
2021-2022 M.M. STUDIJŲ KALENDORIUS 
 

Pirmoji savaitė Antroji savaitė 

RUDENS SEMESTRAS 

2021 m. rugsėjo 1–5 d. 2021 m. rugsėjo 6–12 d. 

2021 m. rugsėjo 13–19 d. 2021 m. rugsėjo 20–26 d. 

2021 m. rugsėjo 27 – spalio 3 d. 2021 m. spalio 4–10 d. 

2021 m. spalio 11–17 d. 2021 m. spalio 18–24 d. 

2021 m. spalio 25–31 d. 2021 m. lapkričio 1–7 d.* 

2021 m. lapkričio 8–14 d. 2021 m. lapkričio 15–21 d. 

2021 m. lapkričio 22–28 d. 2021 m. lapkričio 29 – gruodžio 5 d. 

2021 m. gruodžio 6–12 d. 2021 m. gruodžio 13–19 d. 

2021 m. gruodžio 20–23 d.  

2021 m. gruodžio 24 – 2022 m. sausio 1 d. – Kalėdų (žiemos) atostogos 

2022 m. sausio 27 – vasario 3 d. – Žiemos atostogos 

PAVASARIO SEMESTRAS 

2022 m. vasario 4–6 d. 2022 m. vasario 7–13 d.* 

2022 m. vasario 14–20 d.* 2022 m. vasario 21–27 d. 

2022 m. vasario 28 – kovo 6 d. 2022 m. kovo 7–13 d.* 

2022 m. kovo 14–20 d. 2022 m. kovo 21–27 d. 

2022 m. kovo 28 – balandžio 3 d. 2022 m. balandžio 4–10 d. 

2022 m. balandžio 11–18 d. – Velykų (pavasario) atostogos 

2022 m. balandžio 19–24 d. 2022 m. balandžio 25 – gegužės 1 d.* 

2022 m. gegužės 2–8 d. 2022 m. gegužės 9–15 d. 

2022 m. gegužės 16–22 d. 2022 m. gegužės 23–29 d. 

2022 m. gegužės 30–31 d. – 

2022 m. liepos 1 – rugpjūčio 31 d. – Vasaros atostogos 

  

*  Šventinės (nedarbo) dienos: 
2021 m. lapkričio 1 d. (pirmadienis) - Visų šventųjų diena 
2021 m. lapkričio 2 d. (antradienis) - Vėlinės 
2022 m. vasario 16 d. (trečiadienis) - Lietuvos Valstybės atkūrimo diena 
2022 m. kovo 11 d. (penktadienis) - Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena 
2022 m. balandžio 17–18 d. (sekmadienis-pirmadienis) - Velykos 
2022 m. gegužės 1 d. (sekmadienis) - Tarptautinė darbo diena 
 
** Vasaros metu studentams suteikiamos ne trumpesnės kaip vieno mėnesio nepertraukiamos atostogos. 
Studijų programoje numatytais atvejais padalinio nustatyta tvarka studentams praktika gali būti 
organizuojama ir ne semestro metu. 


