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ROKIŠKIO RAJONO LIETUVIŲ GIMTOSIOS KALBOS IR LITERATŪROS 

OLIMPIADOS SĄLYGOS 9-12 KLASIŲ MOKINIAMS 

 I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Rokiškio rajono lietuvių gimtosios kalbos ir literatūros olimpiados (toliau – Olimpiada) 

sąlygos parengtos vadovaujantis Mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių nuostatais, 

patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2020 m. gegužės 5 d. Nr. V-663, 

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 9– 12/I–IV 

gimnazijos klasių mokiniams sąlygomis, patvirtintomis Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo 

centro direktoriaus 2022 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. R1-746,    Rokiškio rajono mokinių/vaikų 

dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu 

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro direktoriaus 2020 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-75, 

Rokiškio rajono savivaldybės mokinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo tvarkos 

aprašu patvirtintu Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro direktoriaus 2021 m. gruodžio 14 d. 

įsakymu Nr. V-126. 

2. Olimpiados sąlygos reglamentuoja Olimpiados tikslus organizavimo tvarką,  finansavimą 

ir dalyvių apdovanojimą. 

 

II SKYRIUS 

OLIMPIADOS TIKSLAI 

 

3. Olimpiados tikslai: 

3.1. skatinti mokinių domėjimąsi lietuvių kalba, literatūra, kultūra; 

3.2. sudaryti galimybes tobulėti filologijai gabiems vaikams; 

3.3. skatinti ir remti mokytojų iniciatyvas rengiant mokinius olimpiadoms ir taikant savo 

darbe individualius ugdymo metodus. 

III SKYRIUS 

OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

4. Olimpiados rengėjai: 

4.1. Rokiškio rajono bendrojo ugdymo mokyklos; 

4.2. Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras (toliau – Švietimo centras); 

4.3. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau – Centras): 

4.3.1. Centras organizuoja olimpiados šalies etapą; 

4.3.2. Centras raštu informuoja Švietimo centrą apie rajono, į šalies Olimpiados etapą 

pakviestus mokinius; 

4.3.3. Olimpiados šalies etapo dalyvių sąrašai skelbiami tinklalapyje adresais: 



www.lmnsc.lt ir www.olimpiados.lt. 

5. Olimpiados datas nustato: 

5.1.   mokyklose – mokyklos direktorius; 

5.2. rajone – Švietimo centras, vadovaudamasis Centro olimpiadų, konkursų ir kitų 

renginių grafiku; 

5.3. Olimpiados šalies etapo datą nustato Centras. 

5.4.  mokyklos, rajono ir šalies Olimpiados gali vykti nuotoliniu būdu.  

6. Olimpiada Rokiškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų 9-12 klasių mokiniams 

organizuojama trimis etapais: mokyklų, rajono ir šalies. 

7. Mokyklos etape gali dalyvauti visų rajono bendrojo ugdymo mokyklų 9-12 klasių 

mokiniai. Mokyklos etapo organizavimo tvarką nustato mokykla. 

8. Rajono etapą organizuoja Švietimo centras (toliau – Organizatorius), kuris nustato 

Olimpiados vietą, dalyvių skaičių, sudaro vertinimo komisiją, kuri ištaiso ir įvertina mokinių darbus. 

Komisiją įsakymu tvirtina Švietimo centro direktorius. 

9. Rajono etape dalyvauja 9-12 mokiniai, nugalėję Olimpiados mokyklos etape: 

9.1.  Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijai gali atstovauti po 7 mokinius iš kiekvienos 

amžiaus grupės; 

9.2.  rajono mokykloms gali atstovauti po 2 mokinius iš kiekvienos amžiaus grupės. 

10. Šalies etapo vertinimo komisija, sudaryta Centro direktoriaus įsakymu, pasiūlo rajono 

etapo užduotis, jų vertinimo kriterijus, tačiau galutinį sprendimą, ar pasinaudoti šiomis užduotimis, 

priima Organizatorius. 

11. Rajono Olimpiados etapo užduotys rengiamos (jei taip nusprendžia Organizatorius) ir 

atliekamos: 9-10 ir 11-12 klasių grupėse. 

12.  Mokiniai rašo esė nurodyta tema (trukmė – 120 min.) bei atlieka užduotis, skirtas 

lituanistikos žinioms ir įgūdžiams patikrinti (trukmė – 120 min.). Olimpiadą organizuojant nuotoliniu 

būdu Organizatorius atskiru raštu pateikia Olimpiados vykdymo taisykles.  

13. Į šalies Olimpiados etapą atvyksta  du rajono Olimpiados pirmųjų vietų laimėtojai 

(vienas iš 9-10 ir vienas iš 11-12 klasių grupės). 

 

IV SKYRIUS 

FINANSAVIMAS 

 

14. Mokyklos etapą finansuoja mokykla.  

15. Rajono olimpiados etapo organizavimą finansuoja Rokiškio rajono savivaldybė, lėšas 

skiriant Olimpiados organizatoriui – Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centrui. Savivaldybei 

neskyrus lėšų, visas su Olimpiada susijusias išlaidas apmoka siunčianti mokykla.  

16. Rajono olimpiados etapo dalyvių ir mokytojų kelionės ir kitas su tuo susijusias išlaidas 

apmoka siunčianti mokykla. 

17.  Respublikinio etapo mokinių maitinimo, apgyvendinimo ir kitas olimpiados 

organizavimo išlaidas finansuoja LMNŠC.  

18. Mokinių, vykstančių į respublikinį etapą, kelionės bei lydinčiųjų asmenų kelionės ir 

apgyvendinimo išlaidas apmoka Rokiškio rajono savivaldybė, lėšas skiriant Organizatoriui – Rokiškio 

rajono savivaldybės švietimo centrui. Savivaldybei neskyrus lėšų, visas su Olimpiada susijusias 

išlaidas apmoka kviečiamo mokinio mokykla. 

 

http://www.olimpiados.lt/


V SKYRIUS 

DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

19. Olimpiados mokyklų etapo laimėtojus apdovanoja mokyklos vadovybė, jiems 

suteikiama teisė dalyvauti antrajame etape.  

20.  Olimpiados rajono etapo prizininkus apdovanoja Organizatorius. Savivaldybei neskyrus 

lėšų I-III vietų laimėtojai apdovanojami pagyrimo raštais, kiti dalyviai padėkomis.  

21.  Respublikinio Olimpiados etapo laimėtojai apdovanojami Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministerijos diplomais, gali būti apdovanojami atminimo dovanomis. 

 

––––––––––––––––––––––––––––– 


