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LIETUVOS MOKINIŲ EKONOMIKOS IR VERSLO OLIMPIADOS SĄLYGOS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiados (toliau Olimpiados) sąlygos parengtos
vadovaujantis Dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių nuostatais, patvirtintais Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. vasario 26 d. Nr. ISAK-426.
2. Šios sąlygos reglamentuoja Olimpiados tikslus, rengėjus, organizavimo tvarką,
finansavimą bei dalyvių apdovanojimą.
II. OLIMPIADOS TIKSLAI
3. Olimpiados tikslai:
3.1. Skatinti mokinius domėtis ekonomikos mokslu ir verslu, gilinti savo žinias šioje srityje,
ugdyti mokinių kūrybiškumą, rinkos ekonomikos supratimą, mąstymo būdą ir kultūrą.
3.2. Surasti ir puoselėti talentus, rengti mokinius tarptautiniams ekonomikos konkursams.
3.3. Suteikti mokiniams galimybę įvertinti savo rinkos ekonomikos žinias prieš tolesnes
studijas arba pradedant dirbti.
3.4. Aktyvinti ekonomikos mokytojų darbą.
III. RENGĖJAI
4. Olimpiadai vadovauja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro (toliau – Centras)
direktoriaus įsakymu kasmet tvirtinamos Olimpiados organizavimo ir vertinimo komisijos:
4.1. Olimpiados organizavimo komisija patikslina Olimpiados etapų datas ir vietas, išsiunčia
informaciją į miestų ir rajonų švietimo padalinius apie regioninio etapo organizavimą ir eigą,
registruoja Olimpiados šalies etapo dalyvius, išsiunčia jiems kvietimus, apibendrina ir skelbia
rezultatus.
4.2. Olimpiados vertinimo komisija rengia uždavinių sąlygas, tikrina ir įvertina šalies etapo
dalyvių darbus, nustato Olimpiados laimėtojus bei teikia Olimpiados organizavimo komisijai
informaciją ir siūlymus Olimpiados sąlygoms koreguoti.
5. Centras informuoja rajonų (miestų) švietimo įstaigų, organizuojančių dalykines
olimpiadas (toliau – Įstaigų), vadovus apie jų rajono (miesto) į šalies Olimpiados etapą pakviestus
mokinius.
6. Olimpiados šalies etapo dalyvių sąrašai skelbiami tinklalapiuose adresais www.lmnsc.lt ir
www.olimpiados.lt.
7. Olimpiados vertinimo komisija atrenka mokinius į tarptautines ekonomikos ir verslo
olimpiadas, kuriose dalyvauja Lietuvos komanda. Kandidatai atrenkami iš Olimpiados geriausių
dalyvių sąrašo. Atrenkant gali būti atsižvelgiama į ankstesnius pasiekimus ir į vėliau, po
Olimpiados, vykdomas papildomas atrankas.
IV. ORGANIZAVIMO TVARKA
8. Olimpiados dalyviai – vidurinio ugdymo ir profesinio mokymo įstaigų mokiniai.
9. Olimpiada pagal 11–12 klasių programą besimokantiems mokiniams organizuojama
kasmet dviem etapais: pirmasis etapas – regioninis, antrasis etapas – šalies, į kurį kviečiami
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sėkmingiausiai regioniniame etape pasirodę dalyviai. Jaunesni nei 11 klasės mokiniai, ekonomikos
mokytojui rekomendavus, gali dalyvauti olimpiadoje kartu su 11–12 klasių mokiniais, jiems
atskiros užduotys nerengiamos.
10. Olimpiadą organizuoja Olimpiados organizavimo komisija, kuri:
10.1. Nustato olimpiados dalykinę programą, užduočių lygį ir tipus regioniniame ir šalies
etapuose.
10.2. Nustato vertinimo kriterijus ir regioninių vertinimo komisijų formavimo principus,
atsako už užduočių parengimą regioniniam etapui.
10.3. Nustato regioninio etapo vedimo tvarką (nusprendžia, kuriuose regionuose ir kada
vyks olimpiados regioninis etapas, apie tai informuoja visus rajonų (miestų) Įstaigų vadovus).
10.4. Formuoja ir atsako už Olimpiados vertinimo komisijos sudarymą, uždavinių
parengimą, vertinimo kriterijus ir Olimpiados tvarkos šalies etapo metu nustatymą. Mokinių darbus
šalies etape vertina Olimpiados vertinimo komisija.
11. Pirmasis etapas – regioninis. Šis etapas rengiamas vienoje iš regiono mokyklų ar
profesinio mokymo įstaigų.
12. Olimpiados regioninis etapas paprastai organizuojamas apskričių centruose, jų tikslų
sąrašą kasmet tvirtina Olimpiados organizavimo komisija.
13. Norėdami dalyvauti regioniniame etape mokiniai registruojasi Olimpiados organizavimo
komisijos nurodytu adresu ir gali laisvai pasirinkti, į kurią regioninio etapo rengimo vietą patogiau
vykti. Olimpiados dalyviai registracijos metu pateikia mokinio pažymėjimą arba kitą asmens
dokumentą. Ekonomikos mokytojui rekomendavus Olimpiados regioniniame etape gali dalyvauti
iki 10 vienos įstaigos mokinių. Priimami tik užsiregistravę mokiniai.
14. Už regioninio etapo olimpiados eigą atsako Įstaigos, kurioje vyksta šis etapas, vadovo
įsakymu patvirtinta organizavimo komisija.
15. Regioniniame etape darbus vertina Įstaigos, kurioje vyksta šis etapas, vadovo įsakymu
patvirtinta vertinimo komisija, susidedanti iš ne mažiau kaip 5 asmenų – Įstaigos atstovo, mokyklų
atstovų, į olimpiadą atvykusių ekonomikos mokytojų.
16. Olimpiados organizavimo komisija parengia ir pristato regioninio etapo organizatoriams
regioninio etapo užduotis bei jų sprendimo variantus ir sprendimų vertinimo sistemą.
17. Regioninis etapas organizuojamas vadovaujantis Olimpiados organizavimo komisijos
parengtomis regioninio etapo taisyklėmis. Dalyvių darbai vertinami vadovaujantis komisijos
pateikta vertinimo sistema.
18. Baigusi vertinti dalyvių darbus, vertinimo komisija:
18.1. Parengia ir pasirašo regioninio etapo protokolą. Protokolo formą paruošia Olimpiados
organizavimo komisija.
18.2. Ne vėliau kaip per vieną darbo dieną po regioninio etapo išsiunčia Olimpiados
organizavimo komisijos nurodytu elektroniniu adresu protokolą.
18.3. Ne vėliau kaip per tris darbo dienas po regioninio etapo paštu išsiunčia Olimpiados
organizavimo komisijos nurodytu adresu protokolo originalą, pasirašytą ne mažiau kaip 5 komisijos
narių, ir 20 daugiausia balų surinkusių dalyvių darbus.
19. Į šalies etapą kviečiami regioninio etapo laimėtojai. Kviečiamų dalyvių vardinį sąrašą
sudaro Olimpiados organizavimo komisija, remdamasi iš regionų gautais rezultatais. Į finalą
kviečiama iki 90 geriausių rezultatų pasiekusių mokinių.
20. Teisė iš karto dalyvauti šalies etape suteikiama praėjusių metų olimpiados šalies etapo
1–3 vietų laimėtojams.
21. Į šalies etapą kviečiamų dalyvių sąrašo formavimas:
21.1. Iki 60 % finalo dalyvių vietų skiriama geriausiai regioniniame etape pasirodžiusiems
dalyviams. Šios vietos tarp regionų paskirstomos proporcingai atvykusių dalyvių skaičiui.
21.2. Iki 20 % dalyvių vietų skiriama dalyviams, nepatekusiems į šalies etapą pagal 22.1.
punkto reglamentą, tačiau surinkusiems absoliučiai daugiausia balų.
21.3. Iki 20 % dalyvių vietų Olimpiados organizavimo komisija, siekdama populiarinti
Olimpiados idėjas regionuose arba atsižvelgdama į sėkmingą pasirodymą ankstesniais metais,
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paskirsto, skirdama vardinius kvietimus sėkmingai regioniniame etape pasirodžiusiems, tačiau
nepatekusiems į šalies etapą pagal punktų 22.1. ir 22.2. reglamentą dalyviams.
22. Šalies etape svečių teisėmis gali būti kviečiami dalyvauti ir kitų šalių mokiniai.
V. FINANSAVIMAS
23. Šalies Olimpiados etapo organizavimo išlaidas bei dalyvių (mokinių) maitinimą apmoka
Centras.
24. Dalyvių kelionės išlaidas ir mokytojų komandiruotes apmoka rajonų (miestų), iš kurių
atvyksta dalyviai, Įstaigos.
25. Olimpiadą organizuoti ir finansuoti gali padėti ir kitos organizacijos (rėmėjai).
VI. DALYVIŲ APDOVANOJIMAS
26. Visuose olimpiados etapuose vertinami tik asmeniniai dalyvių rezultatai.
27. Regioninio etapo laimėtojai kviečiami dalyvauti šalies olimpiados etape.
28. Šalies etapo laimėtojai apdovanojami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerijos I, II ir III laipsnio diplomais, dovanomis. Mokiniui, du kartus laimėjusiam I ar II
laipsnio diplomą, suteikiamas laureato vardas.
29. Prizinės vietos skiriamos atskirai kiekvienoje klasėje. Jaunesni nei 11 klasėje
besimokantys mokiniai gali užimti prizines vietas, jei olimpiadoje surenka ne mažiau nei 40
procentų balų.
30. Šalies etapo dalyvių rezultatai skelbiami tinklalapiuose adresais www.lmnsc.lt ir
www.olimpiados.lt.
31. Šalies etapo laimėtojams prizus gali steigti ir jais apdovanoti olimpiados rėmėjai bei
organizatoriai.
32. Puikiai pasirodę ir aukštas vietas šalies etape užėmę mokiniai apdovanojami Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos pagyrimo raštais.
33. Laureatus parengę mokytojai apdovanojami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerijos padėkos raštais.
_____________________________
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