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PATVIRTINTA 

Lietuvos mokinių neformalaus  

švietimo centro direktoriaus 

2022 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. R1-9 

 

 

LIETUVOS MOKINIŲ 11-ŲJŲ KLASIŲ VOKIEČIŲ KALBOS OLIMPIADOS IR 8-ŲJŲ 

KLASIŲ VOKIEČIŲ KALBOS KONKURSO SĄLYGOS  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lietuvos mokinių 11-ųjų klasių vokiečių kalbos olimpiados ir 8-ųjų klasių vokiečių 

kalbos konkurso (toliau – Olimpiada ir Konkursas) organizavimo aprašas parengtas vadovaujantis 

Bendraisiais Lietuvos mokinių olimpiadų, konkursų bei kitų renginių nuostatais, patvirtintais Lietuvos 

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

2. Šios Olimpiados ir Konkurso sąlygos reglamentuoja Olimpiados ir Konkurso tikslus, 

rengėjus, organizavimo, finansavimo bei dalyvių apdovanojimo tvarką. 

 

II. OLIMPIADOS IR KONKURSO TIKSLAI 

 

3. Olimpiados ir Konkurso tikslai: 

3.1. ugdyti mokinių domėjimąsi vokiečių kalba, šia kalba kalbančių šalių kultūra, mokslu; 

3.2. skatinti bendraujančių ir bendradarbiaujančių vokiečių kalba mokinių kūrybinių, 

sociokultūrinių, akademinio ir darbo pasaulio pažinimo kompetencijų plėtojimą; 

3.3. ugdyti mokinių ir mokytojų daugiakalbystę; 

3.4. skatinti mokytojų kūrybiškumą ir iniciatyvumą mokant mokinius vokiečių kalbos 

inovatyviais metodais ir didinant mokinių galimybes. 

 

III. OLIMPIADOS IR KONKURSO RENGĖJAI 

 

4. Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas. 

5. Rajonų (miestų) savivaldybių švietimo skyriai. 

6. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau – Centras). 

 

IV. OLIMPIADOS DALYVIAI 

 

7. Olimpiadoje dalyvauja mokyklų, įgyvendinančių bendrąsias programas, 11 klasės, 

gimnazijų III klasės, profesinių mokyklų III skyriaus mokiniai, Konkurse – 8 klasių mokiniai. 

8. Olimpiados ir Konkurso dalyviai negali turėti vokiškai kalbančios šalies pilietybės, 

negali būti gyvenę vokiškai kalbančioje šalyje ilgiau nei 6 mėnesius per paskutinius 7 metus 

(Vokietijos Federacinėje Respublikoje, Austrijoje, Šveicarijoje, Lichtenšteino kunigaikštystėje, 

Liuksemburge, Italijos Pietų Tirolio regione), negali turėti vieno iš tėvų, kalbančio vokiečių kalba kaip 

gimtąja. Pažeidę šio punkto reikalavimus olimpiados dalyviai diskvalifikuojami. 

9. Mokiniai privalo Olimpiadoje ir Konkurse turėti mokinio pažymėjimą.  
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V. OLIMPIADOS IR KONKURSO ORGANIZAVIMO LAIKAS 

 

10. Olimpiados ir Konkurso etapų datas nustato:  

10.1.  mokyklose – mokyklos direktorius;  

10.2.  rajonuose (miestuose) – savivaldybės švietimo padalinio vadovas, vadovaudamasis 

Centro sudarytu ir patvirtintu Lietuvos mokinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafiku; 

10.3.  Olimpiados ir Konkurso šalies etapo datą nustato Centras. 

 

VI. OLIMPIADOS IR KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

   

11. Olimpiada ir Konkursas organizuojami trimis etapais: mokyklų, rajonų (miestų) ir 

šalies: 

11.1. Mokyklose Olimpiados ir Konkurso etapą organizuoja, rengia užduotis ir visą 

organizavimo darbą vykdo direktoriaus įsakymu paskirta komisija; 

11.2. Olimpiados ir Konkurso rajono (miesto) etapui organizuoti ir kalbėjimo dalies 

rezultatams įvertinti sudaromos organizavimo ir vertinimo komisijos iš švietimo skyrių, mokyklų 

metodinių būrelių, mokytojų asociacijos atstovų. Komisiją įsakymu tvirtina savivaldybės švietimo 

padalinio vedėjas. Komisija vertina Olimpiados ir Konkurso rajono (miesto) etapo kalbėjimo dalies 

užduotis. Įvykus Olimpiados ir Konkurso rajono (miesto) etapui, švietimo skyriai organizuoja saugų 

raštu dalies užduočių persiuntimą Centrui. Tuo pačiu švietimo skyriai Centrui atsiunčia kalbėjimo 

dalies taškų sumas.  

11.3. Olimpiados ir Konkurso rajono (miesto) etapo užduotis rengia Centro direktoriaus 

įsakymu patvirtinta užduočių kūrėjų grupė, atliktus dalyvių rašto darbus vertina Centro direktoriaus 

įsakymu patvirtinta vertinimo komisija, sudaryta iš aukštųjų mokyklų dėstytojų ir vokiečių kalbos 

mokytojų. Vertinimo komisija nustato Olimpiados ir Konkurso rajono (miesto) etapo laimėtojus ir 

atrenka dalyvius į šalies etapą. Olimpiados ir Konkurso vertinimo komisijos protokolai skelbiami 

internetiniame puslapyje www.lmnsc.lt. 

11.4 Į šalies etapą kviečiami daugiausia taškų surinkę B1 ir B2 Olimpiados rajono (miesto) 

dalyviai ir daugiausia taškų surinkę A1.2 / A2 Konkurso dalyviai, bet ne daugiau nei 3 

mokiniai iš vienos mokyklos. Kviečiamųjų sąrašą skelbia Centras. 

11.5 Olimpiados ir Konkurso šalies etapo užduotis rengia Vokiečių kalbos olimpiados 

tarybos siūlymu ir Centro direktoriaus įsakymu patvirtinta užduočių kūrėjų grupė, šalies 

etapo dalyvių darbus vertina Vokiečių kalbos olimpiados tarybos siūlymu ir  Centro 

direktoriaus įsakymu patvirtinta vertinimo komisija, einamaisiais metais sudaryta iš 

aukštųjų mokyklų dėstytojų ir mokyklose dirbančių vokiečių kalbos mokytojų. 

11.6 Olimpiados ir Konkurso šalies etapą organizuoja Centras. Prie renginių organizavimo 

gali prisidėti kitos institucijos, organizacijos.  

 

VII. OLIMPIADOS IR KONKURSO FINANSAVIMAS 

 

12 Olimpiadą ir Konkursą finansuoja: 

12.1 rajono (miesto) etapą finansuoja rajono (miesto) savivaldybės švietimo padalinys; 

12.2 Olimpiados ir Konkurso šalies etapą finansuoja Centras, savivaldybių švietimo 

padaliniai, rėmėjai; 

12.3 mokinių kelionės išlaidas bei lydinčiųjų asmenų komandiruotes į Olimpiadą ir Konkursą 

apmoka rajonų (miestų) savivaldybių administracijų švietimo padaliniai;  

12.4 B1 ir B2 lygių pirmosios vietos laimėtojų ir vieno iš pirmosios vietos laimėtojų 

mokytojo dalyvavimo kas dvejus metus vykstančioje Tarptautinėje vokiečių kalbos olimpiadoje 
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išlaidas apmoka Vilniaus Goethe’s institutas kartu su Centru. Laimėtojų komandos ir lydinčio 

mokytojo dalyvavimo Baltijos šalių vokiečių kalbos olimpiadoje išlaidas apmoka Centras. 

 

 

              VIII. OLIMPIADOS IR KONKURSO DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

13. Olimpiados ir Konkurso laimėtojai apdovanojami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministerijos diplomais, medaliais, pagyrimo raštais. 

 

 

IX. DALYVAVIMAS TARPTAUTINĖJE OLIMPIADOJE  

 

14. Komandos dalyvavimą Tarptautinėje vokiečių kalbos olimpiadoje organizuoja Centras kartu su 

Vokiečių kalbos mokytojų asociacija ir Vilniaus Goethe’s institutu. Tarptautinėje vokiečių 

kalbos olimpiadoje gali dalyvauti du 14–17 metų amžiaus mokiniai.  

15. Mokinių komandą lydi vieną iš laimėtojų parengęs mokytojas (arba kitas Olimpiados 

tarybos atrinktas kompetentingas patyręs dalyko specialistas).  

_______________________ 

 

 


