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LIETUVOS MOKINIŲ DALYVAVIMO TARPTAUTINĖSE DALYKINĖSE 

OLIMPIADOSE IR KITUOSE RENGINIUOSE TVARKOS APRAŠAS 

 

Lietuvos mokinių dalyvavimo tarptautinėse dalykinėse olimpiadose ir kituose renginiuose 

(toliau – Tarptautiniuose renginiuose) tvarkos aprašas (toliau – Tvarka) reglamentuoja Lietuvos 

mokinių informavimo ir techninės kūrybos Centro (toliau – Centras) organizuojamo Lietuvos 

mokinių komandų, siunčiamų į tarptautinius renginius (toliau – Komandos), formavimo tvarką. 

1. Mokiniai į Komandą atrenkami iš Lietuvos mokinių olimpiadų ir kitų renginių (toliau – 

Renginiai) ir, esant būtinybei, iš papildomų etapų, pasirengimo tarptautiniams renginiams stovyklų, 

Baltijos šalių olimpiadų laimėtojų tarpo.  

2. Respublikiniai Renginiai vykdomi pagal Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo 

ministro patvirtintus Dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių nuostatus, Lietuvos 

Respublikos Švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, 

konkursų ir kitų renginių grafiką, Centro direktoriaus patvirtintus ir su Lietuvos Respublikos 

Švietimo ir mokslo ministerija suderintus darbo planus, kitus Renginių organizavimo tvarką 

reglamentuojančius dokumentus. 

3. Maksimalų Komandos narių skaičių apsprendžia konkrečios tarptautinės olimpiados 

nuostatai (statutas). 

4. Konkretus Komandos narių (mokinių ir vadovų) skaičius numatomas Centro Olimpiadų 

skyriaus organizuojamų renginių plane (toliau – Planas). Planas derinamas su Lietuvos Respublikos 

Švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriumi ir tvirtinamas Centro 

koordinavimo tarybos posėdyje. Planas tvirtinamas iki kalendorinių metų, kuriais vyks tarptautinė 

olimpiada, pradžios. Esant būtinybei, Planas koreguojamas metų eigoje. 

5. Mokinių atrankos į Komandą kriterijai pateikiami Centro direktoriaus įsakymu 

patvirtintose Renginio sąlygose. 

6. Galutinę Komandos sudėtį, įskaitant ir Komandos vadovus, atsižvelgdamas į 

respublikinio Renginio Vertinimo komisijos, Olimpiados tarybos, pasirengimo Tarptautiniams 

renginiams stovyklų vadovų, Baltijos šalių olimpiadų vadovų bei Olimpiados tarybų 

rekomendacijas, įsakymu tvirtina Centro direktorius.  

7. Atsižvelgiant į Tarptautinio renginio nuostatus (statutą) Komandą į tarptautinį renginį gali 

lydėti vienas ar daugiau stebėtojų. 

8. Tarptautinių renginių stebėtojų bei Tarptautinių renginių komiteto narių siuntimo į 

Tarptautinį renginį tikslingumą, suderinęs su Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos 

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriumi bei Centro koordinavimo taryba, sprendžia Centro 

direktorius.  
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