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PATVIRTINTA 
Lietuvos mokinių neformaliojo  
švietimo centro direktoriaus  
2013 m. rugs÷jo 19  d. įsakymu Nr. R1-524 

 
 

LIETUVOS MOKINI Ų DAIL öS OLIMPIADOS SĄLYGOS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Lietuvos mokinių dail÷s olimpiados (toliau – Olimpiada) sąlygos parengtos vadovaujantis 
Dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministro 2009 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. ISAK-426. 

2. Šios sąlygos reglamentuoja Olimpiados tikslus, reng÷jus, organizavimo tvarką, 
finansavimą bei dalyvių apdovanojimą. 

 
 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 

3. Olimpiados tikslas – pl÷toti vaikų ir jaunimo kultūrą. 
4. Olimpiados uždaviniai: 
4.1. vykdyti sistemingą Lietuvos vaikų ir jaunimo kultūrinę edukaciją, padedančią įgyti 

kultūrinių įgūdžių, menin÷s ir kultūrin÷s kompetencijos; 
4.2. ugdyti mokinių kūrybinius, tarpusavio bendradarbiavimo ir projektinio darbo įgūdžius; 
4.3. sudaryti mokiniams geresnes galimybes saviraiškai ir kultūrinio paveldo pažinimui;  
4.4. skatinti formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų bendradarbiavimą su muziejais, 

bibliotekomis, archyvais, kitomis kultūros įstaigomis. 
 
 

III. OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO TVARKA IR RENG öJAI 
 

5. Olimpiada organizuojama kasmet trimis etapais:  
5.1. pirmasis Olimpiados etapas – mokyklos dail÷s olimpiada; 
5.2. antrasis Olimpiados etapas – rajono, miesto dail÷s olimpiada; 
5.3 trečiasis Olimpiados etapas – šalies dail÷s olimpiada.  
6. Olimpiadą organizuoja: 
6.1. pirmąjį etapą – bendrojo ugdymo, profesin÷s ir kitos mokyklos; 
6.2. antrąjį etapą – savivaldybių švietimo padaliniai; 
6.3. trečiąjį etapą – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. 
7. Pirmųjų dviejų etapų datas pasirenka mokyklos, savivaldybių švietimo padaliniai, tačiau 

šie etapai turi vykti ne v÷liau kaip prieš m÷nesį iki trečiojo etapo. 
8. Olimpiadoje gali dalyvauti 8–12 klasių mokiniai.  
9. Pirmasis etapas rengiamas mokyklose. Olimpiados pirmąjį etapą organizuoja, rengia 

užduotis, vykdo organizacinį darbą mokyklos vadovo įsakymu patvirtinta komisija. 
10. Antrajam etapui organizuoti, užduotims parengti, rezultatams įvertinti ir kandidatams 

atrinkti į trečiąjį Olimpiados etapą sudaroma savivaldyb÷s švietimo padalinio vadovo patvirtinta 
komisija.  

11. Trečiąjį etapą organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kartu su 
Olimpiadą vykdančia institucija. Olimpiados organizacinį komitetą ir vertinimo komisiją tvirtina 
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktorius. Olimpiados organizacinis komitetas 
skelbia Olimpiados temą, organizuoja užduočių rengimą, atsako už visą Olimpiados vykdymą. 
Informacija apie Olimpiadą skelbiama interneto tinklalapiuose www.lmitkc.lt ir www.olimpiados.lt.  
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12. Į trečiąjį Olimpiados etapą atvyksta po vieną rajonų, miestų olimpiadų pirmosios vietos 
laim÷toją, išskyrus 5 didžiuosius miestus (Vilnius, Kaunas, Klaip÷da, Panev÷žys, Šiauliai), iš kurių 
kviečiama po 3 mokinius. Trečiajame Olimpiados etape mokinys gali dalyvauti ne daugiau kaip du 
kartus. Antrą kartą Olimpiados trečiajame etape dalyvaujantys mokiniai negali būti vyresni nei 18 
m. (Olimpiados metų sausio 1 d.). Mokiniai, kurie ankstesniais metais trečiajame etape yra laim÷ję 
pirmojo arba antrojo laipsnio diplomus, daugiau šiame Olimpiados etape dalyvauti negali. 

13. Atvykstantys į trečiąjį etapą mokiniai atsiveža vieną arba du neįr÷mintus individualius 
kūrybinius darbus parodai (ne didesnius kaip A2 formato), savo kūrybin÷s veiklos aplanką (A4 arba 
A3 formato), nurodytas priemones užduotims atlikti. Kūrybiniai darbai turi atitikti tų metų 
Olimpiados temą, o deleguotas į šalies olimpiadą mokinys turi būti šių darbų autorius. Kūrybin÷s 
veiklos aplanke aprašoma mokinio kūrybin÷ veikla, pristatomi pasiekimai dail÷s srityje, 
pateikiamos kūrybinių darbų nuotraukos, kopijos arba originalai. Visa aplanko medžiaga turi būti 
pateikta tvarkingai ir aiškiai: aplankas susegtas, darbų nuotraukos ir kopijos kokybiškos, nurodytos 
metrikos. 

14. Vykstančius į trečiąjį etapą mokinius lydi savivaldyb÷s administracijos švietimo 
padalinio paskirtas asmuo. 

15. Mokinys neprieštarauja, kad jo paties arba jo darbų atvaizdai, užfiksuoti Olimpiados 

metu, būtų naudojami internete, spaudoje ar kitose visuomenės informavimo priemonėse. 
 

 

 

 
V. OLIMPIADOS FINANSAVIMAS 

 
16. Antrojo etapo olimpiadas pagal galimybes finansuoja savivaldyb÷s.  
17. Trečiąjį etapą finansuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Mokiniai, 

atvykę į trečiąjį etapą, aprūpinami nakvyne ir maistu. Dalyvių kelion÷s išlaidas ir juos lydinčių 
asmenų komandiruot÷s išlaidas apmoka savivaldybių administracijų švietimo padaliniai ar 
mokyklos. 

18. Olimpiadą organizuoti ir finansuoti gali pad÷ti r÷m÷jai.  
 

 
 VI. OLIMPIADOS DALYVI Ų APDOVANOJIMAS 

 
19. Olimpiados pirmojo etapo dalyvius apdovanoja mokyklos ir r÷m÷jai, kiti juridiniai bei 

fiziniai asmenys.  
20. Olimpiados antrojo etapo dalyvius pagal galimybes apdovanoja savivaldybių švietimo 

padaliniai, r÷m÷jai. 
21. Olimpiados trečiojo etapo dalyviai apdovanojami Švietimo ir mokslo ministerijos 

diplomais, pagyrimo raštais, r÷m÷jų dovanomis.  
__________________________________ 

 


