
AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL 2023 M. AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ETAPO MOKINIŲ DALYKINIŲ

OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO BEI VYKDYMO

2022 m. gruodžio 14 d.  Nr. V-

Naujoji Akmenė

Vadovaudamasi 2023 m. Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų

renginių grafiku, patvirtintu Lietuvos Respublikos š vietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m.

gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1928 „Dėl 2023 m. Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir

kitų renginių grafiko patvirtinimo“, Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2014 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. A-966 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės mokinių dalykinių

olimpiadų ir konkursų organizavimo ir vykdymo“, remdamasi Akmenės rajono jaunimo ir

suaugusiųjų švietimo centro nuostatais, patvirtintais Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m.

rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T-185 „Dėl Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro

nuostatų patvirtinimo“:

1. T v i r t i n u 2023 m. Akmenės rajono savivaldybės etapo mokinių dalykinių

olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafiką (pridedama).

2. Į s a k a u Linai Janavičienei, laikinai einančiai direktoriaus pavaduotojos ugdymui

pareigas, organizuoti ir vykdyti Savivaldybės etapo dalykines olimpiadas ir konkursus pagal Lietuvos

Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro

patvirtintus olimpiadų ir konkursų nuostatus bei sąlygas.

3. N u s t a t a u Savivaldybės etapo olimpiadų ir konkursų vykdymo vietą – Akmenės

rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras ir/ar nuotoliniu būdu.

4. N u s t a t a u  Savivaldybės etapo olimpiadų ir konkursų pradžią – 9.00 val.

Direktorius Ramutė Bužinskiene

Susipažinau

Lina Janavičienė

2022-12-

Elektroninio dokumento nuorašas



PATVIRTINTA

Akmenės rajono jaunimo ir 

suaugusiųjų švietimo centro

direktoriaus 2022 m. gruodžio 14 d.

įsakymu Nr. V-

2023 m. m. Akmenės rajono savivaldybės etapo mokinių dalykinių olimpiadų ir konkursų

grafikas

Eil.

Nr.
Olimpiada ar kitas renginys

Renginio

organizavimo laikas

rajone

Paraiškų, dalyvių sąrašų arba

darbų pristatymo data

1. Lietuvos mokinių informatikos 

olimpiada (8, 9-12, I-IV 

gimnazijos kl.)

I etapas – 2022 m.

lapkričio 15 d.,

II etapas – 2022 m.

gruodžio 20 d.,

III etapo l dalis – 

2023 m. vasario 2 d.

Šalies etapo atrankinės dalies 

dalyvių sąrašai turi būti 

pateikiami iki 2023 m. sausio 

14 d. internetu

2. Lietuvos mokinių etninės 

kultūros olimpiada

I etapas – 2022 m.

gruodžio 20 d.,

II etapo l dalis – 

2023 m. kovo 1 d.

Iki 2023 m. kovo 15 d.

3. Lietuvos mokinių anglų kalbos 

olimpiada (11/III gimnazijos kl.)

2023 m. sausio 12 d. Iki 2023 m. sausio 19 d.

4. Lietuvos mokinių chemijos 

olimpiada

2023 m. sausio 18 d. Iki 2023 m. vasario 17 d. 

privaloma dalyvių registracija

tinklalapiuose: 

www.olimpiados.lt arba 

www.lmnsc.lt.

5. Lietuvos mokinių fizikos 

olimpiada

2023 m. sausio 20 d. Iki 2023 m. sausio 30 d. 

dalyvių darbus siųsti į 

LMNŠC. Iki 2023 m. kovo 3 

d. privaloma dalyvių 

registracija tinklalapiuose:

www.olimpiados.lt arba 

www.lmnsc.lt.

6. Lietuvos mokinių jaunųjų 

filologų konkursas

Iki 2023 m. sausio 

20 d.

Iki 2023 m. sausio 24 d.

(pristatymo forma ir adresas 

bus paskelbti interneto 

svetainėje www.lmnsc.lt). 

7. Lietuvių kalbos ir literatūros 

olimpiada Lietuvos ir užsienio 

lietuviškų mokyklų 9–12 ar I–IV

gimnazijos klasių mokiniams

2023 m. sausio 24 d. Iki 2023 m. vasario 6 d.

8. Respublikinis anglų kalbos 

konkursas (9–10/I–II gimnazijos

kl.)

2023 m. sausio 31 d Iki 2023 m. vasario 8 d.

9. Lietuvos mokinių biologijos 

olimpiada

2023 m. vasario 1 d. Iki 2023 m. kovo 10 d. 

privaloma dalyvių registracija

tinklalapiuose:

www.olimpiados.lt arba 

www.lmnsc.lt



10. Lietuvos mokinių vokiečių 

kalbos olimpiada (11/III 

gimnazijos kl.) ir vokiečių 

kalbos konkursas (8 kl.)

2023 m. vasario 2 d. Iki 2023 m. vasario 10 d. 

siųsti į LMNŠC.

11. Lietuvos mokinių matematikos 

olimpiada (9–12 kl./I–IV 

gimnazijos kl.)

2023 m. vasario 7 d. Iki 2023 m. vasario 28 d. 

internetu 

12. Lietuvos mokinių rusų 

(užsienio) kalbos olimpiada 

(10–11 kl./II–III gimnazijos kl.)

2023 m. vasario 9 d. Iki 2023 m. vasario 20 d.

13. Lietuvos mokinių muzikos 

olimpiada

Iki 2023 m. vasario 

10 d.

Dalyvių registracija 

tinklalapyje www.lmnsc.lt iki

2023 m. vasario 13 d.

14. Lietuvos mokinių meninio 

skaitymo konkursas

Iki 2023 m. vasario 

11 d.

Apie renginius regionuose 

informacija bus pateikiama 

atskiru raštu ir interneto 

svetainėje www.lmnsc.lt.

15. Lietuvos mokinių ekonomikos ir

verslo olimpiada (III–IV 

gimnazijos kl.)

2023 m. vasario 

mėn.

Iki 2023 m. kovo 11 d

16. Lietuvos mokinių istorijos 

olimpiada (10–12/II–IV 

gimnazijos kl.)

2023 m. vasario 

23 d.

Iki 2023 m. kovo 3 d.

17. Tarptautinis jaunimo epistolinio 

rašinio konkursas

Iki 2023 m. kovo 

7 d.

Iki 2023 m. kovo 10 d.

(pristatymo forma, adresas 

bus nurodyti interneto 

svetainėje www.lmnsc.lt).

18. Lietuvos mokinių dailės 

olimpiada

Iki 2023 m. kovo 

10 d.

Dalyvių registracijos nuoroda

bus įkelta 2023 m. kovo 

10–15 d. tinklalapyje 

https://www.lmnsc.lt/dailes/

19. Lietuvos mokinių geografijos 

olimpiada (9–12 kl./I–IV 

gimnazijos kl.)

2023 m. kovo 21 d. Iki 2023 m. kovo 27 d.

20. Lietuvos mokinių technologijų 

olimpiada

Iki 2023 m. kovo 

24 d.

Dalyvių registracija 

tinklalapyje www.lmnsc.lt iki

2023 m. kovo 31 d.

21. Lietuvos gamtos mokslų 

olimpiada

2023 m. Privaloma dalyvių registracija

tinklalapiuose: 

www.olimpiados.lt arba 

www.lmnsc.lt likus ne 

mažiau nei savaitei

22. Lietuvos mokinių fizikos 

čempionatas (I–IV gimnazijos 

kl.)

2023 m. Privaloma dalyvių registracija

tinklalapiuose: 

www.olimpiados.lt arba 

www.lmnsc.lt likus ne 

mažiau nei savaitei

23. Akmenės rajono 4 kl. mokinių 

matematikos olimpiada

2023 m.

____________________________
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