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KONSTITUCIJOS EGZAMI NAS 201 7  
 

 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzaminas – jau 11-tą kartą vykstanti visuotinė teisinių žinių patikrinimo akcija, 

kurioje kviečiami registruotis ir dalyvauti visi Lietuvos piliečiai, mylintys savo šalį ir norintys dar geriau išmanyti 

Konstituciją. Šiemet Lietuvos Respublikos Konstitucijai – 25! Egzaminą organizuoja Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerija kartu su egzamino globėja Lietuvos Respublikos Prezidente Dalia Grybauskaite ir informaciniais partneriais 

DELFI bei LRT. 

 

*    *     * 
 

Š. m. spalio 3 d. (antradienį) 12 val. Palangos miesto bendruomenė kviečiama dalyvauti 

Konstitucijos egzamine 2017 ir išmėginti savo Konstitucijos žinias. Egzaminas vyks Palangos 

miesto savivaldybės administracijoje (Vytauto g. 112, Palangoje, direktoriaus pasitarimų 

kabinete Nr. 232). 
 

Visus mūsų bendruomenės narius, norinčius pasitikrinti Konstitucijos žinias, kviečiame registruotis į 

Konstitucijos egzaminą 2017 portale DELFI (www.delfi.lt/konstitucijos-egzaminas/) iki š. m. spalio 

1 d. arba š. m. spalio 3 d. 12 val. atvykus laikyti egzamino į Palangos miesto savivaldybės 

administraciją. 
 

*    *     * 

I etapas 
 2017 m. spalio 3 d. (antradienį) kviečiami dalyvauti visi piliečiai. Numatoma egzamino pradžia – 12 val. I etapo 

metu dalyviai atsakinės į 30 uždarų klausimų. 

 Norintieji laikyti egzaminą savivaldybėse iki spalio 1 d. kviečiami registruotis portale DELFI 

(www.delfi.lt/konstitucijos-egzaminas/), tačiau egzaminą laikyti savivaldybėse leidžiama ir iš anksto 

neužsiregistravus. 

 Piliečiai ir teisinį išsilavinimą turintys ar teisę studijuojantys asmenys egzaminą taip pat galės laikyti internetu 

portale www.delfi.lt. Internetu laikyti egzaminą galima bus spalio 3 d. nuo 12 val. iki 13 val. Laikantieji internetu 

dalyvaus tik I egzamino etape. 

 

II etapas 
 2017 m. spalio 12 d. (ketvirtadienį) yra skirtas geriausiai I etape pasirodžiusiems dalyviams. 

Į II etapą patekę egzamino dalyviai apie laikymo vietą ir laiką bus informuoti individualiai. 

 

 

Konstitucijos egzamino 2017 laimėtojai bus pasveikinti 2017 m. spalio 25 d. (trečiadienį) per 

iškilmingą ceremoniją Prezidentūroje. Jiems bus įteikti organizatorių ir projekto partnerių įsteigti 

prizai. 
 

Daugiau informacijos www.konstitucijosegzaminas.lt 

Egzamino koordinatorė savivaldybėje N. Danijelianc, tel. (8 460) 48 707, el. p. juristai@palanga.lt 
 

 

 

Lietuvos Respublikos Konstitucijai – 25! 


