
 

 

   PATVIRTINTA 

                                                             Panevėžio TLK direktoriaus  

    2018 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-165 

 

 

PANEVĖŽIO TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS ORGANIZUOJAMOS 2018 METŲ 

VIKTORINOS TAISYKLĖS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šios taisyklės nustato Panevėžio teritorinės ligonių kasos (toliau – Panevėžio TLK) 

viktorinos „Ar viską žinai apie sveikatos draudimą ir ne tik?“ organizavimo ir viktorinos nugalėtojų 

atrankos komisijos darbo tvarką, viktorinos laiką, eigą, reikalavimus dalyviams ir nugalėtojų 

apdovanojimo principus. 

2. Viktorina organizuojama vadovaujantis Panevėžio TLK visuomenės informavimo 

priemonių planu, patvirtintu 2018 m. kovo 28 d. Panevėžio TLK direktoriaus įsakymu Nr. V-39.  

3. Šiomis taisyklėmis privalo vadovautis viktorinos organizatoriai ir dalyviai. 

4. Viktorinos organizavimas ir viktorinos nugalėtojų atrankos komisijos darbas grindžiamas 

skaidrumo, kolegialumo, nešališkumo, teisėtumo, sąžiningumo ir viešumo principais. 

5. Viktorinos nugalėtojų atrankos komisija atskaitinga Administravimo skyriaus vedėjui.    

 

II. VIKTORINOS TIKSLAS 

 

6. Supažindinti mokyklų bendruomenes – mokinius ir kitus jos narius – su privalomuoju 

sveikatos draudimu ir jo teikiamomis galimybėmis, skatinti sąmoningumą ir informuotumą, turimų 

žinių įtvirtinimą ir pasitikrinimą.  

7. Skatinti mokinių domėjimąsi ligonių kasų veikla, sveikatos priežiūros aktualijomis,  sveika 

gyvensena, ugdyti atsakingą požiūrį į sveikatos draudimą ir pan.  

 

III. VIKTORINOS DALYVIAI 

 

8. Viktorinoje kviečiami dalyvauti norintys pasitikrinti bei pagilinti savo žinias apie sveikatos 

priežiūrą ir privalomąjį sveikatos draudimą Panevėžio, Pasvalio, Kupiškio, Biržų, Rokiškio, Utenos, 

Visagino, Ignalinos, Zarasų, Anykščių, Molėtų miestų ir šių rajonų bendrojo ugdymo: 

8.1. pagrindinių mokyklų 9 klasių mokiniai; 

8.2. vidurinių mokyklų 9–11 klasių mokiniai; 

8.3. gimnazijų 1–3 klasių mokiniai. 

9. Viktorinoje gali dalyvauti 8 punkte išvardytų miestų ir rajonų profesinio mokymo įstaigų 

mokiniai, besimokantys pagal 9–11 klasių  pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. 

10. Viktorinoje negali dalyvauti Panevėžio TLK darbuotojai ir jų šeimos nariai. 

 

IV. VIKTORINOS NUGALĖTOJŲ ATRANKOS KOMISIJA 

 

11. Viktorinos dalyvių atsakymus vertina ir nugalėtojus bei paskatinamųjų prizų laimėtojus 

renka Panevėžio TLK direktoriaus įsakymu sudaryta 5 asmenų viktorinos nugalėtojų atrankos 

komisija, sudaryta iš Panevėžio TLK specialistų.  

12. Ši komisija skiriama teisės akto galiojimo laikotarpiui, t. y. tik 2018 m. mokinių viktorinos 

„Ar viską žinai apie sveikatos draudimą ir ne tik?“ dalyvių atsakymams įvertinti, laimėtojams 

išrinkti ir apdovanoti. 
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13. Viktorinos nugalėtojų atrankos komisijos pirmininkas atsakingas už viktorinos dalyvių 

apdovanojimų organizavimą ir informacijos apie viktorinos rezultatus paskelbimą Panevėžio TLK 

interneto svetainėje, jos išsiuntimą žiniasklaidai. 

 

 

 

 

V. VIKTORINOS LAIKAS 

  

14. Viktorina organizuojama 2018 m. spalio 8–21 d. Prireikus (sulaukus mažiau nei 100 

dalyvių, dėl techninių kliūčių ar kitos nenumatytos, bet svarbios priežasties) viktorinos laikas gali 

būti pratęstas iki 2018 m. spalio 28 d.   

15. Sprendimą dėl viktorinos laiko pratęsimo priima Panevėžio TLK direktorius, atsižvelgdamas 

į viktorinos nugalėtojų atrankos komisijos pirmininko raštišką kreipimąsi. 

 

VI. VIKTORINOS EIGA 

 

16. Viktorinos klausimus rengia Panevėžio TLK direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo, 

atsakingas už viktorinos organizavimą. 

17. Viktorinos klausimai skelbiami Panevėžio TLK interneto svetainėje www.paneveziotlk.lt su 

galimybe į juos atsakyti internetu.  

18. Už viktorinos klausimų elektroninės versijos parengimą ir galimybės į klausimus atsakyti 

internetu sudarymą atsakingas Panevėžio TLK Informatikos ir statistikos skyrius.  

19. Dalyvauti viktorinoje mokiniai kviečiami per Panevėžio TLK veiklos zonos rajonų 

gyventojams skirtus interneto portalus, taip pat pagal galimybes – per savivaldybių interneto 

svetaines, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) 

„Facebook“ paskyrą, skelbimai išplatinami mokykloms. 

20. Viktorinos klausimus Panevėžio TLK interneto svetainėje skelbia ir kvietimą dalyvauti 

viktorinoje 19 punkte numatytais informavimo kanalais išplatina Panevėžio TLK direktoriaus 

įsakymu paskirtas asmuo, atsakingas už viktorinos organizavimą. 

21. Kiekvienas viktorinos dalyvis turi atsakyti į 35 klausimus, pasirinkdamas 1 teisingą iš 3 

pateiktų galimų atsakymo variantų. Už kiekvieną teisingą atsakymą skiriamas 1 taškas.  

22. Atsakęs į viktorinos klausimus, dalyvis atsakymus siunčia internetu. Žinutėje prie atsakymų 

turi būti parašytas dalyvio vardas, pavardė, mokykla, klasė, kontaktiniai duomenys (gali būti 

nurodomi mokytojo kontaktiniai duomenys).   

23. Atsakymus peržiūri ir nugalėtojus iki 2018 m. lapkričio 12 d. išrenka Panevėžio TLK 

direktoriaus įsakymu sudaryta viktorinos nugalėtojų atrankos komisija. 

 

VII. NUGALĖTOJŲ ATRANKA IR APDOVANOJIMAS 

 

24. Iš visų viktorinos dalyvių atrenkama 10 dalyvių, kurie pirmieji teisingai atsakė į daugiausia 

viktorinos klausimų. Jie skelbiami viktorinos nugalėtojais. Pirmumas nustatomas atsižvelgiant į 

internete užfiksuotą atsakymų išsiuntimo laiką. 

25. Nugalėtojai Panevėžio TLK direktoriaus įsakymu apdovanojami padėkos raštais,  

26. 30 Eur  vertės dovanomis, kurias patvirtina komisija protokoliniu sprendimu, Panevėžio 

TLK reprezentacinėmis priemonėmis (ne daugiau kaip dviejomis). 

27. 10–20 viktorinos dalyvių (atsižvelgiama į vienodą surinktų balų skaičių ir dalyvavimą 

klasėmis), kurie po nugalėtojų taip pat teisingai ar teisingiausiai atsakė į  klausimus, atsižvelgiant į 

atsakymų išsiuntimo laiką, apdovanojami Panevėžio TLK direktoriaus padėkos raštais ir 

paskatinamaisiais prizais iš turimų Panevėžio TLK reprezentacinių priemonių. Paskatinamojo prizo 

kaina negali būti didesnė už nugalėtojui teikiamo prizo kainą.    

http://www.paneveziotlk.lt/
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28. Padėkos raštai ir skatinamosios reprezentacinės dovanos gali būti įteikiamos pedagogams ir 

(ar) visuomenės sveikatos priežiūros specialistams, aktyviai skatinusiems mokinius dalyvauti 

viktorinoje, jei paskatinus joje dalyvavo bent trečdalis klasės, bent keli dalyvavusieji tapo 

laimėtojais ir pan.   

29. Viktorinos nugalėtojai ir kiti apdovanojamieji pakviečiami į susitikimą su Panevėžio TLK 

darbuotojais (Panevėžio TLK arba mokyklose), per kurį yra apdovanojami. Neatvykusiesiems 

apdovanojimai siunčiami į mokyklas arba įteikiami asmeniškai.  

30. Už neatvykusiųjų apdovanojimą atsakingas viktorinos nugalėtojų atrankos komisijos 

pirmininkas. 

31. Informacija apie viktoriną, jos rezultatus ir nugalėtojus skelbiama Panevėžio TLK interneto 

svetainėje, išsiunčiamas pranešimas žiniasklaidai.  

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

32. Viktorinos dalyvių atsakymai saugomi 1 metus po rezultatų paskelbimo dienos 

elektroninėje Panevėžio TLK apklausų duomenų bazėje. 

33. Už dalyvių atsakymų saugojimą šioje duomenų bazėje atsakingas Panevėžio TLK 

Informatikos ir statistikos skyrius. 

34. Nustačius viktorinos nugalėtojų atrankos komisijos darbo klaidų, jos turi būti nedelsiant 

ištaisytos.  

35. Jei paskelbti viktorinos rezultatai neteisingi ir klaidos neištaisytos, rezultatai gali būti 

skundžiami Panevėžio TLK administracijai. Jei apskundusiojo viktorinos rezultatus Panevėžio TLK 

administracijos veiksmai netenkina, rezultatai gali būti skundžiami VLK administracijai.  

36. Viktorinos nugalėtojų atrankos komisijos nariai už paskelbtų rezultatų teisingumą ir 

viešųjų bei privačių interesų suderinamumą atsako teisės aktų nustatyta tvarka.  

37. Šios taisyklės iki 2018 m. gruodžio 31 d. skelbiamos Panevėžio TLK interneto svetainėje. 

 

________________________________________ 

 

 


