
  
 

 

 

VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS 

APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS 

VIKTORINOS „ATEITIS BE ŠEŠĖLIO“ 2021 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Valstybinės darbo inspekcijos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

(toliau – Organizatorius) viktorinos „Ateitis be šešėlio“ 2021 nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato 

Valstybinės darbo inspekcijos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

viktorinos „Ateitis be šešėlio“ 2021 (toliau − viktorina) tikslą, reikalavimus dalyviams, eigą, pateiktų 

viktorinos žinių vertinimo, taip pat viktorinos nugalėtojų apdovanojimo tvarką. 

2. Šiais Nuostatais privalo vadovautis viktorinos organizatorius ir dalyviai. 

3. Organizatorius pasilieka teisę nutraukti viktoriną arba pakeisti bet kurį Nuostatų punktą, jei, 

Organizatoriaus nuomone, to reikia, arba dėl susidariusių nuo Organizatoriaus nepriklausančių 

aplinkybių. 

4. Organizatoriaus sprendimai neginčijami. 

 

II SKYRIUS 

VIKTORINOS TIKSLAS 

5. Viktorinos tikslai: 

• padėti moksleiviams pasiruošti įsilieti į darbo rinką, susipažinti su darbo teisės pagrindais;  

• skatinti jaunus asmenis rinktis legalų darbą, sugebėti įvertinti nelegalaus darbo pavojus, 

ugdyti pilietiškumą.  

 

III SKYRIUS 

VIKTORINOS DALYVIAI 

7. Viktorinoje gali dalyvauti Lietuvos Respublikos ugdymo įstaigų (mokyklų) TIK 8–12 klasių 

moksleiviai. 

8. Viktorinoje negali dalyvauti Valstybinės darbo inspekcijos valstybės tarnautojų ir 

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį ir gaunančių darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos  

valstybės biudžeto, šeimų nariai (vaikai (įvaikiai)). 

 

 

IV SKYRIUS 

VIKTORINOS ORGANIZAVIMAS IR EIGA 

9. Viktorina vyksta nuotoliniu būdu interneto testavimo platformoje http://www.etest.lt . 

10. Viktorina vyksta nuo 2021 m. gegužės 26 d. 8:00 val. iki 2021 m. gegužės 26 d. 22:00 val. 

11. Viktorinos dalyvis gali dalyvauti viktorinoje bet kuriuo jam patogiu metu per 10 punkte nurodytą 

laikotarpį. 

12. Į viktorinos klausimus dalyvis gali atsakyti prisijungęs prie platformos: 1) mokyklos kompiuterių 

klasėje, 2) vykstant nuotolinio mokymo procesui – namuose naudojant asmeninį kompiuterį. 

13. Vienas dalyvis viktorinoje gali dalyvauti vieną kartą. 

14. Mokytojas, norintis, kad ugdomi mokiniai dalyvautų viktorinoje, turi iki 2021 m. gegužės 23 d. 

užpildyti ir išsiųsti dalyvio (mokytojo-koordinatoriaus) anketą organizatoriams.   

http://www.etest.lt/


15. Informaciją apie dalyvavimą viktorinoje ir prisijungimo prie platformos sąlygas dalyviams 

(mokiniams) pateikia mokytojas-koordinatorius. 

16. Organizatorius mokytojui-koordinatoriui informaciją (prisijungimo prie viktorinos platformos 

nuorodą, kodą ir instrukciją) atsiunčia mokytojo užpildytoje viktorinos „Ateitis be šešėlio“ 2021  

registracijos (dalyvio) anketoje nurodytu elektroninio pašto adresu. 

17. Informacija mokytojams išsiunčiama ne vėliau kaip iki 2021 m. gegužės 24 d.    

18.  Viktorina – tai klausimų forma parengtas testas.  

19. Viktorinos eiga:  

19.1. mokinys (dalyvis) nuo 2021 m. gegužės 26 d.8:00 val. iki 2021 m. gegužės 26 d. 22:00 val. 

turi prisijungti prie testavimo portalo www.eTest.lt pagal Prisijungimo instrukciją, kurią 

dalyviams turi pateikti kiekvienos mokymo įstaigos už viktoriną atsakingas asmuo (mokytojas-

koordinatorius). 

19.2. dalyvis atsako į klausimus, pasirinkdamas vieną ar kelis atsakymus (jo manymu – teisingą) 

iš pateiktų galimų atsakymo variantų; 

19.3. galimybės grįžti į prieš tai buvusį klausimą nėra;  

19.4. testui atlikti skiriama 30 minučių; 

19.5. testą sudaro 40–50 klausimų;  

19.6. atsakęs į klausimus dalyvis turi galimybę sužinoti, į kiek klausimų jis atsakė teisingai (pvz., 

10 atsakyta teisingai iš 50 klausimų, ši informacija bus pateikta tokia tvarka: 10 / 50;  šią 

informaciją dalyvis pamatys atsakęs į viktorinos klausimus; ši informacija reikš, kad moksleivis 

baigė spręsti viktoriną ir gali atsijungti  nuo testavimo platformos).  

19. Viktorina vyksta lietuvių kalba. 

20. Dalyvavimas viktorinoje nemokamas. 

 

V SKYRIUS 

VIKTORINOS REZULTATŲ VERTINIMAS, VIKTORINOS NUGALĖTOJŲ 

APDOVANOJIMAS 

20. Viktorinos dalyvių rezultatus vertins komisija, sudaryta iš Organizatoriaus atstovų, pagal 

testavimo platformos pateiktą ataskaitą, kurioje fiksuoti viktorinos dalyvių rezultatai. 

21. Nugalėtojai renkami pagal šiuos rezultatus:  

21.1. teisingų atsakymų skaičių;  

21.2. viktorinos (testo) atlikimo laiką. 

22. Pagal geriausius rezultatus renkami: 

22.1. 8–9 ir 10–12 klasių kategorijoje po 3 (tris) asmenines (mokiniui) prizines vietas. 

24. I, II, III vietų nugalėtojams įteikiami diplomai ir vertingos dovanos. 

26. Informacija apie viktoriną, jos rezultatus ir nugalėtojus skelbiama Valstybinės darbo inspekcijos 

interneto tinklapyje www.vdi.lt . 

27. Su nugalėtojais bus susisiekta asmeniškai (arba per tėvus, įtėvius, mokytojus) dėl prizų išsiuntimo.  

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

27. Dalyvaudami viktorinoje dalyviai ir mokytojai sutinka su šiais viktorinos Nuostatais. 

28. Šie nuostatai ir visa informacija apie viktoriną bei pasikeitimus skelbiami Valstybinės darbo 

inspekcijos interneto svetainėje www.vdi.lt. 

29. Viktorinos organizavimo ir vykdymo klausimais prašome kreiptis į Organizatoriaus atstovą: 

elektroniniu paštu ateitis2021viktorina@gmail.com  arba telefonu 8 608 85843.  
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