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SVEIKATOS ŽINI Ų VERTINIMO KONKURSO 
,,REIKIA IŠMOKTI SVEIKAM IŠLIKTI“ 

NUOSTATAI 
 

1. Sveikatos žinių vertinimo konkurso ,,Reikia išmokti sveikam išlikti“ (Vydūnas) nuostatai 
(toliau — konkurso nuostatai) reglamentuoja sveikatos žinių vertinimo konkurso organizavimo 
tvarką. 

2. Konkurso tikslas – kelti gyventojų sveikatos raštingumą, skatinti visuomenę domėtis sveika 
gyvensena, ligų ir traumų prevencija. Konkursas skirtas ne sveikatos priežiūros specialistams. 

3. Konkurso organizatorius – Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Sveikatos mokykla. 
4. Konkurso dalyvių amžius neribojamas. Konkurse gali dalyvauti visi (išskyrus sveikatos 

priežiūros specialistus), užpildę Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro interneto 
svetainėje www.smlpc.lt pateiktą Pirmojo lygio sveikatos žinių testą. 

5. Konkursas vyks nuo 2011 m. balandžio 4 d. iki 2011 m. gegužės 22 d. dviem etapais. 
6. Pirmasis etapas prasideda 2011 m. balandžio 4 d. 12 val., Sveikatos mokymo ir ligų 

prevencijos centro interneto svetainėje paskelbus Pirmojo lygio sveikatos žinių testo 
klausimyną.  

7. Atsakymai į Pirmojo lygio sveikatos žinių testo klausimus internete arba išsiųsti ,,Word“ 
formate elektroniniu paštu r.germanaite@smlpc.lt  registruojami nuo 2011 m. balandžio 4 
d. 12 val. iki 2011 m. gegužės 4 d. 12 val. 

8. Pirmojo lygio sveikatos žinių testas laikomas išlaikytu, jeigu konkurso dalyvis teisingai atsakė į 
ne mažiau kaip 60 proc. testo klausimų. 

9. Antrasis konkurso etapas vyks 2011 m. gegužės 22 d. Trakuose (Vytauto g. 87) Sveikatos 
mokymo ir ligų prevencijos centro Sveikatos mokykloje.  

10. Antrajame konkurso etape dalyvauja 10 geriausiai išlaikiusių Pirmojo lygio sveikatos žinių 
testą. Jeigu pretendentų į antrąjį konkurso etapą yra daugiau nei 10, antrojo etapo dalyviai 
išaiškinami atsitiktinės atrankos būdu (burtų keliu), teisingų atsakymų mažėjimo tvarka. 

11. Antrojo konkurso etapo dalyviai 2011 m. gegužės 22 d. nuo 12 val. iki 14 val. Trakuose, 
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Sveikatos mokykloje (Vytauto g. 87) laikys 
Antrojo lygio sveikatos žinių testą ir atliks pirmosios pagalbos teikimo praktinę užduotį. 

12. Antrojo konkurso etapo dalyviai testą laiko vadovaudamiesi tik įgytomis žiniomis, 
nesinaudodami literatūra ar elektroniniais informacijos šaltiniais. Pažeidę šią nuostatą konkurso 
dalyviai diskvalifikuojami ir praranda teisę į 15 p. išvardintas kompensacijas. 

13. Trys konkurso dalyviai teisingai atlikę praktin ę užduotį ir geriausiai išlaikę antrojo lygio 
sveikatos žinių testą apdovanojami konkurso organizatorių, partnerių ir r ėmėjų prizais, 
dovanomis. Jeigu keletas konkurso dalyvių į testo klausimus atsako vienodai, nugalėtojas 
išaiškinamas atsitiktinės atrankos būdu (burtų keliu). 

14.  Apie konkurso rėmėjus ir nugalėtojus, jiems sutikus, informacija skelbiama Sveikatos 
mokymo ir ligų prevencijos centro interneto svetainėje, per Sveikatos radiją ir kitus 
informacijos šaltinius.  

15. Konkurso organizatoriai visus Antrojo konkurso etapo dalyvius, atvykusius į konkursą 2011 m. 
gegužės 21 d., aprūpina nemokama nakvyne Trakuose, o teisingai atlikusiems praktinę užduotį 
ir išlaikiusiems testą (t. y. teisingai atsakiusiems į ne mažiau kaip 60 procentų testo klausimų) 
konkurso organizatoriai ir(ar) rėmėjai padengia jų kelionės į Trakus išlaidas (pagal pateiktus 
autobuso bilietus ar degalų įsigijimo kvitus, atvykusiems į Trakus savo automobiliu). 

16. Konkursui organizuoti, sveikatos žinių vertinimo testams, praktinėms užduotims parengti ir 
vertinti sudaroma Konkurso vertinimo komisija. Konkurso vertinimo komisijos sprendimai 
įforminami protokolu ir gali būti keičiami teisės aktų nustatyta tvarka. 


