Elektroninio dokumento nuorašas

VALSTYBĖS ĮMONĖS LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL PROTŲ MŪŠIO „SAUGŪS MOKINIAI 2021“ NUOSTATŲ
PATVIRTINIMO
2021 m. ______________ ____ d. Nr. ________
Vilnius
Vadovaudamasis valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatų, patvirtintų
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476 „Dėl
Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatų patvirtinimo“, 7.2 ir 35.10
papunkčiais:
1. T v i r t i n u Protų mūšio „Saugūs mokiniai 2021“ nuostatus (pridedama).
2. P a v e d u:
2.1. Tarptautinių ryšių ir komunikacijos skyriui organizuoti Protų mūšį „Saugūs mokiniai
2021“, vadovaujantis šio įsakymo 1 punktu patvirtintais nuostatais;
2.2. Intelektinių ir informacinių technologijų departamento Informacinių technologijų skyriui
paskelbti Protų mūšio „Saugūs mokiniai 2021“ nuostatus valstybės įmonės Lietuvos automobilių
kelių direkcijos interneto svetainėje.
Direktorius

Parengė
Neringa Makaveckienė
2021-10-22

Remigijus Lipkevičius

PATVIRTINTA
Valstybinės įmonės Lietuvos automobilių
kelių direkcijos
2021 m. ___________ d. įsakymu Nr. _____
PROTŲ MŪŠIO „SAUGŪS MOKINIAI 2021“
NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.

Protų mūšio „Saugūs mokiniai 2021“ nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja

Protų mūšio „Saugūs mokiniai 2021“ (toliau – Protų mūšis) tikslą, dalyvių registracijos tvarką,
programą, užduočių vertinimo ir apdovanojimo tvarką.
2.

Protų mūšį organizuoja valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau –

Kelių direkcija), bendradarbiaudama su savivaldybių administracijos švietimo padaliniais.
II SKYRIUS
PROTŲ MŪŠIO TIKSLAS IR DALYVIŲ REGISTRACIJOS TVARKA
3.

Protų mūšio tikslas – ugdyti gebėjimą teorines saugaus eismo žinias pritaikyti realiose

situacijose, atkreipti Protų mūšio dalyvių dėmesį į saugų eismą kelyje ir skatinti laikytis Kelių
eismo taisyklių.
4.

Protų mūšį sudaro du etapai:

I etapas – 2021 m. lapkričio 22 d.–gruodžio 8 d.
II etapas – 2021 m. gruodžio 15–16 d.
5.

Kelių direkcija bendradarbiauja su savivaldybių administracijos švietimo padaliniais,

kurie deleguoja po vieną mokyklą iš kiekvienos savivaldybės dalyvauti Protų mūšio pirmame etape.
6.

Kiekviena deleguota mokykla sudaro tokios sudėties komandą: 4 mokiniai – po vieną

iš 7, 8, 9, 10 klasės ir komandos vadovas (mokytojas).
7.

Už komandos sudarymą atsakingi mokyklų vadovai.

8.

Mokyklų komandas Protų mūšiui registruoja komandų vadovai.

9.

Mokyklų komandų registracija vyksta iki 2021 m. lapkričio 11 d. Būtina užpildyti

dalyvių registracijos formą (1 priedas) ir pateikti pagal mokyklos lokacijos vietą elektroniniu paštu:
neringa.makaveckiene@lakd.lt (Aukštaitija – Anykščių, Biržų, Ignalinos, Jonavos, Kėdainių,
Kupiškio, Molėtų, Panevėžio, Pasvalio, Rokiškio, Širvintų, Švenčionių, Ukmergės, Utenos ir

Zarasų rajonai bei Visagino miestas); natalija.kvietkauskiene@lakd.lt (Vidurio Lietuva –
Alytaus, Kaišiadorių, Kauno, Lazdijų, Marijampolės, Prienų, Šakių, Šalčininkų, Trakų, Varėnos,
Vilkaviškio ir Vilniaus rajonai bei Birštono, Druskininkų, Elektrėnų, Kalvarijos, Kazlų Rūdos
miestai); linartas.kiskis@lakd.lt (Žemaitija – Akmenės, Joniškio, Jurbarko, Kelmės, Klaipėdos,
Kretingos, Mažeikių, Pagėgių, Pakruojo, Plungės, Radviliškio, Raseinių, Rietavo, Skuodo, Šiaulių,
Šilalės, Šilutės, Tauragės ir Telšių rajonai bei Neringos ir Palangos miestai).
III SKYRIUS
PROTŲ MŪŠIO ORGANIZAVIMO TVARKA
10. Protų mūšio I etapo organizavimas:
10.1. pasibaigus mokyklų komandų registracijai, Kelių direkcija, bendradarbiaudama su
savivaldybių administracijos švietimo padaliniais, sudaro Protų mūšio I etapo mokyklų komandose
grafiką, kuriame nurodomas Protų mūšio I etapo tikslus laikas;
10.2. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo mokyklų komandų registracijos pabaigos
grafikas paskelbiamas Kelių direkcijos socialinio tinklo „Facebook“ profilyje, taip pat asmeniškai
(telefonu ar el. paštu) informuojamas užsiregistravusios komandos vadovas;
10.3. Protų mūšio I etapas organizuojamas nuotoliniu būdu, pasirinktinai per „Zoom“ arba
„Microsoft Teams“ platformas, kiekvienai užsiregistravusiai mokyklos komandai individualiai;
10.4. ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki numatomo Protų mūšio I etapo pradžios
užsiregistravusios komandos vadovui išsiunčiama visa su dalyvavimu Protų mūšio I etape susijusi
informacija t. y. prisijungimo nuoroda, slaptažodis, instrukcija (jei reikalinga);
10.5. Protų mūšyje dalyvaujančios mokyklų komandos yra vertinamos balais ir įvykus
Protų mūšio I etapui, atrenkamos 9-ios daugiausia balų surinkusios mokyklų komandos (po 3 iš
Aukštaitijos, Vidurio Lietuvos ir Žemaitijos), kurios patenka į Protų mūšio II etapą;
10.6. ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Protų mūšio I etapo pabaigos Kelių direkcija
socialinio tinklo „Facebook“ profilyje paskelbia komandų rezultatus ir 9-ias daugiausia balų
surinkusias mokyklų komandas (po 3 iš Aukštaitijos, Vidurio Lietuvos ir Žemaitijos), kurios pateko
į Protų mūšio II etapą, Protų mūšio II etapo mokyklų komandose laiką, taip pat asmeniškai
(telefonu ar el. paštu) informuoja į Protų mūšio II etapą patekusių komandų vadovus.
11. Protų mūšio II etapo organizavimas:
11.1. Protų mūšio II etapas organizuojamas nuotoliniu būdu, pasirinktinai per „Zoom“ arba
„Microsoft Teams“ platformas, kiekvienai mokyklos komandai individualiai;

11.2. ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki numatomo Protų mūšio II etapo pradžios
užsiregistravusios komandos vadovui išsiunčiama visa su dalyvavimu Protų mūšio II etape susijusi
informacija t. y. prisijungimo nuoroda, slaptažodis, instrukcija (jei reikalinga);
11.3. Protų mūšio II etapo metu renkama po vieną komandą – nugalėtoją, surinkusią
daugiausia balų Aukštaitijoje, Vidurio Lietuvoje ir Žemaitijoje;
11.4. Protų mūšio II etapo rezultatai skelbiami Kelių direkcijos socialinio tinklo
„Facebook“ profilyje ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Protų mūšio II etapo mokyklų komandose
pabaigos.
IV SKYRIUS
PROTŲ MŪŠIO PROGRAMA
12. Protų mūšio I etapo programą sudaro trys turai, Protų mūšio II etapo programą – keturi
turai.
13. Protų mūšio I etapo turai:
13.1. pirmasis turas – teorinių žinių pritaikymas praktinėse situacijose. Situacijos
pateikiamos ekrane viena paskui kitą, kas 60 s. Per šį laiką mokyklos komanda turi išspręsti
pateiktą situaciją ir atsakymą įrašyti platformų „Zoom“ ar „Microsoft Teams“ susirašinėjimo lange
bei išsiųsti Protų mūšio I etapo vedančiajam. Pirmo turo metu pateikiama 10 situacijų;
13.2. antrasis turas – „Tiesa ar netiesa“. Turui skirtas laikas – 120 s. Protų mūšio I etapo
vedantysis perskaito teiginį, kurį dalyvaujanti mokyklos komanda turi įvertinti ir atsakyti žodžiais
„Tiesa“ arba „Netiesa“. 10 teiginių skaitomi vienas paskui kitą, kol baigiasi turui skirtas laikas.
Pasibaigus pirmajam ir antrajam turui, atskirai aptariama kiekviena situacija ir kiekvienas teiginys
bei teisingi jų atsakymai;
13.3. trečiasis turas – „Surask mane“. Ekrane rodomas raidžių laukas, kuriame paslėpti su
eismu susiję žodžiai, išdėstyti horizontaliai, vertikaliai ir įstrižai, iš kairės į dešinę, iš viršaus į
apačią ir atvirkščiai. Užduočiai skiriamas laikas – 60 s, per kurį komanda turi surasti kuo daugiau
paslėptų žodžių, platformų „Zoom“ ar „Microsoft Teams“ susirašinėjimo lange juos įrašyti bei
išsiųsti Protų mūšio I etapo vedančiajam. Pasibaigus trečiajam turui, ekrane parodomi raidžių lauke
paslėpti žodžiai.
14. Protų mūšio II etapo turai:
14.1. pirmasis turas – teorinių žinių pritaikymas praktinėse situacijose. Situacijos
pateikiamos ekrane viena paskui kitą, kas 60 s. Per šį laiką mokyklos komanda turi išspręsti

pateiktą situaciją ir atsakymą įrašyti platformų „Zoom“ ar „Microsoft Teams“ susirašinėjimo lange
bei išsiųsti Protų mūšio I etapo vedančiajam. Pirmo turo metu pateikiama 10 situacijų;
14.2. antrasis turas – „Tiesa ar netiesa“. Turui skirtas laikas – 120 s. Protų mūšio II etapo
vedantysis perskaito teiginį, kurį dalyvaujanti mokyklos komanda turi įvertinti ir atsakyti žodžiais
„Tiesa“ arba „Netiesa“. 10 teiginių skaitomi vienas paskui kitą, kol baigiasi turui skirtas laikas.
Pasibaigus pirmajam ir antrajam turui, atskirai aptariama kiekviena situacija ir kiekvienas teiginys
bei teisingi jų atsakymai;
14.3. trečiasis turas – galvosūkio išsprendimas. Užduočiai atlikti skiriamos 6 minutės.
Ekrane pateikiamos 5 iliustracijos, kuriose paslėpta po vieną skirtingą skaičių. Tarp iliustracijų
(užkoduotų skaičių) sudėlioti matematiniai veiksmai. Įminus iliustracijomis paslėptus skaičius ir
atlikus matematinius veiksmus, gaunamas atsakymas. Platformų „Zoom“ ar „Microsoft Teams“
susirašinėjimo lange būtina pateikti matematinį veiksmą su įmintais skaičiais ir galutinį atsakymo
variantą. Pasibaigus trečiajam turui, aptariamas galvosūkio sprendimas ir galutinis atsakymas;
14.4. ketvirtasis turas – „Surask mane“. Ekrane rodomas raidžių laukas, kuriame paslėpti
su eismu susiję žodžiai, išdėstyti horizontaliai, vertikaliai ir įstrižai, iš kairės į dešinę, iš viršaus į
apačią ir atvirkščiai. Užduočiai skiriamas laikas – 60 s, per kurį komanda turi surasti kuo daugiau
paslėptų žodžių, platformų „Zoom“ ar „Microsoft Teams“ susirašinėjimo lange juos įrašyti bei
išsiųsti Protų mūšio II etapo vedančiajam. Pasibaigus ketvirtajam turui, ekrane parodomi raidžių
lauke paslėpti žodžiai.
15. Protų mūšio komandos dalyviai, spręsdami užduotis, Protų mūšio metu gali tartis tik
tarpusavyje. Draudžiama naudotis mobiliojo ryšio ir kitomis informacijos kaupimo priemonėmis:
knygomis, išankstiniais užrašais, mobiliaisiais įrenginiais, interneto prieiga ir kt.
16. Už užduočių sudarymą atsakinga Kelių direkcija.
V SKYRIUS
VERTINIMAS IR DALYVIŲ APDOVANOJIMAS
17. Protų mūšio I etapo užduočių vertinimas:
17.1. pirmojo turo užduoties vertinimas:
17.1.1. išsprendus situaciją ir pateikus vienintelį galimą teisingą atsakymą, komandai
skiriami 2 balai;
17.1.2. kai atsakymas yra sudėtinis ir situacija išsprendžiama dalinai, skiriamas balas
mažinamas proporcingai neatsakytų dalių skaičiui (jei atsakymą sudaro 3 dalys, o atsakoma tik į 1
dalį, skiriama 0,67 balo);

17.1.3. maksimalus pirmame ture galimas balų skaičius – 20.
17.2. antrojo turo užduoties vertinimas:
17.2.1. už kiekvieną teisingą teiginio įvertinimą skiriama po 1 balą;
17.2.2. maksimalus antrame ture galimas balų skaičius – 10.
17.3. trečiojo turo užduoties vertinimas:
17.3.1. už kiekvieną raidžių lauke surastą ir pateiktą žodį skiriama po 0,5 balo;
17.3.2. maksimalus trečiame ture galimas balų skaičius – 5.
18. Protų mūšio II etapo užduočių vertinimas:
18.1. pirmojo turo užduoties vertinimas:
18.1.1. išsprendus situaciją ir pateikus vienintelį galimą teisingą atsakymą, komandai
skiriami 2 balai;
18.1.2. kai atsakymas yra sudėtinis ir situacija išsprendžiama dalinai, skiriamas balas
mažinamas proporcingai neatsakytų dalių skaičiui (jei atsakymą sudaro 3 dalys, o atsakoma tik į 1
dalį, skiriama 0,67 balo);
18.1.3. maksimalus pirmame ture galimas balų skaičius – 20.
18.2. antrojo turo užduoties vertinimas:
18.2.1. už kiekvieną teisingą teiginio įvertinimą skiriama po 1 balą;
18.2.2. maksimalus antrame ture galimas balų skaičius– 10.
18.3. trečiojo turo užduoties vertinimas:
18.3.1. už pateiktą kiekvieną teisingai įmintą skaičių komandai skiriami 2 balai;
18.3.2. pateikus teisingą matematinio veiksmo atsakymą, komandai papildomai skiriami 2
balai;
18.3.3. maksimalus trečiame ture galimas balų skaičius – 12.
18.4. ketvirtojo turo užduoties vertinimas:
18.4.1. už kiekvieną raidžių lauke surastą ir pateiktą žodį skiriama po 0,5 balo;
18.4.2. maksimalus ketvirtame ture galimas balų skaičius – 5.
19. Išrenkant komandą nugalėtoją, kai savo pogrupyje mokyklų komandos surenka vienodą
balų skaičių, laimi komanda, surinkusi daugiausia balų už šias užduotis:
19.1. Protų mūšio I etape pagal eiliškumą: „Teorinių žinių pritaikymas praktinėse
situacijose“; „Tiesa ar netiesa“, „Surask mane“;
19.2. Protų mūšio II etape pagal eiliškumą: „Teorinių žinių pritaikymas praktinėse
situacijose“; „Tiesa ar netiesa“, „Galvosūkio išsprendimas“, „Surask mane“.
20. Visi atsakymai, turi būti aiškiai suformuluoti, priešingu atveju pateikti atsakymai nebus
vertinami.

21. Protų mūšio I etape simbolinėmis Kelių direkcijos dovanomis apdovanojami visų
mokyklų komandų dalyviai ir vadovai.
22. Protų mūšio II etape nugalėjusių mokyklų komandų nariai ir vadovai apdovanojami
specialiais Kelių direkcijos įsteigtais prizais.
VI SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
23. Visi Protų mūšio dalyvių asmens duomenys yra tvarkomi griežtai vadovaujantis 2016
m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama
Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau –
Reglamentas) 5 straipsnio 1 dalyje nustatytų teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo, tikslo
apribojimo, duomenų kiekio mažinimo, tikslumo, saugojimo trukmės apribojimo, vientisumo ir
konfidencialumo principais.
24. Protų mūšio vykdymo tikslu tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono
numeris, el. pašto adresas.
25. Įvykus Protų mūšio II etapui ir paskelbus nugalėtoją (-us) dalyvių pateikti šių Nuostatų
24 punkte nurodyti asmens duomenys sunaikinami.
26. Protų mūšio dalyvis privalo būti pasirašytinai išreiškęs sutikimą Kelių direkcijai
tvarkyti pateiktus asmens duomenis Protų mūšio vykdymo tikslu. Dalyvis tai patvirtina
pasirašydamas užpildytą dalyvio registracijos formą (1 priedas). Neužpildžius ar nepasirašius, visos
komandos registracija anuliuojama, o užpildyta registracijos forma sunaikinama. Apie tai el. paštu
informuojamas registracijos formą pateikęs komandos vadovas.
27. Kelių direkcijai privaloma pateikti Protų mūšio dalyvio vieno iš tėvų ar kito įstatyminio
atstovo (globėjo, rūpintojo ar kt.) sutikimą (šių Nuostatų 2 priedas) dėl atvaizdo naudojimo taip kaip
numatyta šių Nuostatų 31 punkte. Užpildytas 2 priedas kartu su dalyvių registracijos forma (1
priedas) pateikiamas Kelių direkcijai el. paštu šių Nuostatų 5.3 papunktyje nurodytais elektroninio
pašto adresais (pateikiami skenuoti (PDF formatu) arba nufotografuoti (JPG formatu) dokumentai).
28. Protų mūšio dalyvių registracijos forma (1 priedas) ir 2 priedas (skaitmeninės
dokumentų kopijos) registruojami Kelių direkcijos dokumentų valdymo sistemoje (DocLogix).
29. Kelių direkcija įgyvendina reikiamas technines ir organizacines priemones, kad būtų
užtikrintas tinkamas Kelių direkcijai tvarkyti pateiktų Protų mūšio dalyvių asmens duomenų
saugumas.

30. Protų mūšio dalyvis turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos
inspekcijai, jeigu mano, kad jo asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant Reglamentą ar įstatymus,
reglamentuojančius asmens duomenų apsaugą.
VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
31. Protų mūšis gali būti fotografuojamas ir viešinamas švietėjiškos saugaus eismo veiklos
vykdymo tikslu Kelių direkcijos socialinio tinklo „Facebook“ profilyje, taip pat partnerių viešosiose
erdvėse. Duomenų viešinimo trukmė 2 metai.

Protų mūšio „Saugūs mokiniai 2021“ nuostatų
1 priedas
DALYVIŲ REGISTRACIJOS FORMA
Savivaldybė
Mokyklos
pavadinimas
Komandos
vadovas

Vardas, pavardė
El. paštas
Telefono numeris
Sutikimas dėl asmens
duomenų tvarkymo*
Vardas, pavardė

Parašas
Klasė

Sutikimas dėl asmens duomenų
tvarkymo*

Parašas
Protų mūšyje
dalyvaujantys
mokiniai

Parašas
Parašas
Parašas

* Asmens duomenų tvarkymo tikslas – Protų mūšio „Saugūs mokiniai 2021 metai“ vykdymas.
Asmens duomenų tvarkymo trukmė – iki Protų mūšio II etapo pabaigos ir nugalėtojų paskelbimo.
Duomenų subjektas jo asmens duomenų tvarkymo Kelių direkcijoje metu turi šias teises:
1) prašyti susipažinti su Duomenų valdytojo tvarkomais asmens duomenimis;
2) prašyti, kad Duomenų valdytojas ištrintų arba apribotų Jūsų asmens duomenų tvarkymą, jei toks
prašymas neprieštarauja teisės aktams;
3) į duomenų perkeliamumą;
4) pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Pastabos: užsiregistravus įsipareigojama dalyvauti Protų mūšyje. Teikdami užpildytą Protų mūšio
registracijos formą dalyviai patvirtina, kad pateikta informacija yra teisinga, ir sutinka su Protų
mūšiu susijusią papildomą informaciją gauti jų nurodytais kontaktais.

Protų mūšio „Saugūs mokiniai 2021“ nuostatų
2 priedas
SUTIKIMAS DĖL NEPILNAMEČIO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO
2021-______-______, .................
(vieta)

Aš, [vardas, pavardė]:
(Pažymėkite, jei sutinkate)
sutinku, kad mano sūnus / dukra ________________ būtų filmuojamas (-a) ir (ar)
fotografuojamas (-a) VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos, į. k. 188710638 (toliau – Duomenų
valdytojas arba Kelių direkcija) organizuojamame Protų mūšyje „Saugūs mokiniai 2021“ (toliau –
Protų mūšis) ir vaizdinė medžiaga, kurioje yra mano sūnaus / dukros atvaizdas, būtų rodomas
vykdant saugaus eismo švietėjišką veiklą Kelių direkcijos ir jų partnerių socialiniuose tinkluose,
internete ir pan.
Kelių direkcija nurodo, kad Jūs, kaip nepilnamečio duomenų subjekto įstatyminis atstovas, turite
šias teises: 1) prašyti susipažinti su Duomenų valdytojo tvarkomais Jūsų sūnaus / dukros asmens
duomenimis; 2) prašyti, kad Duomenų valdytojas ištrintų arba apribotų Jūsų sūnaus / dukros asmens
duomenų tvarkymą, jei toks prašymas neprieštarauja teisės aktams; 3) į duomenų perkeliamumą; 4)
pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
Duomenų valdytojas įsipareigoja tvarkyti Jūsų pateiktus sūnaus / dukros asmens duomenis
laikydamasis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, užtikrinti
tvarkomų asmens duomenų saugumą bei įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones
asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo
bet kokio neteisėto tvarkymo.
Vaizdinė medžiaga bus saugoma Duomenų valdytojo duomenų bazėje tiek, kiek prireiks vykdyti
švietėjišką saugaus eismo veiklą, bet ne ilgiau kaip 2 metus nuo Protų mūšio rezultatų paskelbimo
dienos.
Pasirašydamas žemiau, patvirtinate, kad esate tinkamai supažindintas su šio sutikimo pagrindu
Duomenų valdytojui Jūsų pateiktų asmens duomenų tvarkymu.
_________________________________
(Vieno iš tėvų, globėjų, rūpintojų vardas, pavardė, parašas)
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