
MOKSLEIVIŲ EKONOMIKOS ŽAIDIMO ,,SILPNIAUSIOJI GRANDIS  

REGLAMENTAS 

 
Šis dokumentas nustato Ekonomikos žaidimo ,,Silpniausioji grandis“ (toliau – ekonomikos žaidimo) 

tikslus ir uždavinius, rengėjus, organizavimo tvarką. 

 

I. Ekonomikos žaidimo tikslas  

1. Žaidimo metodu paskatinti vyresniųjų klasių moksleivius domėtis ekonomika, atskleisti 

ekonomikos srities gebėjimus ir rinktis ekonomikos inžinerijos studijas bei asmeninę karjerą 

ekonomikos srityje.  

 

II. Ekonomikos žaidimo uždaviniai  

1. Suteikti galimybę moksleiviams artimiau pažinti Vilniaus Gedimino technikos universitetą, bei 

potencialią studijų vietą – Verslo vadybos fakultetą.  

2. Padėti moksleiviams susipažinti (sprendžiant specialiai ekonomikos žaidimui sukurtas užduotis ir 

testus) su mikroekonomikos ir makroekonomikos klausimais bei sprendimų modeliavimu įvairiose 

ūkio plėtros situacijose; įsivertinti savo ekonomikos žinias (pasiūla, paklausa, pusiausvyra rinkoje, 

vartotojo ir gamintojo elgsena rinkoje, pagrindiniai makroekonominiai rodikliai ir jų skaičiavimas, 

verslo ciklai ir burbulai ekonomikoje, mokesčių ir pinigų politikos priemonių taikymas, darbo rinka, 

tarptautinės prekybos ypatumai) ir asmeninius gebėjimus ekonomikos srityje. 

 

III. Ekonomikos žaidimo organizatoriai  

Organizatorius: Vilniaus Gedimino technikos universiteto Verslo vadybos fakulteto Ekonomikos 

inžinerijos katedra. 

Partneriai: Lietuvos respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, UAB ,,Investicijų ir verslo 

garantijos“ (INVEGA). 

 

IV. Ekonomikos žaidimo bendrosios nuostatos  

1. Ekonomikos žaidimo organizavimo komisija vykdo informacijos apie ekonomikos žaidimą 

organizavimą ir eigą sklaidą, dalyvių registraciją, atsako už kvietimų dalyviams išsiuntimą, 

apibendrina ir skelbia rezultatus. 

2. Ekonomikos žaidimo organizavimo komisija rengia 1-ojo (atrankinio) etapo užduotis, veda 

žaidimus ir skelbia ekonomikos žaidimo 1 etapo nugalėtojus. Šis žaidimo etapas vyksta 2019 m. 

vasario – kovo mėnesiais. 1 etapo nugalėtojai paskelbiami oficialiame ekonomikos žaidimo 

tinklalapyje: https://www.vgtu.lt/stojantiesiems/moksleiviams/renginiai-moksleiviams/217778?lang 

=1#302007 . 

3. Ekonomikos žaidimo organizavimo komisija rengia 2-ojo (finalinio) etapo užduotis, veda žaidimus 

ir skelbia nugalėtojus. Finalinis ekonomikos žaidimo etapas vyks 2019 m. balandžio 5 d. Renginys 

baigiamas ekonomikos žaidimo nugalėtojų iškilmingu apdovanojimu. 

 

V. Dalyvių registracija  

1. Ekonomikos žaidimo dalyviai – bet kurios Lietuvos mokyklos 9-12 klasių moksleiviai.  

2. Į ekonomikos žaidimo dalyvių sąrašą įtraukiamos mokyklos, subūrusios 4 žaidėjų komandą 

(žaidime gali dalyvauti 5 arba 10 vienos mokyklos komandų po 5 asmenis) ir pateikusios informaciją.  

3. Registracija vykdoma iki 2019 sausio 20 d.  

 

VI. Ekonomikos žaidimo 1-asis etapas  

1. Užsiregistravusios dalyvauti mokyklos pakviečiamos į 1-ąjį ekonomikos žaidimo etapą, kuris vyks 

2019 m. vasario – kovo mėnesiais. Žaidimo laikas derinamas su atsakingu mokyklos atstovu.  

https://www.vgtu.lt/stojantiesiems/moksleiviams/renginiai-moksleiviams/217778?lang=1#302007
https://www.vgtu.lt/stojantiesiems/moksleiviams/renginiai-moksleiviams/217778?lang=1#302007


2. 1-asis ekonomikos žaidimo etapas vykdomas užsiregistravusiose mokyklose. Žaidimas vyksta 

keturiais etapais, kiekviename žaidimo etape iškrenta po dvi silpniausias komandas. Moksleiviai 

atsako į trumpus klausimus, varžosi, kuri komanda atsakys greičiau, demonstruoja savo ekonominės 

logikos žinias. 

3. Ekonomikos žaidimo organizavimo komisija paskelbia 1-ojo etapo nugalėtojus oficialiame 

Ekonomikos žaidimo tinklalapyje. Į 2-ąjį (finalinį) etapą iš vienos mokyklos patenka viena komanda; 

jei žaidime dalyvavo 10 komandų, patenka dvi. 

 

VII. Ekonomikos žaidimo 2-asis (finalinis) etapas  

1. Ekonomikos žaidimo 2-asis (finalinis) etapas vyks 2019-04-05, Vilniaus Gedimino Technikos 

universitete Verslo vadybos fakultete (Saulėtekio al. 11, Vilniuje). Oficialus kvietimas mokykloms 

(mokyklų atstovams) išsiunčiamas ne vėliau nei 2 savaitės iki renginio.  

2. Ekonomikos žaidimo organizavimo komisija vykdo žaidimą, paskelbia ekonomikos žaidimo 2-ojo 

(finalinio) etapo nugalėtojus, įteikia apdovanojimus ir paskelbia oficialiame Ekonomikos žaidimo 

tinklalapyje.  


