PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės jaunimo reikalų
tarybos 2020 m. balandžio 27 d.
posėdžio protokolu Nr.TAR1-78
KLAIPĖDOS MIESTO JAUNIMO APDOVANOJIMŲ NUOSTATAI

I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.Klaipėdos miesto jaunimo apdovanojimų nuostatai (toliau –Nuostatai) nustato
organizavimo, nominavimo, atrinkimo bei balsavimo procedūras.
2.Klaipėdos miesto jaunimo apdovanojimų tikslai:
2.1.pastebėti ir įvertinti jaunus žmones, kurie veikia ir dirba jaunimo labui Klaipėdos mieste;
2.2.skatinti jaunimo aktyvumą mokslo, meno, sporto, kultūros, verslo bei pilietiškumo
srityse.
3.Pagrindinės šiuose Nuostatuose vartojamos sąvokos:
3.1.JRK – Klaipėdos miesto savivaldybės Jaunimo reikalų koordinatorius;
3.2.Kandidatas nominacijai – fiziniai/ juridiniai asmenys, pagal Jaunimo reikalų tarybos
patvirtintas nominacijas;
3.3.Nominacija – sritis, už kurią siūloma teikti apdovanojimą;
3.4.Nominantas – fizinis/juridinis asmuo, atrinktas nominacijai;
3.5.Nugalėtojas – fizinis/juridinis asmuo, kuriam suteikiamas Jaunimo reikalų tarybos
skiriamas apdovanojimas;
3.6.SJRT – Savivaldybės jaunimo reikalų taryba;

II SKYRIUS
APDOVAOJIMŲ ORGANIZAVMAS IR KANDIDATŲ NOMINACIJOMS ATRINKIMAS
4.Apdovanojimų organizavimo tvarkaraštį bei renginio datą kiekvienais metais nustato
Jaunimo reikalų taryba posėdžio metu.
5.Apdovanojimai organizuojami trejais etapais:
5.1.Kandidatų nominacijoms atrinkimas;
5.2.Balsavimas už Nominantus;
5.3.Nugalėtojų paskelbimas Apdovanojimų renginyje.
6.Nominacijos, jų skaičius ir aprašymas kiekvienais metais yra patvirtinamas SJRT posėdžio
metu likus ne mažiau kaip 90 kalendorinių dienų iki Apdovanojimo renginio pradžios.
7.Kvietimas teikti kandidatus nominacijoms skelbiamas Savivaldybės internetiniame
puslapyje, socialiniuose tinkluose likus ne mažiau kaip 60 kalendorinių dienų iki Apdovanojimų
renginio dienos.
8.Kvietimas teikti kandidatus nominacijoms negali būti trumpesnis negu 20 darbo dienų.
9.Kvietime nurodoma:
9.1.Kandidatų nominacijoms teikimo laikotarpis;
9.2.Nominacijų sąrašas ir jų aprašymas;
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9.3.Kandidatų nominacijoms teikimo būdas;
9.4.Asmenų, atsakingų už Apdovanojimų organizavimą, kontaktiniai duomenys.
9.5.Kita reikalinga informacija.
10.Kandidatus nominacijoms gali siūlyti fiziniai/juridiniai asmenys užpildę Kandidatų
nominacijoms teikimo anketą (toliau – Anketa) (Nuostatų 1 priedas). Į vieną nominaciją galima
siūlyti neribotą skaičių Kandidatų nominacijoms.
11.Fiziniai asmenys gali patys save siūlyti į kandidatus nominacijoms užpildęs Anketą.
12.Netvarkingai užpildytos Anketos (kai nenurodyta Kandidato nominacijoms kontaktiniai
duomenys, jo aprašymas) yra atmetamos ir neperduodamos SJRT.
13.Pasibaigus Kandidatų nominacijoms teikimo laikotarpiui, JRK per 5 darbo dienas
pateikia tvarkingai užpildytas Anketas kiekvienam SJRT nariui elektroniniu paštu.
14.SJRT pirmininkas per 10 darbo dienų nuo Anketų gavimo dienos organizuoja posėdį,
kuriame svarstomas Kandidatų nominacijoms atrinkimas tolimesniam balsavimui.
15.Kandidatai nominacijoms renkami SJRT posėdžio metu atsižvelgiant į kriterijus:
15.1.Kandidatas nominacijai yra jaunas žmogus kaip tai apibrėžia Lietuvos Respublikos
Jaunimo politikos pagrindų įstatymas;
15.2.Kandidatas nominacijoms Anketoje yra išsamiai aprašytas, nurodyta priežastis, kodėl
jis turėtų būti apdovanotas;
15.3.Kandidatą nominacijoms siūlo ne mažiau negu 3 fiziniai/judriniai asmenys.
16.Kandidatai nominacijoms atrenkami balsų dauguma SJRT posėdžio metu. Jeigu balsai
pasiskirsto po lygiai lemiamą balsą turi SJRT pirmininkas.
17.Vienai Nominacijai yra atrenkama po 3 Nominantus. Jeigu Nominacijai yra pateiktas tik
vienas Nominantas, dėl Nominacijos palikimo yra sprendžiama SJRT posėdyje.
18.Nominantai tvirtinami protokolu, kuris yra viešai skelbiamas www.klaipeda.lt puslapyje.
19.Nominantai apie sprendimą yra informuojami elektroniniu paštu per 5 darbo dienas nuo
sprendimo priėmimo pradžios. Nominantai elektroniniu paštu per 3 darbo dienas el. paštu turi
pateikti vieną kokybišką auto portretinę nuotrauką ir aprašymą apie save.
III SKYRIUS
BALSAVIMO IR NUGALĖTOJŲ ATRINKIMO ORGANIZAVIMAS
20.Apdovanojimų balsavimas vyksta dviem etapais:
20.1.Organizuojamas viešas balsavimas už Nominantus elektroninėje erdvėje;
20.2.Organizuojamas slaptas balsavimas už Nominantus SJRT posėdyje.
21.Viešas balsavimas yra skelbiamas viename iš Klaipėdos žiniasklaidos internetiniame
puslapyje per 3 darbo dienas nuo informacijos apie Nominatus gavimo dienos.
22.Viešasis balsavimas yra prieinamas ir atviras visiems. Už vieną kandidatą galima balsuoti
ne daugiau kaip 3 kartus iš to pačio IP adreso.
23.Viešo balsavimo laikotarpis nustatomas ne trumpesnis negu 15 darbo dienų.
24.Pasibaigus viešam balsavimui, elektroniniai balsai yra paverčiami į taškus:
24.1.12 taškų skiriama Nominantui, kuris surenka didžiausią elektroninių balsų skaičių;
24.2.10 taškų skiriama Nominantui, kuris surenka ne daugiau negu Nominantas surinkęs
didžiausią elektroninių balsų skaičių, bet ne mažiau negu Nominantas surinkęs mažiausią
elektroninių balsų skaičių;
24.3.8 taškai skiriami Nominantui, kuris surenka mažiausiai elektroninių balsų skaičių.
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25.Per 10 darbo dienų nuo viešo balsavimo pradžios JRK el.paštu išsiunčia nominantų
vertinimo lentelę (Nuostatų 2 priedas) SJRT nariams.
26.Kiekvienas SJRT narys individualiai užpildo nominantų vertinimo lentelę per 5 darbo
dienas ir pasirašytą, skenuotą lentelę el.paštu pateikia JRK.
27.SJRT nariai vertiną kiekvieną Nominantą skirdami 8, 10 arba 12 taškų.
28.SJRT balsavimas laikomas teisėtu, jeigu nominantų vertinimo lentelę atsiunčia ne mažiau
kaip 10 SJRT narių
29.Gautus elektroninio ir SJRT balsavimo taškus JRK susumuoja, išveda vidurkį ir taškų
suvestinę pateikia SJRT.
30.Nugalėtojais tvirtinami tie Nominantai, kurie kiekvienoje Nominacijoje surenka
didžiausią taškų skaičių. Jeigu Nominantų taškų skaičius vienoje Nominacijoje yra vienodas,
Nugalėtoju pripažįstamas Nominantas, kuris surinko daugiau visuomenės balsų.
31.Nugalėtojai patvirtinami SJRT protokolu. Protokolas viešai skelbiamas praėjus ne
daugiau kaip 3 darbo dienoms po Apdovanojimų renginio.
32.Nugalėtojams prizai įteikiami Apdovanojimų renginio metu. Jeigu Nugalėtojas negali
dalyvauti Apdovanojimų renginyje, prizas jam yra įteikiamas per 30 kalendorinių dienų
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
33.Nominantai per 3 darbo dienas po Apdovanojimų renginio gali kreiptis raštu į JRK
prašydami pateikti nuasmenintas SJRT narių balsavimo lenteles.
34.Nuostatai gali būti pildomi, tikslinami, keičiami SJRT sprendimu.
________________________
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Klaipėdos miesto jaunimo apdovanojimų
nuostatų 1 priedas
KANDIDATŲ NOMINACIJOMS TEIKTI ANKETA
Siūlančio fizinio/ juridinio Vardas
asmens
kontaktiniai Pavardė
duomenys
El. paštas
Siūlomo
kandidato Vardas
kontaktiniai duomenys
Pavardė
Telefono
numeris
El.paštas
Nominacijos pavadinimas, į kurią siūlomas
kandidatas
Informacija apie Kandidato pasiekimus nominacijoje
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Klaipėdos miesto jaunimo apdovanojimų
nuostatų 2 priedas
NOMINANTŲ VERTINIMO LENTELĖ
Nominacijos pavadinimas
Nominantai
(Nominanto vardas pavardė)
(Nominanto vardas pavardė)
(Nominanto vardas pavardė)
Nominacijos pavadinimas
Nominantai
(Nominanto vardas pavardė)
(Nominanto vardas pavardė)
(Nominanto vardas pavardė)

(SJRT nario vardas pavardė)

Taškai (8,10,12)

Taškai (8,10,12)

(Parašas, data)

