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„MOTERIS SAULĖ 2018” RINKIMŲ TVARKA

„MOTERIS SAULĖ“ rinkimus organizuoja UAB “Šiaulių apskrities televizija“ (,,Šiaulių
televizija”).
Rinkimų nominacijos suteikimo tikslas - paskatinti ir išreikšti padėką Šiaulių apskrities
moterims, kurios per metus padarė daugiau nei joms priklausė pagal profesiją ar pareigas ir taip savo
asmeniniu indėliu prisidėjo prie Šiaulių krašto garsinimo mokslo, kultūros, sporto, švietimo, socialinio
vystymo bei kitose srityse, aktyvia visuomenine veikla ugdė pilietiškumą, gerumą, filantropiją.
Rinkimai skelbiami kiekvienų metų pradžioje, kandidačių atranka vyksta iki sausio mėnesio
pabaigos. Nominacija įteikiama Tarptautinės moterų solidarumo dienos paminėjimo šventės metu.
„MOTERIS SAULĖ 2018” rinkimai pradedami paskelbus apie vykdomą konkursą per Šiaulių
televizija, socialinius tinklus („Šiaulių televizijos“ Facebook paskyroje), internetiniame puslapyje
www.stv.lt̨ .
Pretendentes į šį titulą gali siūlyti Šiaulių apskrityje veikiančos NVO, įmonės, įstaigos,
organizacijos ir individualūs asmenys užpildę kandidatės pristatymo anketą ir ją pateikę
organizatoriams iki 2019 metų sausio 22 d.
Kandidačių į rinkimus atranka vykdoma dviem etapais.
“MOTERIS SAULĖ 2018” nominacijai kiekviena savivaldybė gali siūlyti iki 3 kandidačių. Pirmame
etape rinkimų organizatoriai sudaro autoritetingą komisiją, kurioje kviečiami po 2-3 Šiaulių apskrities
rajonų ir Šiaulių miesto savivaldybės atstovus (švietimo įstaigų, NVO, verslo, biudžetinių įstaigų
atstovai ar kiti asmenys). Komisijos nariai pirmojo posėdžio metu (iki sausio 25 d.) iš visų pasiūlytų
kandidatūrų atrenka 7 pretendentes – po vieną iš kiekvienos savivaldybės.
Antrame etape, kuris pradedamas ne vėliau kaip kitų metų vasario 16 dieną, visos pasiūlytos
pretendentės pristatomos per ,,Šiaulių televiziją” bei miesto ir regiono laikraščius, įmonių, įstaigų,
organizacijų internetiniuose puslapiuose. Gyventojai kviečiami balsuoti, siunčiant telefono žinutes ar
skambinant trumpuoju telefono numeriu (SMS ar trumpąjį telefono numerius skelbia organizatoriai).
Antrame etape iš 7 pretendenčių daugiausiai balų surinkusi moteris nominuojama „MOTERIS
SAULĖ 2018“ titului. Kiekvienai iš pretendenčių balus nuo 1 iki 7 skiria gyventojai, vertinimo
komisija ir baigiamojo renginio dalyviai. Balai suteikiami taip:
1. Pagal gyventojų skambučius ar SMS žinutes, kurie baigiami registruoti finalinio renginio
metu, pretendentėms suteikiami balai: daugiausiai palaikymo (pirma vieta) sulaukusi pretendentė
gauna 7 balus̨ , antroje vietoje esanti pretendentė - 6 balus, trečioje vietoje – 5, ketvirtoje vietoje – 4 ,
penktoje vietoje – 3 balus, šeštoje vietoje – 2 balus ir septintoje vietoje – suteikiamas 1 balas.
2. Vertinimo komisija pretendentes reitinguoja balais ne vėliau kaip prieš vieną dieną iki
nominacijos įteikimo renginio pradžios.
3. Finalinio renginio dalyviai iš atrinktų 7 nominančių siūlo nominacijos vertą pretendentę.
Pagal gautus palaikymo balsus, pretendentėms bus suteikti balai ta pačia tvarka kaip ir 1 punkte.
4. Vertinimo komisija sumuoja pretendenčių surinktus balus ir per visus tris balsavimus,
surinkusi daugiausia balų - tituluojama „MOTERIS SAULĖ 2018”.
5. Surinkus vienodą balų skaičių, ,,MOTERIS SAULĖ 2018” tituluojama pretendentė, gavusi
daugiau balų vienoje iš balsavimo grupių. Esant ir šiam rodikliui vienodam, lemia finalinio renginio
žiūrovų paskirtas didesnis balų skaičius.
Teisingų rinkimų užtikrinimui rinkimus stebi nepriklausomas auditorius ar audito firma.
„MOTERIS SAULĖ 2018” titulo laimėtoja apdovanojama specialiai įsteigtu prizu. Kitoms
rinkimų dalyvėms įteikamos paskatinamosios dovanos.

