RADVILIŠKIO RAJONO JAUNIMO APDOVANOJIMŲ NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Radviliškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos skiriamų jaunimo apdovanojimų
nuostatai reglamentuoja Radviliškio rajono jaunimo apdovanojimų suteikimo ir įteikimo tvarką.
2. Pagrindinės šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos:
Kandidatai nominacijai – fiziniai asmenys/fizinių asmenų grupės, pagal organizatorių
patvirtintas nominacijas;
Nominacija – sritis, už kurią siūloma teikti apdovanojimą.
Nominantas – fizinis asmuo/fizinių asmenų grupė, atrinktas/atrinkta nominacijai.
Nugalėtojas – fizinis asmuo/fizinių asmenų grupė, kuriam/kuriai suteikiamas organizatorių
skiriamas apdovanojimas.
Apdovanojimo komisija – kompetentingų, jaunimą palaikančių žmonių komisija, kurie
atrenka nominacijų nugalėtojus.
Organizatoriai – Radviliškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba, Radviliškio miesto
kultūros centras, Radviliškio rajono savivaldybės administracija.
3. Apdovanojimų tikslai:
3.1. skatinti jaunimo aktyvumą mokslo, meno, sporto, kultūros, verslo bei pilietiškumo
srityse;
3.2. pastebėti ir įvertinti aktyvius ir pilietiškus jaunuolius, kurie savo veikla garsina
Radviliškio rajoną.
4. Į apdovanojimą gali pretenduoti:
4.1. Radviliškio rajono jaunimas (nuo 14 iki 29 metų);
4.2. Fiziniai asmenys/fizinių asmenų grupės, garsinantys/garsinančios Radviliškio rajoną
vietiniu, nacionaliniu, tarptautiniu lygmeniu, prisidėję/prisidėjusios prie rajono verslo plėtros,
aktyviai dalyvaujantys/dalyvaujančios visuomeninėje veikloje, skatinantys/skatinančios jaunimo
politikos plėtrą bei veiklą, ugdantys/ugdančios jaunimą.
4.3. Į „Metų autoriteto“ nominaciją gali pretenduoti ir asmenys nuo 30 m. amžiaus.
II. NOMINAVIMO TVARKA IR APDOVANOJIMŲ SKYRIMAS
5. Radviliškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos patvirtintos nominacijos:
5.1.
metų sportininkas;
5.2.
metų autoritetas;
5.3.
metų pilietiškiausias;
5.4.
metų menininkas;
5.5.
metų verslininkas;
5.6.
metų protas.
6. Patvirtinti Jaunimo apdovanojimų nuostatai skelbiami internete adresu www.radviliskis.lt.
7. Teisę teikti kandidatus nominacijai turi:
7.1. bendrojo ugdymo mokyklos ir kitos švietimo įstaigos;
7.2. jaunimo ir su jaunimu dirbančios nevyriausybinės organizacijos;
7.3. juridiniai asmenys;

7.4. fiziniai asmenys.
8. Fiziniai asmenys kandidatais nominacijai gauti gali siūlyti save.
9. Nominanto anketa ir rekomendacijos forma pridedama (1 priedas).
10. Užpildytos kandidatų paraiškos teikiamos iki 2022 m. birželio 5 d. Už teikiamų
dokumentų ir faktų tikrumą atsako juos teikiančios įstaigos, organizacijos, juridiniai ir fiziniai
asmenys.
11. Paraiškos teikiamos Radviliškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriui,
pristatant
į
Radviliškio
rajono
savivaldybę,
siunčiant
elektroniniu
paštu
rimvydas.aleknavicius@radviliskis.lt arba siunčiant registruotu laišku, adresu Aušros a. 10, LT82196 Radviliškis.
12. Nugalėtojams atrinkti organizatoriai sudaro Apdovanojimų vertinimo ir skyrimo komisiją
(toliau – Apdovanojimų komisija), kurią sudaro 5 asmenys.
13. Apdovanojimų komisijos veiklai vadovauja komisijos pirmininkas.
14. Asmenys gauti apdovanojimą renkami iš pasiūlytų kandidatų, kurie atitinka šių nuostatų
reikalavimus.
15. Apdovanojimų komisijos posėdžiai teisėti, kai juose dalyvauja komisijos narių dauguma.
16. Apdovanojimų komisija svarsto apdovanojimams pateiktas paraiškas, pagal patvirtintas
anketas bei rekomendacijas ir pateikia savo išvadas.
17. Apdovanojimų komisija, priimdama sprendimą, vadovaujasi 2021 metais nominanto
nuveiktais darbais, pasiektais rezultatais bei rekomendacijomis.
18. Apdovanojimų komisijos nariai negali būti kandidatais į apdovanojimą.
19. Svarstant klausimus, dėl apdovanojimų skyrimo, Apdovanojimų komisijos posėdžiai yra
uždari.
20. Apdovanojimai įteikiami 2022 m. rugpjūčio mėn. vyksiančiame renginyje „Radviliškio
rajono jaunimo apdovanojimai“.
21. Apie apdovanojamus asmenis informacija skelbiama vietinėje spaudoje ir internete.
III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
22. Šie nuostatai gali būti keičiami, tikslinami, pildomi renginio organizatorių sprendimu.
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