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KONKURSO „KRETINGOS KRAŠTO MOTERIS – 2018“ NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Konkurso „Kretingos krašto moteris – 2018“ (toliau – Konkursas) organizatorius –
Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras, įgyvendinantis Kretingos rajono savivaldybės
finansuojamą projektą „Kretingos krašto moteris – 2018“.
2. Konkurso tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į moterų indėlio svarbą visuomenės
gerbūvio kūrimo procese, pagerbiant labiausiai savo veikla Kretingos kraštui nusipelniusias moteris.
3. Konkurse gali dalyvauti moterys, gyvenančios ir veikiančios Kretingos rajone.
4. Konkurso nominacijos:
4.1. Metų savanorė. Gali būti siūlomos moterys, kurios aktyviai ir neatlygintinai dalyvauja
bendruomenės veikloje, prisidėdamos prie įvairių iniciatyvų skatinimo.
4.2. Metų kultūros tradicijų puoselėtoja. Gali būti siūlomos moterys, kurios savo kūryba
prisideda prie kultūrinių tradicijų puoselėjimo arba vienija Kretingos krašto kūrėjus ir skatina jų meninę
saviraišką.
4.3. Metų sveikos gyvensenos skatintoja. Gali būti siūlomos moterys, kurios vienija Kretingos
krašto bendruomenę ir asmeniniu pavyzdžiu skatina jos narius vadovautis sveikos gyvensenos principais.
4.4. Metų senjorė. Gali būti siūlomos moterys, kurios vienija krašto senjorus ir savo asmeniniu
pavyzdžiu skatina juos aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje.
4.5. Metų pagalba šeimai. Gali būti siūlomos moterys, kurios vienija šeimas tikslingai ir
prasmingai veiklai bei organizuoja būtinos pagalbos šeimai teikimą.
II SKYRIUS
KANDIDATŲ TEIKIMAS APDOVANOJIMAMS
5. Kandidates apdovanojimams gali siūlyti Kretingos rajone registruoti juridiniai asmenys.
6. Kandidatai konkursui teikiami nuo 2018 m. lapkričio 7 iki 20 d., užpildant Konkurso anketą
(toliau – Anketa), kurios nuoroda skelbiama Kretingos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė)
interneto svetainėje www.kretinga.lt., Kretingos moterų informacijos ir mokymo centro interneto
svetainėje www.kmimc.lt. ir rajono spaudoje.
7. Anketoje nurodoma, kuo siūloma moteris yra nusipelniusi Kretingos kraštui ir kodėl ji yra
tinkama gauti apdovanojimą pagal konkrečią pasirinktą Konkurso nominaciją. Taip pat anketoje
nurodomas nominaciją teikiantis juridinis asmuo, jo kontaktiniai duomenys.
III SKYRIUS
KANDIDATŲ VERTINIMO TVARKA
8. Konkursas vykdomas 2 etapais: 1 etapas – moterų kandidatūrų teikimas nominacijoms, 2
etapas – balsavimas už nominuotinas moteris.

9. Pirmojo etapo metu Kretingos rajono juridiniai asmenys gali siūlyti moteris nominacijoms,
užpildydami Anketą. Visi Anketos laukai turi būti užpildyti, netiksliai užpildytos Anketos atmetamos.
Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras gali susisiekti su Anketos teikėju joje nurodytais
kontaktais, siekiant pasitikslinti pateiktą informaciją. Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba
(toliau – NVO taryba) patikrina, ar pasiūlymo pagrįstumas atitinka nuostatų 4 ir 7 punktų reikalavimus.
NVO taryba turi teisę atmesti netinkamai pagrįstas Anketas.
10. NVO taryba sudaro galutinį moterų, kandidačių į nominacijas, sąrašą.
11. Antrojo etapo metu, nuo 2018 m. lapkričio 26 d. iki gruodžio 5 d., juridiniai asmenys
balsuoja už NVO tarybos sąraše įrašytas nominantes, užpildydami Anketą, kurios nuoroda skelbiama
Savivaldybės interneto svetainėje www.kretinga.lt., Kretingos moterų informacijos ir mokymo centro
interneto svetainėje www.kmimc.lt. ir rajono spaudoje.
12. Juridinių asmenų balsai sudaro 60 procentų galutinio nominantės įvertinimo. NVO tarybos
nariai balsuoja už kiekvieną pasiūlytą nominantę. NVO tarybos narių balsai sudaro 40 procentų.
Balsavime dalyvaujantis juridinis asmuo, NVO tarybos narys turi po 1 balsą kiekvienos nominacijos
kategorijoje.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13. Kiekvienos nominacijos kategorijoje laimi moteris, surinkusi daugiausia balsų. Viena
moteris negali laimėti kelių nominacijų.
14. Moterys apdovanojamos renginio ,,Kretingos krašto moteris – 2018" metu.
_______________

