Konkursas
“Metų Europiečio (-tės) 2021 rinkimai”
NUOSTATAI

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Metų Europiečio (-tės) rinkimų nuostatai reglamentuoja konkurso tikslą, reikalavimus
keliamus dalyviams, organizavimo, vertinimo ir apdovanojimų tvarką.
1.2. Konkursą organizuoja asociacija ,,European Movement Lithuania“ (liet. Europiečių
judėjimas)(toliau - Organizatorius). Konkurso partneriai - Lietuvos Respublikos užsienio
reikalų ministerija ir Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Konkurso informacinis
partneris – viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“.
2. Konkurso tikslas ir uždaviniai
2.1. Konkurso tikslas - skleisti bendras Europos Sąjungos vertybes: pagarbos žmogaus orumui,
laisvės, demokratijos, lygybės, teisinės valstybės ir pagarbos žmogaus teisėms principus ir
siekti, jog prie šių vertybių sklaidos Lietuvoje labiausiai prisidėję asmenys būtų įvertinti ir
apdovanoti.
2.2. Konkurso uždaviniai:
2.2.1.Didinti Lietuvos visuomenės informuotumą apie Europos Sąjungos vertybes ir skatinti
jų puoselėjimą Lietuvoje;
2.2.2.Pasitelkiant visuomenę, identifikuoti labiausiai prie šių vertybių sklaidos nusipelniusius
asmenis, juos įvertinti ir apdovanoti;
2.2.3.Supažindinti visuomenę su šių asmenų veikla.
3. Kandidatų nominavimo tvarka ir kriterijai
3.1. Konkurso nuostatai, aprašymas ir visuomenei atviras kvietimas nominuoti kandidatus
skelbiamas asociacijos ,,Europiečių judėjimas” interneto svetainėje www.eml.lt, konkurso
informacinio partnerio portale bei kitais viešai prieinamais komunikacijos kanalais.
3.2. Visuomenė kviečiama nominuoti kandidatus „Metų Europiečio (-ės)“ apdovanojimui laimėti
nuo 2021 m. sausio 25 d. iki 2021 m. vasario 25 d., užpildant anketą www.eml.lt. Kandidatus
gali teikti visi norintys fiziniai ir juridiniai asmenys.
3.3. Teikiant nominantą (-ę) apdovanojimui yra būtina nurodyti nominanto (-ės) vardą, pavardę,
adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir detalų veiklos, už kurią siūlomas
apdovanojimas, aprašą bei nominuojančio asmens kontaktus (vardas, pavardė, elektroninio
pašto adresas ar/ir telefono numeris).
3.4. Nominuojami gali būti visi fiziniai asmenys, kurie savo veikla:
3.4.1. Parodė ypatingą atsidavimą skleidžiant ES vertybes - pagarbą žmogaus orumui, laisvės,
demokratijos, lygybės, teisinės valstybės ir pagarbos žmogaus teisėms principus ir tokiu
būdu skatino teigiamus pokyčius Lietuvoje arba savo bendruomenėje;

3.4.2. Prisidėjo prie didesnio ES valstybių narių piliečių tarpusavio supratimo ir glaudesnės
integracijos, gilesnio bendradarbiavimo Europos Sąjungoje skatinimo;
3.4.3.Parodė iniciatyvą ir išskirtines pastangas skleidžiant vieningos Europos idėjas.
3.4.4.Įgyvendino veiklas ar iniciatyvas, skatinančias žaliąją transformaciją, skaitmenizacijos
plėtrą bei atsparumo grėsmėms didinimą ar kitokiais būdais prisidėjo prie ES keliamų
tikslų įgyvendinimo.
3.5. Kandidato veikla turi atitikti bent vieną iš 3.4. išvardintų punktų.
3.6. Asmenų veikla bus vertinama remiantis šiais kriterijais:
3.6.1.Veiklos išskirtinumas ir/arba inovatyvumas,
3.6.2.Veiklos svarba - vykdyta/vykdoma veikla skirta svarbiai problemai spręsti arba
poreikiui tenkinti,
3.6.3.Ilgalaikis veiklos teigiamas poveikis,
3.6.4.Įgyvendintų teigiamų pokyčių mastas.
3.7. Asmenys negali būti nominuojami už veiklą, kuri buvo atlikta vykdant politines funkcijas ar
rinkėjų suteiktus įgaliojimus.
3.8. Veikla (ar jos dalis), už kurią asmuo yra nominuojamas, turi būti vykdyta ar vykdoma
Lietuvos teritorijoje arba būti glaudžiai susijusi su teigiamų pokyčių Lietuvoje skatinimu.
3.9. Apdovanojimas skiriamas už veiklą, vykdytą 2020 metais, nepaisant to, kada ji buvo pradėta.
3.10. Pasiūlytas kandidatas nėra įtraukiamas į nominantų sąrašą, jei tam neduoda sutikimo.
4. Konkurso eiga
4.1. Iš visų nominuotų dalyvių, atitinkančių šiuose nuostatuose numatytus kriterijus, Vertinimo
komisija (toliau – Komisija) išrinks 5 pretendentus, kurie kandidatuos į Metų Europiečio
2021 titulą ir apdovanojimą.
4.2. Komisija sudaroma iš Organizatoriaus, Užsienio reikalų ministerijos, Europos Komisijos
atstovybės Lietuvoje, Informacinio partnerio atstovų ir nepriklausomų ekspertų atskiru
Organizatoriaus valdybos sprendimu.
4.3. Komisijos narys turi vengti tiesioginio ar netiesioginio interesų konflikto. Apie interesų
konfliktą Komisijos narys privalo informuoti Komisiją, nusišalinti nuo tokio klausimo
svarstymo ir sprendimo priėmimo. Komisijos pirmininkaujantis gali inicijuoti komisijos
nario nušalinimą, siekiant išvengti interesų konflikto.
4.4. 5 kandidatų atrankos tvarka:
4.4.1.Komisija 5 kandidatus išrinks remdamasi 3-ioje Nuostatų dalyje išdėstytais kriterijais;
4.4.2. Prioritetas bus teikimas tiems, kas šia veikla užsiėmė savanoriškai ir neatlygintinai. Jei
veikla, už kurią nominuojama yra tiesiogiai susijusi su nominanto darbo veikla – bus
vertinamas jos išskirtinumas, pirmumą suteikiant veiklai, peržengiančiai oficialių
įgaliojimų apimtį ar kurią įgyvendinti asmuo buvo tiesiogiai neįpareigotas ir ėmėsi
papildomai savo iniciatyva;
4.4.3.Kandidatai bus išrenkami balsuojant. Kiekvienas Komisijos narys turės vieną balsą.
4.5. Konkurso organizatoriai ar Komisija gali susisiekti su nominuotu asmeniu papildomai
informacijai gauti.
4.6. Šiuose Nuostatuose nenumatytais atvejais Komisija pati nusistato savo darbo organizavimo
tvarką.

4.7. Komisijos atrinktų 5 kandidatų sąrašas bus paskelbtas viešai Organizatoriaus interneto
svetainėje, Konkurso informacinio partnerio portale bei kitomis viešai prieinamomis
informacinėmis priemonėmis.
4.8. 2021 m. balandžio mėnesį Konkurso informacinio partnerio portale www.lrt.lt vyks atviras
interaktyvus balsavimas, kurio metu portalo skaitytojai turės galimybę atiduoti savo balsą
už pasirinktą kandidatą.
4.9. Daugiausia visuomenės balsų surinkęs kandidatas bus paskelbtas 2021 m. Metų Europiečiu
(-e) ir apdovanotas oficialios ceremonijos metu.
4.10.
Nugalėtojai bus informuoti asmeniškai.
5. Apdovanojimas
5.1. Metų Europiečio (-ės) apdovanojimo ceremonija įvyks 2021 m. gegužės mėnesį.
5.2. Metų Europiečio (-ės) apdovanojimo laimėtojas bus apdovanotas simbolinės vertės garbės
prizu.
5.3. Apdovanojimo vertė yra simbolinė; jo gavėjas negali prašyti jokios kompensacijos.
6. Atsakomybė
6.1. Organizatorius neatsako, jeigu kandidato, kuris buvo pasiūlytas, neįmanoma pasiekti
telefono numeriu ar elektroniniu paštu, kurie buvo nurodyti anketoje.
6.2. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę keisti konkurso nuostatus iš anksto viešai apie tai
informavus svetainėje www.eml.lt.

7.Privatumo politika
7.1. Apie kandidatus bei juos pasiūliusius asmenis pateikiama informacija bus prieinama tik
Organizatoriui ir Komisijai.
7.2. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu.
7.3. Asmens duomenys bus tvarkomi tik Konkurso organizavimo tikslais. Nominantų vardai ir
pavardės bus saugomas ne ilgiau nei 1 metai nuo konkurso pabaigos, o kiti asmens duomenys –
ne ilgiau nei 2 mėnesiai nuo konkurso pabaigos.

