
„LTEAM APDOVANOJIMAI 2018“ 

TAISYKLĖS 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. „LTeam apdovanojimais“ (toliau – LA) siekiama pagerbti kuo didesnį olimpinių sporto šakų 

sportininkų ratą, taip pat jaunus ir sportinę karjerą baigusius sportininkus, trenerius, aptarnaujantį 

personalą.  

2. LA projektas susideda iš rinkimų ir apdovanojimų renginio (toliau – Renginys). 

3. Visos nominacijos yra lygiavertės, visiems laimėtojams įteikiami vienodi apdovanojimai. Gali būti 

skiriami rėmėjų piniginiai prizai, apie kuriuos pranešama Renginio metu. 

 

LA TARYBOS SUDARYMAS IR JOS UŽDAVINIAI 

 

4. Nominantus ir laimėtojus renka LA Taryba (toliau – Taryba). 

5. Taryba sudaroma vieneriems metams. 

6. LA organizatorius yra Lietuvos tautinis olimpinis komitetas arba jo įgaliota organizacija. 

7. Organizatoriai skelbia Tarybos formavimą ne vėliau, nei vienas mėnuo iki numatomos renginio 

datos; 

8. Organizatorius į Tarybą kviečia: Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (toliau – LTOK), Lietuvos 

sporto žurnalistų federacijos (toliau – LSŽF), taip pat Lietuvos sporto federacijų sąjungos (toliau – 

LSFS) ir Lietuvos trenerių asociacijos (LTA), Nacionalinės sportininkų asociacijos (NSA) 

deleguotus ir įgaliotus atstovus. Organizatorius pasilieka sau teisę keisti Tarybos sudėtį. 

9. Taryba pirmo susirinkimo metu išsirenka pirmininką ir sekretorių. Pirmininkas ir sekretorius turi 

atstovauti skirtingas organizacijas.  

10. Tarybos pirmininkas vadovauja Tarybos posėdžiams, tvirtina posėdžių narius. 

11. Tarybos Sekretorius organizuoja Tarybos posėdžius ir rengia jų protokolus, atlieka kitus sklandžią 

Tarybos veiklą užtikrinančius darbus. Tarybos sekretoriui, esant reikalui, padeda LTOK paskirti 

padėjėjai bei vykdytojai. 

12. Tarybos posėdis laikomas teisėtu, kai jame dalyvauja daugiau kaip 2/3 Tarybos narių. 

13. Tarybos funkcijos ir pareigos: 

13.1. tvirtina, o prireikus ir pakeičia, nominacijas, kurių gali būti ne daugiau kaip 12; 

13.2. tvirtina/keičia apdovanojimų nominacijas ir jų kriterijus; 

13.3. vadovaudamasi Lietuvos sporto federacijų, kitų sporto organizacijų ir asociacijų siūlymais, 

taip pat sportininkų rezultatais bei asmeniniais pasiekimais atrenka ne mažiau kaip tris 

pretendentus kiekvienai nominacijai, išskyrus „Už viso gyvenimo nuopelnus sportui“ 

nominaciją. 

13.4. išrenka kiekvienos nominacijos laimėtojus; 

13.5. LTOK arba LTOK paskirta organizacija kuria renginio koncepciją bei turinį, organizuoja 

renginį, reklamos kampaniją, internetinį balsavimą, sudaro svečių sąrašus, parenka renginio 

vietą, informuoja ir kviečia nominantus bei atlieka kitus su renginiu susijusius darbus; 

13.6. Visi Tarybos nariai pasirašo konfidencialumo deklaracijas; 

14. Pretendentus į apdovanojimus gali siūlyti tik tos federacijos ir organizacijos, kurios pasauliniu mastu 

pripažįsta Pasaulinį Antidopingo kodeksą; 

15. LA skelbiama nominacija už sportinės veiklos laimėjimus, pasiekimus per vienerius kalendorinius 

metus, nuo 2017 gruodžio 01 dienos iki 2018 gruodžio 01 dienos, išskyrus „Už gyvenimo nuopelnus 

sportui“ nominaciją. 



LA ORGANIZAVIMO TVARKA 

16. LA susideda iš šių etapų: nominantų atranka ir paskelbimas, laimėtojų išrinkimas ir apdovanojimai.  

17. Pretendentai į kiekvieną nominaciją turi būti atrinkti ir paskelbti ne mažiau kaip likus mėnesiui iki 

Renginio. Visi pretendentai pristatomi žiniasklaidos priemonėse.  

18. Kiekvienos nominacijos laimėtojai turi būti išrinkti likus ne mažiau kaip 5 dienoms iki renginio. Iki 

Renginio laimėtojai neinformuojami, taip pat negali būti paskelbti viešai.  

19. Etapų kalendorius ir grafikas patvirtinamas jį suderinus kartu su apdovanojimų renginio 

organizatoriais ir vykdytojais kiekvienais metais. 

NOMINANTŲ ATRANKA IR PASKELBIMAS 

20. Teikiami nominantai vertinami atsižvelgiant į pasiektus sportinius rezultatus nuo 2017 m. gruodžio 

1 d. iki 2018 m. gruodžio 1 d.  

21. Kiekvienai nominacijai Tarybos nariai posėdžio metu, pristato ne mažiau kaip 3 pretendentus, 

išskyrus nominaciją „Už viso gyvenimo nuopelnus sportui“.  

22. Jei nepavyksta surinkti 3 pretendentų vienai nominacijai, nominacija tais metais neskelbiama. Taryba 

balsuoja, kurie 3 pretendentai patenka į sąrašą. 

23. Galutiniu balsavimu (50 proc. + 1 balsas) Taryba patvirtina pretendentų į visas nominacijas sąrašą. 

Esant lygiam balsų pasiskirstymui galutinį sprendimą priima Pirmininkas. 

24. Pretendentai į nominacijas, išskyrus nominaciją „Už viso gyvenimo nuopelnus sportui“, skelbiami 

viešai ir informuojami asmeniškai. 

 

LAIMĖTOJŲ IŠRINKIMAS 

25. Dėl dalies nominacijų balsuoja visuomenė – apdovanojimų interneto puslapyje. Balsuoti galima 

vieną kartą per dieną iš vieno IP adreso. Taryba nusprendžia, kurios nominacijos teikiamos viešam 

balsavimui, jų turi būti ne mažiau kaip keturios.  

26. Visuomenės balsavime užfiksavus sukčiavimo atvejus, organizatoriai pasilieka teisę nesąžiningus 

balsus anuliuoti. 

27. Nominacija  „Už viso gyvenimo nuopelnus sportui” priklauso išimtinai  Tarybai. Vidinio posėdžio 

metu išrenkamas vienas kandidatas.  Jis laikomas paslaptyje iki Renginio dienos, apdovanojimo 

įteikimo momento.  Laimėtojų išrinkimo etapuose ši nominacija nedalyvauja.  

28. Dėl laimėtojų nominacijose, kurias renka tik Taryba, balsai paskirstomi šiomis dalimis: LTOK ir 

LSŽF - po 2 balsus, LSFS,  LTA, NSA - po 1 balsą (viso 7 balsai).  

29. Nominacijose, dėl kurių balsuoja visuomenė, jos balsas sudaro 30 proc. visų balsų, t.y. organizacijų 

– 7 balsai, visuomenės – 3 balsai (viso 10 balsų). Esant lygiam balsų pasiskirstymui galutinį 

sprendimą priima Pirmininkas. 

30. Likus ne mažiau kaip 5 dienoms iki renginio, vykdytojai pateikia Tarybai visuomenės balsavimo 

rezultatus – kiekvienai nominacijai atskirame užklijuotame voke. Tarybos nariai posėdžio metu 

reitinguoja nominantus, skirdami jiems vietas, t.y – geriausias užima 1 vieta paskui  2 vieta ir 3 vieta. 

Tuomet Pirmininkas atplėšia vokus su visuomenės balsavimo rezultatais ir suvedami galutiniai 

rezultatai. 

31. Taryba apie laimėtojus informuoja organizatorius ir vykdytojus, kurie, savo ruožtu, įsipareigoja 

gautus rezultatus saugoti paslaptyje iki pat jų paskelbimo akimirkos Renginio metu. 



32. Informacija  apie laimėtojus yra laikoma griežtai konfidencialia iki oficialaus jų paskelbimo Renginio 

metu. Už informacijos paviešinimą anksčiau nei bus oficialiai pranešta Renginio metu, Tarybos 

nariams, organizatoriams ir vykdytojams numatomos Lietuvos Respublikos įstatymais apibrėžtos 

sankcijos. 

33. Nominacija „Populiariausias sportininkas“ – renkamas tik visuomenės balsavimo būdu. Balsavimo 

pradžioje į šią nominaciją pretenduoja ne mažiau kaip 15 sportininkų, 5 sporto šakų atstovai. 

Gruodžio 7 dieną, balsavime paliekami 9 daugiausiai balsų surinkę sportininkai. Nominaciją laimi 

daugiausiai visuomenės balsų surinkęs sportininkas sustabdžius balsavimą t.y. gruodžio 15 dieną, 9 

valandą ryte. 

APDOVANOJIMAI 

34. Renginio datą ir vietą nustato renginio organizatoriai. 

35. Renginyje viešai paskelbiami nugalėtojai, įteikiami apdovanojimai, pristatomi laimėtojai ir/arba 

nominantai. 

36. Kiekvienai nominacijai laimėtoją paskelbia organizatoriai. 

37. Renginys vykdomas pagal organizatorių scenarijų, tiesioginės transliacijos metu. 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

38. Šios taisyklės gali būti keičiamos LTOK sprendimu. 

_______________________ 


