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    PATVIRTINTA 

    Jonavos kūno kultūros ir sporto centro 

    direktorės pavaduotojos sportui ir renginiams, 

    pavaduojančios direktorę 2020 m. sausio 9 d. 

    įsakymu Nr. V-5 

 

 

2019 METŲ JONAVOS RAJONO GERIAUSIŲ SPORTININKŲ PAGERBIMO ŠVENTĖS 

N U O S T A T A I 

 

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

1. Tikslas – pagerbti ir apdovanoti 2019 metų rajono vardą garsinusius sportininkus, trenerius, 

kūno kultūros mokytojus ir kitus sporto srityje dirbančius asmenis. 

2. Išsiaiškinti ir apdovanoti 2019 metų: 

2.1. sportininką ir sportininkę; 

2.2. jaunąjį sportininką (jaunių) ir jaunąją sportininkę (jaunę); 

2.3. vyrų, moterų ir mišrią komandą; 

2.4. trenerį ir trenerę; 

2.5. sporto vadybininką; 

2.6. teisėją; 

2.7. miesto ir kaimo vietovių bendrojo ugdymo mokyklų kūno kultūros mokytojus; 

2.8. miesto, kaimo vietovių ir pradinių klasių bendrojo ugdymo mokyklas; 

2.9. Jonavos rajono seniūnijų sporto žaidynių prizininkus; 

3. įteikti apdovanojimą už viso gyvenimo nuopelnus. 

 

II. ORGANIZATORIAI 

 

4. Šventę ir rinkimus organizuoja bei finansuoja Jonavos kūno kultūros ir sporto centras. 

 

III. DALYVIAI 

 

5. Į apdovanojimus pretenduoti gali: 

5.1. sportininkai, atstovaujantys Jonavos kūno kultūros ir sporto centrą, Jonavos rajono 

savivaldybę arba Jonavos rajono sporto klubus; 

5.2. treneriai, kūno kultūros mokytojai ir kiti sporto srityje dirbantys asmenys, dirbantys 

Jonavos kūno kultūros ir sporto centre, Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje 

veikiančiose įstaigose ar klubuose. 

 

IV. VERTINIMO KRITERIJAI 

 

6. Visų nominacijų laimėtojai renkami atsižvelgiant į laikotarpyje nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 

m. gruodžio 31 d. pasiektus rezultatus. 

7. Komisija, svarstydama gautas kandidatūras į šių nuostatų 2.1-2.4 punktuose nurodytas 

nominacijas, atsižvelgia į pasiektą sportinį rezultatą, sporto šakos ar varžybų konkurencingumą, 

amžiaus grupę, atstovaujamos sporto šakos statusą valstybiniu lygmeniu. 

8. Komisija, svarstydama gautas kandidatūras į šių nuostatų 2.5 punkte nurodytą nominaciją, 

atsižvelgia į padarytą pažangą, pasiektus sportinius rezultatus ir sporto šakos ar varžybų 

konkurencingumą. 

9. Komisija, svarstydama gautas kandidatūras į šių nuostatų 2.6 punkte nurodytą nominaciją, 

atsižvelgia į padarytą pažangą, varžybų lygį ir sporto šakos ar varžybų konkurencingumą. 
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10. Komisija, svarstydama šių nuostatų 2.7-2.8 punktuose nurodytų nominacijų nugalėtojus, 

atsižvelgia į Lietuvos mokyklų žaidynėse 2019 metais pasiektus rezultatus ir nominantų 

aktyvumą rajono ir respublikiniuose sporto renginiuose. 

11. Šių nuostatų 2.9 punkto apdovanojimai įteikiami atsižvelgiant į 2019 metų Jonavos rajono 

seniūnijų sporto žaidynių galutinius bendros įskaitos rezultatus. 

12. Dėl šių nuostatų 3 punkto apdovanojimo įteikimo sprendžia Jonavos kūno kultūros ir sporto 

centro direktorės įsakymu patvirtinta komisija. 

13. Atsižvelgus į gautą informaciją ir kandidatūras įvertinus pagal šiuo nuostatuose nurodytus 

vertinimo kriterijus, galutinį sprendimą dėl nugalėtojų balsų dauguma priima Jonavos kūno 

kultūros ir sporto centro direktorės įsakymu sudaryta komisija. 

 

V. ORGANIZAVIMO TVARKA IR LAIKAS 

 

14. 2020 m. sausio 9 d. paskelbiamas kvietimas iki 2020 m. sausio 17 d. (imtinai) teikti 

kandidatūras į šių nuostatų 2.1-2.6 punkte nurodytas nominacijas. 

15. Kandidatūras gali teikti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, pateikdami kandidato vardą, pavardę, 

atstovaujamą įstaigą / klubą, nominaciją, į kurią teikiama kandidatūra, ir kandidato pasiekimus 

įrodančią informaciją Jonavos kūno kultūros ir sporto centro direktorės pavaduotojai sportui ir 

renginiams Rimai Danylienei el. paštu rima@jkksc.lt 

16. Informacija apie rinkimus ir kandidatūrų pateikimo tvarką 2020 m. sausio 9 d. skelbiama 

naujienų portale „Jonavos žinios“, socialinio tinklo Facebook paskyrose „Jonavos kūno kultūros 

ir sporto centras“, „Jonavos sporto arena“, „Jonavos rajono savivaldybė“ ir „jonavoszinios.lt“, 

internetiniame puslapyje www.jkksc.lt ir www.jonava.lt 

17. Po šių nuostatų 14 punkte nurodyto kandidatų pateikimo termino, iki 2020 m. sausio 22 d. 

Jonavos kūno kultūros ir sporto centro direktorės įsakymu sudaryta komisija vertina gautas 

kandidatūras ir išrenka nugalėtojus. 

18. Visų nominacijų nugalėtojai apdovanojami 2020 m. vasario 4 d. 18:00 val. Jonavos sporto 

arenoje vyksiančioje 2019 metų Jonavos rajono geriausių sportininkų pagerbimo šventėje ir kitą 

darbo dieną paviešinami naujienų portale „Jonavos žinios“, socialinio tinklo Facebook 

paskyrose „Jonavos kūno kultūros ir sporto centras“, „Jonavos sporto arena“, „Jonavos rajono 

savivaldybė“ ir „jonavoszinios.lt“, internetiniame puslapyje www.jkksc.lt ir www.jonava.lt 

 

 

___________________________ 

http://www.jkksc.lt/
http://www.jonava.lt/
http://www.jkksc.lt/
http://www.jonava.lt/

