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Lietuvos visuomenės sveikatos priežiūros srityje dirbančių specialistų nominacijos  

„Metų visuomenės sveikatos lyderis“ apdovanojimo atrankos konkurso nuostatai ir 

nominacijos suteikimo tvarka 

 

1. APIBRĖŽIMAS IR PAGRINDIMAS. 

1.1. Visuomenės sveikatos priežiūros srityje dirbančių specialistų apdovanojimai. 

Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos (toliau – Asociacijos) teikiamo Lietuvos visuomenės 

sveikatos priežiūros srityje dirbančių specialistų apdovanojimo tikslas – paskatinti ir įkvėpti 

profesionaliai veiklai bei bendradarbiavimui, pripažinti ir apdovanoti išskirtines iniciatyvas, 

kuriomis skatinamas indėlis visuomenės sveikatai bei didinama lyderystės raiška tarp specialistų. 

Tai ne tik konkursas – juo taip pat siekiama išplėsti visuomenės sveikatos sampratą, skatinti 

palankių visuomenės sveikatos sąlygų kūrimo politiką ir jos įgyvendinimą bei akcentuoti sėkmės 

istorijas, turinčias tęstinumą, visuomenės sveikatos priežiūros srityje. 

Vienas iš Asociacijos uždavinių – diegti praktikoje mokslo laimėjimus visuomenės sveikatos 

stiprinimo ir saugojimo srityje, propaguoti visuomenės sveikatos priežiūros patirtį ir naujoves. 

Siekiant efektyvaus sveikatos gerinimo šalyje, siekiama sukurti ir plėtoti instrumentus, padedančius 

sutelkti pagrindinį dėmesį į visuomenei aktualias problemas bei bendradarbiavimui visuomenės 

sveikatos klausimais.  

Pripažįstant Lietuvos visuomenės sveikatos priežiūros srityje dirbančių specialistų svarbą, 

Asociacija ketina skirti apdovanojimą už visuomenės sveikatos iniciatyvas, kurios pateisina 

funkcijas ir veiklą, skatina jų plėtrą bei didina lyderystės raišką tarp specialistų. 

Lietuvos visuomenės sveikatos priežiūros srityje dirbančių specialistų apdovanojimo laimėtojas 

renkamas kiekvienais metais ir jo veikla gali tapti įkvėpimo šaltiniu kitiems ir naujoms 

iniciatyvoms. 

Konkurse galima nominuoti visų įstaigų, organizacijų ir kitų juridinių asmenų, veikiančių 

visuomenės sveikatos priežiūros srityje, dirbančius specialistus.   

 

1.2 Tikslai. 

Pagrindiniai apdovanojimo teikimo tikslai: 

1. Nustatyti ir pripažinti sėkmingą veiklą ir iniciatyvą, kurios imamasi skatinant indėlį ir 

bendrdarbiavimą visuomenės sveikatos priežiūros srityje; 

2. Pristatyti ir pasidalinti geriausiais veiklos pavyzdžiais ir bendradarbiavimo sėkmės 

istorijomis, pabrėžiant veiklos ir bendradarbiavimo vaidmens svarbą visuomenėje; 

3. Padidinti lyderystės raišką tarp specialistų, efektyviau sprendžiant visuomenei aktualias 

problemas. 

 

1.3. Nauda konkurso dalyviams ir laimėtojams. 

Konkurso laimėtojas bus pakviestas dalyvauti Lietuvos visuomenės sveikatos priežiūros srityje 

dirbančių specialistų apdovanojimo įteikimo ceremonijoje. 

Informacija apie dalyvavimo konkurse sąlygas bus paskelbta Asociacijos internetinėje svetainėje, 

kad su ja galėtų susipažinti kuo didesnė visuomenės dalis.  

Apdovanojimo laimėtojas – specialistas, kuriam skiriamas apdovanojimas už kūrybingą ir 

novatorišką praktiką, įkvepiančią ir išskirtinę bendradarbiavimo iniciatyvą bei sėkmingą veiklos 

įgyvendinimą ir plėtrą visuomenės sveikatos priežiūros srityje. 

Visuomenės informavimo kampanija bus vykdoma, siekiant užtikrinti, kad laimėtojas būtų 

skelbiamas Asociacijos internetinėje svetainėje ir visuomenės informavimo priemonėse. 

2. Metodika. 

2.1. Tikslinė grupė. 

Konkursas skirtas organizacijų, įstaigų ir kitų juridinių asmenų, veikiančių visuomenės sveikatos 

priežiūros srityje, dirbantiems specialistams. 
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2.2. Nominacija – Metų visuomenės sveikatos lyderis. 

Pateikiama visuomenės sveikatos priežiūros srityje dirbančių specialistų apdovanojimo nominacija, 

kuria įvertinamos sėkmingos visuomenės sveikatą skatinančios nacionalinės, regioninės arba 

vietinės veiklos. 

Specialistas apdovanojamas už indėlį į visuomenės sveikatos saugos gerinimą, profesionalumą ir 

principingumą ginant viešąjį interesą, sveikatinimo veiklos viešinimą, aplinkos veiksnių poveikio 

sveikatai vertinimą. Apdovanojama kūrybiškiausia ir labiausiai įkvepianti bendradarbiavimo 

iniciatyva, novatoriškos idėjos, kuriomis skatinama visuomenės sveikata, sveika gyvensena, 

novatoriškai visuomenės sveikatą skatinanti veikla (vykdyti renginiai, konkursai, projektai, praktiniai ir 

moksliniai darbai), dalyvavimas šiuolaikinėse socialinėse akcijose, jų inicijavimas ir vykdymas. 

Vertinama įtaka vietinei bendruomenei ir veiklos tęstinumui bei plėtrai, solidarumo, autentiškumo ir 

pozityvumo principais grįsta specialisto elgsena (gerbia kitų nuomonę, tolerantiškai vertina kitų kolegų 

asmenines savybes ir elgseną).  

 

2.3. Vertinimo komisija. 

Vertinimo komisija – Asociacijos taryba, kurią sudaro 8 nariai. 

Vertinimo komisija paraiškas svarsto posėdžio metu, kurio metu išrenka vieną, pagal apdovanojimo 

skyrimo kriterijus, daugiausia balų surinkusį nominantą.  

 

2.3.1 Tinkamumo kriterijai: 

• Konkurse gali dalyvauti visų įstaigų, organizacijų ir kitų juridinių asmenų, veikiančių 

visuomenės sveikatos priežiūros srityje, dirbantys specialistai.   

• Paraiškose turi būti nurodyta vykdoma arba neseniai baigta vykdyti veikla ir jos įtaka atitinkamai 

teritorijai bei nurodyta laipsniška jų raida per trejus metus. 

Reikalavimai paraiškoms: 

1. Teikiama lietuvių kalba. 

2. Nominacijos, į kurią pretenduoja dalyvis, pavadinimas rašomas didžiosiomis raidėmis. Po 

pavadinimo taškas nededamas. Šrifto dydis – 12pt Bold, centrinis lygiavimas. 

3. Veiklos (temos) pavadinimas. 

4. Dalyvio vardas, pavardė, pareigos ir įstaigos pavadinimas. 

5. Toliau esantis tekstas pateikiamas 10pt šriftu, abipusiu lygiavimu. 

6. Teikiamų paraiškų tekstas neturi viršyti 6000 spaudos ženklų (įskaitant tarpus). Naudojamas 

Times New Roman šriftas. Tekste tarpai tarp eilučių vieno intervalo. Paraštės: viršuje, apačioje, 

kairėje ir dešinėje – 2 cm. Puslapių formatas – A4.  

7. Paraiškos struktūra: 

▪ Įžanga. Trumpai aprašomas veiklos naujumas ir aktualumas. 

▪ Tikslas. Rašomas trumpai, gali būti pateikiami ir uždaviniai. 

▪ Priemonės. Trumpai aprašomos taikytos poveikio priemonės, projektai ar politiniai sprendimai. 

▪ Rezultatai. Pateikiami svarbiausi veiklos rezultatai, lentelės ir paveikslai nenaudojami. 

▪ Išvados. Pateikiamos pagrindinės apibendrinančios išvados ir/arba praktinės rekomendacijos. 

7. Paraiškas pasirašo įstaigų vadovai ir darbuotojų atstovai (pagal Darbo kodekso 165 str.  

Darbuotojų atstovais laikomi profesinė sąjunga, darbo taryba ar darbuotojų patikėtinis).  

8. Siunčiant paraiškas sutinkama, kad nominantų asmens duomenys bus tvarkomi teisės aktų 

nustatyta tvarka, o nugalėtojo duomenys ir nominacijos įteikimo ceremonijos akimirkų nuotraukos 

bus skelbiami Asociacijos interneto tinklapyje.  

 

Paraiškas siųsti el. paštu Ramune.Kalediene@lsmuni.lt, temos laukelyje nurodant „Paraiška 

apdovanojimų nominacijai“. Kilus klausimams dėl paraiškų pateikimo, prašome kreiptis į Lietuvos 

visuomenės sveikatos asociacijos prezidentę Ramunę Kalėdienę tel. (8 37) 32 72 37. 

 

Paraiškų teikimo terminas – iki kiekvienų metų spalio 10 d. 
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2.3.2 Apdovanojimo skyrimo kriterijai. 

Tinkamumu dalyvauti konkurse pripažinta iniciatyva bus vertinama pagal indėlį visuomenės 

sveikatai. 

 

Kiekviena vertinama paraiška lyginama su kitomis šios apdovanojimų nominacijos paraiškomis. 

Kiekvienais metais Lietuvos visuomenės sveikatos priežiūros srityje dirbančių specialistų 

apdovanojimams skelbiama nominacija, į kurią galima siūlyti specialistus, atitinkančius išdėstytus 

apdovanojimo skyrimo kriterijus (būtina paaiškinti nominanto pasirinkimą): 

 

Atrankos klausimai Didžiausias 

įvertinimas 

balais 

Originalumas ir pagrįstumas: 

Ar veikla originali ir novatoriška? 

Kodėl manoma, kad ji sėkminga?  

Koks bendradarbiavimo lygmuo: tarptautinis, nacionalinis, regioninis, vietinis? 

 

20 balų 

Aplinkos veiksnių poveikis visuomenės sveikatai vietiniame lygmenyje: 

(pateikiami įrodymai, pagrindžiantys iniciatyvos įgyvendinimo sėkmę) 

Veiklos tęstinumas (Ar įgyvendinama iniciatyva/veikla bus ilgalaikė?) 

 

30 balų 

Partnerių ir bendruomenės įtraukimas: 

Ar sveikatos priežiūros įstaigos, savivaldybių administracijos, nevyriausybinės 

organizacijos dalyvavo iniciatyvoje? 

Ar veikla naudinga palankių sąlygų neturinčioms bendruomenėms? 

Ar buvo atsižvelgta į vietos kultūros, aplinkos ir visuomenės ypatybes? 

 

25 balai 

Iniciatyvos plėtra kitose teritorijose: 

Ar ši iniciatyva gali būti pakartotinai įgyvendinta kitoje teritorijoje? 

Ar ši veikla ir/ar iniciatyva įkvepia? 

Ar plėtojami su iniciatyva susiję santykiai ir/ar užmezgama partnerystė, siekiant 

pasidalyti turima iniciatyvos patirtimi? 

 

25  balai 

Nominacijos laimėtoju pripažįstamas paraiškos teikėjas, surinkęs daugiausia balų, maksimalus balų 

skaičius yra 100.  

Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų lapkričio 2 d. apdovanojimų nominacijos „Metų visuomenės 

sveikatos lyderis“ nominantas, surinkęs daugiausiai balų, bus informuojamas ir kviečiamas atvykti į 

apdovanojimų ceremoniją,  

Nugalėtojas bus apdovanojamas metinėje Nacionalinėje mokslinėje – praktinėje visuomenės sveikatos 

konferencijoje. 

Visa informacija apie Lietuvos visuomenės sveikatos priežiūros srityje dirbančių specialistų 

apdovanojimą bus skelbiama Asociacijos internetiniame puslapyje, adresu: http://www.lvsa.lt/ ir/ar 

visuomenės informavimo priemonėse. 

http://www.lvsa.lt/

