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GLOBALIOS LIETUVOS APDOVANOJIMAI 2022
APDOVANOJIMŲ TAISYKLĖS | NOMINAVIMO IR VERTINIMO GAIRĖS
Patvirtinta: 2022 m. rugsėjo 30 d.
I.GLOBALIOS LIETUVOS APDOVANOJIMAI
Globalios Lietuvos apdovanojimai (toliau - GLA) yra vieninteliai apdovanojimai Lietuvoje, kuriuose
pagerbiami užsienyje gyvenantys ar iš jo grįžę lietuvių kilmės ar su Lietuva susiję asmenys,
palaikantys su Lietuva tamprius ryšius ir konkrečiais pasiekimais praturtinę ar išgarsinę Lietuvą
verslo, mokslo, kultūros ir visuomeninėse srityse.
Apdovanojimų tikslai:
●
padėkoti laureatams už jų pasiekimus, didinančius Lietuvos tarptautiškumą ir garsinančius
šalies vardą pasaulyje;
●
laureatų pavyzdžiu skatinti kitus užsienyje gyvenančius Lietuvos žmones labiau įsitraukti į
Lietuvos gyvenimą;
●
garsinti ypatingus Lietuvą mylinčių ir vis dažniau į Lietuvą grįžtančių žmonių nuopelnus.
GLA organizuoja viešoji įstaiga „Global Lithuanian Leaders“ (toliau - GLL) kartu su instituciniais
partneriais (pagrindiniai partneriai): Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija ir nacionalinis
transliuotojas LRT. Apdovanojimus globoja Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda.
Oficiali apdovanojimų svetainė – www.gllawards.lt
II.APDOVANOJIMŲ VERTINIMO KOMISIJA
1.
Vertinimo komisijos sudarymas. Siekiant nuomonių įvairovės ir platesnės įtraukties,
vertinimo komisijos sudėtis keičiasi kiekvienais metais. Vertinimo komisijos sudėtį kasmet tvirtina
GLL valdyba.
2.
Vertinimo komisiją sudaro 7-11 nepriekaištingos reputacijos ir visuomenėje gerbiami
asmenys. Į komisijos sudėtį įtraukiami: GLL valdybos/steigėjų atstovas, GLA laureatai, GLA
partnerių atstovai, kiti visuomenės gerbiami savo sričių profesionalai. Siekiama, kad komisijoje būtų
išlaikytas lyčių balansas, komisijos nariai atstovautų skirtingas veiklos sritis pagal apdovanojimų
kategorijas. Siekiama, kad kasmet pasikeistų bent pusė komisijos sudėties.
3.
Vertinimo komisijos nariai viešinami GLA svetainėje, pristatomi socialiniuose tinkluose,
dalyvauja GLA komunikacijos veiklose.
4.
Vertinimo komisijos nariai gali siūlyti nominantus apdovanojimams.
5.
Komisija dirba ir bendrauja elektroniniu paštu bei komisijos posėdžiuose, kurie
organizuojami gyvai arba virtualiai. Iš viso organizuojami bent 2 komisijos posėdžiai, jie yra
protokoluojami.
6.
Pasibaigus nominantų teikimo terminui, komisija renkasi į posėdį, kuriame patvirtina
prioritetus, aptaria visus kandidatus į nominantus, patvirtina preliminarų nominantų sąrašą.
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7.
Antrasis posėdis organizuojamas surinkus papildomą informaciją pagal Komisijos iškeltus
klausimus. Antrojo posėdžio rezultatas: išgrynintos 5-8 apdovanojimų kategorijos, kiekvienos iš jų
laureatas ir po 2-5 nominantus.
8.
Laureatus Komisija išrenka balsavimo būdu daugumos principu.
9.
Antrojo posėdžio metu Komisija nusprendžia, kurioje kategorijoje laureatą išrinks visuomenė
balsavimo būdu GLA partnerio LRT.lt portale.
III.

NOMINAVIMAS IR VERTINIMAS

10.
Nominuoti nusipelniusius asmenis gali bet kuris privatus žmogus, verslo, valstybinės ar
nevyriausybinės organizacijos ar neformalios grupės, užpildę nominavimo anketą GLA svetainėje.
Atviram nominavimo procesui skiriamas vienas mėnuo. GLL vykdo aktyvią komunikaciją, siekiant
surinkti kuo daugiau nominantų. Nominantais gali būti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys.
11.
Apdovanojimų kategorijos. Jos kiekvienais metais kinta pagal gautas nominacijas ir tų metų
aktualijas. Preliminarios kategorijos:
už į Lietuvą pritrauktas investicijas,
už verslo ryšių kūrimą ir tarptautinius verslo pasiekimus,
už į Lietuvą atvestas mokslines inovacijas ar tarptautinius mokslo pasiekimus,
už tarptautinę patirtį regionams,
už jaunųjų talentų ugdymą ir lietuvių švietimo inovacijas,
už tarptautinius kultūros ir meno pasiekimus Lietuvai,
už Lietuvos vardo garsinimą.
Konkrečių metų apdovanojimų kategorijas, atsižvelgiant į gautus nominantus ir aktualijas,
suformuluoja ir tvirtina vertinimo komisija.
12.
Nominantų vertinimo kriterijai. Kiekvienais metais vertinimo komisija peržiūri, papildo ir
patvirtina vertinimo kriterijus. Pagrindiniai vertinimo kriterijai yra šie:
●
tarptautinė profesinė patirtis,
●
glaudūs ryšiai su Lietuva,
●
apčiuopiamas indėlis prisidedant prie globalių galimybių Lietuvai kūrimo,
●
Lietuvos vardo garsinimas,
●
nuveiktų darbų aktualumas, savalaiškumas.
13.
GLA nominantais ir/ar laureatais negali būti esami GLL valdybos nariai, dalininkai,
darbuotojai, tų metų GLA komisijos nariai ar jų atstovaujamos organizacijos, GLA partnerių
darbuotojai.
14.
Ankstesnių metų GLA nominantai gali būti vėl nominuojami. GLA laureatai negali būti antrą
kartą nominuoti ir/ar apdovanoti.
15.
Nominantais ir/ar laureatais gali būti tik šiuo metu gyvi asmenys ar veikiančios organizacijos,
neformalios grupės.
16.
Nominantus visose kategorijose tvirtina Vertinimo Komisija. Laureatus daugumoje kategorijų
išrenka komisija. Vienos kategorijos laureatas yra renkamas visuomenei balsuojant internetu
partnerio LRT.lt portale. Balsavimui skiriama 1-2 savaitės. Specialų apdovanojimą „Už viso
gyvenimo nuopelnus“ steigia ir laureatą išrenka GLA partneris Užsienio reikalų ministerija.

IV.

LAUREATŲ PASKELBIMAS IR APDOVANOJIMAS
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17.
Vertinimo komisijai priėmus sprendimą dėl apdovanojimų kategorijų, laureatų ir nominantų,
kategorijos bei nominantai paskelbiami GLA svetainėje, viešinami kitomis komunikacijos
priemonėmis. Visi informuojami laišku apie nominacijas, apdovanojimus ir tolimesnius žingsnius.
18.
GLA laureatai paskelbiami ir apdovanojami specialaus renginio metu, kuris įvyks gruodžio
29 d. Vilniaus Rotušėje. Informacija apie laureatus viešinama GLA svetainėje ir kitais komunikacijos
kanalais.
19.
Visiems GLA laureatams įteikiama unikali, menininko Stasio Žirgulio kurta apdovanojimų
statulėlė ir GLA diplomas. Esant galimybei, įteikimą įgyvendina Lietuvos Respublikos Prezidentas.
V. SVARBIAUSIOS 2022 M. APDOVANOJIMŲ DATOS
Nominavimas

Spalio 6 d. - lapkričio 6 d.

Komisijos paskelbimas

Spalio 17 d.

Vertinimo komisijos
posėdžiai

Lapkričio 10 ir 16 d.

Visuomenės balsavimas

Lapkričio 18-25 d.

Nominantų paskelbimas

Gruodžio 1 d.

Laureatų skelbimas

Gruodžio 29 d.
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