
KONKURSO „Metų senjoro rinkimai 2021“ NUOSTATAI 

 

I.  TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

1.1 Konkurso tikslas – dalinantis asmeniniais pavyzdžiais atkreipti visuomenės 

dėmesį ir keisti stereotipinį požiūrį į senėjimą bei įvertinti tarp mūsų gyvenančius veiklius, 

inovatyvius, sveika ir tvaria gyvensena besirūpinančius senjorus. 

1.2 Konkurso uždaviniai: 

1. Skatinti vyresniosios kartos įsitraukimą į aktyvaus ir tvaraus gyvenimo idėjų 

sklaidą,  sąmoningumą, informuotumą, kūrybiškumą ir iniciatyvumą; 

2. Keisti ir ugdyti šiuolaikinės jaunosios kartos mąstymą, požiūrį į senėjimą, remiantis 

vyresniosios kartos pavyzdžiu; 

3. Pasidalinti vyresniosios kartos asmeninėmis istorijomis – veikla, įgūdžiais, įpročiais, 

tradicijomis bei sugebėjimais panaudoti atliekas naujam daiktui sukurti; 

4. Skatinti aktyvų ir tvarų senjorų gyvenimo būdą. 

  

II. DALYVIAI 

 

2.1 Konkurse gali dalyvauti visi norintys žmonės nuo 60 metų. 

2.2 Konkurse dalyvauti gali tik pavieniai asmenys. 

  

III. DALYVAVIMAS 

 

3.1 Konkursui pateikiama užpildyta dalyvio anketa, kurioje yra tikslus dalyvavimo 

konkurse motyvų aprašymas bei pateikiama viena asmeninė nuotrauka. Konkursas vyksta 

nuo 2021 m. rugsėjo 7 d. iki 2021 m. spalio 7 d. Dalyvio anketa pildoma paspaudus šią 

aktyvią nuorodą: https://60plius.lt/metu-senjoro-rinkimai-2021/ ir vadovaujantis joje 

pateikiama informacija. 

3.2 Vienoje anketoje pateikiamas tik vienas kandidatas. Nurodžius ne visus 

reikalingus duomenis, kandidatūra nebus laikoma pateikta konkursui ir vertinama. 

3.3 Vienas dalyvis gali pateikti kandidatūrą daugiau nei vienoje kategorijoje, tačiau 

aprašymai turi skirtis. 

3.4 Užsiregistravusių senjorų aprašymai ir nuotraukos, atitinkantys konkurso 

reikalavimus, per 72 val. bus paviešinti portale www.15min.lt, kuriame dalyviai nuo rugsėjo 

https://60plius.lt/metu-senjoro-rinkimai-2021/


25 d. iki spalio 5 d. varžysis dėl skaitytojų simpatijų. Balsuoti iš vieno įrenginio galima vieną 

kartą per dieną. Įtarus sukčiavimą, organizatoriai pasilieka teisę dalyvį pašalinti iš konkurso. 

3.5 Daugiausiai balsų surinkę dalyviai pateks į antrąjį rinkimų etapą, kuriame 

nugalėtoją išrinks komisija. Antrajam etapui viso bus atrinkti 12 dalyvių – po 3 iš kiekvienos 

kategorijos. 

3.6 Nugalėtojas bus paskelbtas spalio 7 d.  

3.7 Konkurse dalyvaujantys asmenys sutinka, jog jų istorijos, asmeniniai duomenys 

(vardas, pavardė) bei uždarymo renginio metu padarytos nuotraukos, gali būti viešinamos 

viešojoje erdvėje be atskiro asmens sutikimo. Jei asmuo nesutinka, kad ši informacija būtų 

viešinama, apie tai turi pranešti organizatoriams raštiškai el. paštu marketingas@60plius.lt 

  

IV. KONKURSO EIGA 

 

4.1 Konkursas vyks trimis etapais: I etapas – registracija portale www.60plius.lt, II 

etapas – balsavimas internetinėje svetainėje www.15min.lt, III etapas – komisijos vertinimas 

(detaliau III grafoje).                        

4.2 Konkurso organizatoriai ar vertinimo komisija gali pareikalauti papildomos 

informacijos apie dalyvį. 

4.3 Spalio mėnesį numatomi konkurso apdovanojimai, kurių metu komisija 

paskelbs konkurso nugalėtojus. Nesant galimybės organizuoti renginį gyvai – jis bus 

organizuojamas nuotoliniu būdu. 

  

V. VERTINIMAS 

 

5.1 Konkurso dalyviai skirstomi į šias kategorijas: 

 Metų veikliausias 

 Metų sveikuolis 

 Metų inovatyviausias 

 Metų tvariausias 

5.2 Konkursui pateikiamos tikros asmeninės istorijos, veiklos pavyzdžiai. 

5.3 Už labiausiai patikusias konkursui pateiktas senjorų istorijas balsuos interneto 

vartotojai svetainėje www.15min.lt.  

http://www.60plius.lt/


5.4 Daugiausiai balsų surinkusius konkursui pateiktus aprašymus vertins „60+“ 

sudaryta komisija pagal pateiktus kriterijus: 

 Aprašymo tikslumas – aprašyta veikla / istorija, atitinka kategoriją, kurioje pateikiama 

kandidatūra, nurodyti visi reikalingi duomenys; 

 Kūrybiškumas – vertinamas novatoriškumas, veiklos / istorijos išskirtinumas analogų 

tarpe; 

 Praktinis pritaikomumas – tvarumo kategorijoje gali būti įvertinamos darbo praktinio 

panaudojimo galimybės. 

5.5 Geriausiais išrinkti darbai bus apdovanojami. 

  

VI. ORGANIZATORIAI 

 

6.1 Konkursą organizuoja ir vykdo nemokamas žurnalas senjorams „60+“ ir 

naujienų portalas 15min. 

6.2 Konkurso organizatorių kontaktai: Konkursas „Metų senjoro rinkimai 2021“, el. 

p. marketingas@60plius.lt. 

6.3 Dovanos į pinigus nekeičiamos. 

6.4 Dalyviai, apdovanoti piniginiais prizais, įsipareigoja susimokėti 15 proc. nuo 

sumos dydžio mokestį. 

6.4 Išlaidos, patirtos dėl konkurso, nekompensuojamos. 

6.5 Organizatoriai pasilieka teisę keisti konkurso sąlygas nenumatytais atvejais. 

6.6 Konkurso koordinatorius – žurnalas „60+“. 

 

 


