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APDOVANOJIMŲ „UŽ NUOPELNUS VISAGINO SAVIVALDYBEI“ KONKURSO 

NUOSTATAI 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Apdovanojimų „Už nuopelnus Visagino savivaldybei“ (toliau tekste – Nominacijos) 

konkurso tikslas – išaiškinti ir paskatinti geriausių veiklos rezultatų asmeninėje ar komandinėje 

veikloje pasiekusius Visagino savivaldybėje gyvenančius ir dirbančius jai nusipelniusius žmones, 

stiprinti gyventojų pilietiškumą ir pasididžiavimą savo bendruomenės laimėjimais. 

2. Nominacijų konkursas organizuojamas viešos juridinių (įstaigų, įmonių, organizacijų) 

ir fizinių asmenų apklausos būdu kviečiant siūlyti kandidatūras pagal įsteigtas nominacijas. 

3. Nominacijų konkursą, pretendentų atranką ir apdovanojimą organizuoja 

Visagino savivaldybės administracija. 

 

II SKYRIUS 

PRETENDENTAI Į NOMINACIJAS 

 

4. Steigiamos šios nominacijos: 

4.1. Už Visagino garsinimą šalyje ir pasaulyje; 

4.2. Už inovatyvius pokyčius; 

4.3. Už verslo indėlį į miesto plėtrą; 

4.4. Už lietuviškumo ir pilietiškumo sklaidą; 

4.5. Už nuopelnus kultūrai; 

4.6. Už nuopelnus švietimui; 

4.7. Už nuopelnus sportui; 

4.8. Už nuopelnus sveikatai; 

4.9. Už nuopelnus vaiko gerovei; 

4.10. Už aktyvią visuomeninę veiklą. 

5. Nominantų atrankos kriterijai: 

5.1. Už Visagino garsinimą šalyje ir pasaulyje – Visagino savivaldybėje veikianti 

valstybės ar savivaldybės įstaiga, asociacija, viešoji įstaiga, privataus verslo įmonė ar fizinis asmuo, 

pasiekimais meno, sporto, švietimo, verslo ar kitose srityse garsinantis ir reprezentuojantis Visagino 

savivaldybę šalyje ar užsienyje; 

5.2. Už inovatyvius pokyčius – Visagino savivaldybėje veikianti valstybės ar 

savivaldybės įstaiga, verslo įmonė, viešoji įstaiga, asociacija ar jų darbuotojas (fizinis asmuo), 

diegianti(-s) inovatyvius veiklos, darbo organizavimo, vadybos modelius ir formas, aktyviai taikanti(-

s) inovacijas švietime, rengianti(-s) ir įgyvendinanti(-s) inovatyvius projektus įvairiose veiklos 

srityse; 

5.3. Už verslo indėlį į miesto plėtrą – Visagino savivaldybėje veikianti verslo įmonė ar 

tokios įmonės darbuotojas (fizinis asmuo), aktyviai ir socialiai atsakingai plėtojusi(-ęs) verslą 

Visagino savivaldybėje, svariai prisidedanti(-s) prie gyventojų gerovės kūrimo ir žaliųjų technologijų 

diegimo; 
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5.4. Už lietuviškumo ir pilietiškumo sklaidą – Visagino savivaldybėje veikianti įmonė, 

įstaiga, organizacija ar fizinis asmuo, vykdęs lietuviškumo ir pilietiškumo skatinimo ir sklaidos 

veiklą; 

5.5. Už nuopelnus kultūrai – Visagino savivaldybėje veikiančios valstybinės, 

savivaldybės įstaigos, asociacijos, viešosios įstaigos, nacionalinės ar tarptautinės organizacijos 

padalinio arba skyriaus darbuotojas, savanoris (fizinis asmuo), aktyvinęs savivaldybės gyventojų 

kultūrinį gyvenimą ar pasiekęs žymių laimėjimų profesinėje kultūros lauko veikloje; 

5.6. Už nuopelnus švietimui – Visagino savivaldybėje veikiančios valstybinės ar 

savivaldybės įstaigos, asociacijos, viešosios įstaigos, nacionalinės ar tarptautinės organizacijos 

padalinio arba skyriaus darbuotojas, savanoris (fizinis asmuo), pasiekęs žymių laimėjimų 

savivaldybės gyventojų edukacinėje ar profesinėje pedagoginėje veikloje; 

5.7. Už nuopelnus sportui – Visagino savivaldybėje veikiančios valstybinės ar 

savivaldybės įstaigos, asociacijos, viešosios įstaigos, nacionalinės ar tarptautinės organizacijos 

padalinio arba skyriaus darbuotojas, savanoris (fizinis asmuo), aktyvinęs savivaldybės gyventojų 

sportinį gyvenimą ar pasiekęs žymių laimėjimų profesionalaus sporto srityje; 

5.8. Už nuopelnus sveikatai – Visagino savivaldybėje veikiančios valstybinės ar 

savivaldybės įstaigos, asociacijos, viešosios įstaigos, nacionalinės ar tarptautinės organizacijos 

padalinio ar skyriaus darbuotojas, pasiekęs svarių laimėjimų profesinėje sveikatos apsaugos, 

visuomenės sveikatos vertybių puoselėjimo srityse, savanoris (fizinis asmuo), žmogus aktyvinantis 

savivaldybėje sveikatinimo ar sveikos gyvensenos veiklą; 

5.9. Už nuopelnus vaiko gerovei – Visagino savivaldybės gyventojas ar savivaldybėje 

veikianti įmonė, įstaiga, organizacija, savo iniciatyva ir pastangomis neatlygintinai padėjusi pagalbos 

reikalingam vaikui/vaikams, suteikusi prasmingą, veiksmingą materialinę, psichologinę ar moralinę 

pagalbą; 

5.10. Už aktyvią visuomeninę veiklą – veiklus, kūrybingas, drąsus žmogus, patraukiantis 

paskui save kitus žmones, suburiantis efektyviai dirbančias komandas, aktyvinantis savivaldybėje 

socialinę, edukacinę veiklą, ginantis bendruosius visuomenės interesus, puoselėjantis pagarbą ir 

altruizmą, nevengiantis iššūkių, besikeičiantis ir atviras Visagino savivaldybės bendruomenei 

palankioms naujovėms. 

6. Nominacijų pavadinimai svarstant kandidatūras gali būti tikslinami ar išplėtojami 

atsižvelgiant į konkretaus nominanto nuopelnų išskirtinumą, tačiau nekeičiant srities ir pačios 

nominacijos esmės. 

7. Kiekvienai nominacijai išrenkamas vienas nominantas, kuris apdovanojamas 

Visagino savivaldybės administracijos prizu. 

 

III SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

8. Konkursas organizuojamas kasmet lapkričio-gruodžio mėnesiais ir pradedamas 

viešai paskelbiant raginimą Visagino bendruomenei siūlyti nominantų kandidatūras, pridedama 

pasiūlymo teikimo anketa (priedas Nr. 1). 

9. Kandidatūras gali teikti Visagino savivaldybėje veikiantys juridiniai asmenys, 

bendruomenės, gyventojų grupės ar pavieniai fiziniai asmenys, kandidatūras gali siūlyti pagal vieną 

ar kelias nominacijas (kiekvienai kandidatūrai pildomos atskiros anketos). 

10. Užpildytos anketos iki skelbime nurodytos datos siunčiamos elektroniniu paštu 

visaginas@visaginas.lt arba pateikiamos Visagino savivaldybės administracijos 

Vidaus administravimo ir informacinių technologijų skyriui 109 kab. (Parko g. 14). 

11. Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma konkurso 

komisija, patvirtinamas jos darbo reglamentas ir nustatomas terminas, iki kada konkurso komisija 

privalo įvykdyti nominantų atrankos procedūras. 

12. Iki nustatyto atrankos termino komisija svarsto gautas anketas su siūlomomis 

kandidatūromis, vertina pateiktus argumentus, esant reikalui – komisijos pirmininkas ar jo įgaliotas 

mailto:visaginas@visaginas.lt
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komisijos narys kreipiasi į pretendentą rekomendavusį juridinį ar fizinį asmenį dėl papildomos 

informacijos, priima sprendimus balsuodami. 

13. Nepasirašytos, nepilnai užpildytos anketos nesvarstomos. 

14. Jeigu komisijos nuomone kuriai nors nominacijai tais metais pateikti siūlomos 

kandidatūros pagrindimo argumentai nėra pagrįsti, pakankami, komisija turi teisę neteikti pretendento 

apdovanojimui. 

15. Komisijos sprendimai įforminami posėdžio protokolu, kurį surašo 

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas komisijos sekretorius. 

16. Jeigu pretendentu į nominantus yra pasiūlomas komisijos narys, jis nusišalina 

svarstant tos nominacijos kandidatūras ir priimant komisijos sprendimą. 

17. Komisija baigia darbą per DVS „Kontora“ pateikdama Visagino savivaldybės 

administracijos direktoriui atrinktų nominantų sąrašą. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Visagino savivaldybės administracijos direktorius priima sprendimą komisijos 

pateikto atrinktų nominantų sąrašo pagrindu. 

19. Atrinkti ir patvirtinti nominantai apdovanojami iškilmingo renginio „Mano miestas 

– Visaginas“ metu, kurį organizuoja Visagino kultūros centras. 

20. Visagino savivaldybės administracija ir Visagino kultūros centras užtikrina renginio 

viešinimą. 

21. Informacija apie atrinktus nominantus skelbiama Visagino savivaldybės interneto 

svetainėje www.visaginas.lt. 

 

__________________________ 

 


