AKMENöS RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBA
SPRENDIMAS
DöL AKMENöS RAJONO SAVIVALDYBöS APDOVANOJIMŲ NUOSTATŲ
PATVIRTINIMO

2009 m. spalio 28 d. Nr. T-260
Naujoji Akmen÷

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.551049; 2008, Nr.113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 45 punktu, siekdama pagerbti pasižym÷jusius,
rajono Savivaldybei nusipelniusius asmenis, kolektyvus, Akmen÷s rajono savivaldyb÷s taryba
n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Akmen÷s rajono savivaldyb÷s apdovanojimų nuostatus (pridedama).
2. Pripažinti netekusiu galios Savivaldyb÷s mero 2003 m. kovo 14 d. potvarkį Nr. M43 „D÷l Akmen÷s rajono nusipelniusių asmenų apdovanojimo tvarkos“.

Savivaldyb÷s meras

Vitalijus Mitrofanovas

PATVIRTINTA
Akmen÷s rajono savivaldyb÷s tarybos
2009 m. spalio 28 d.
sprendimu Nr. T-260

AKMENöS RAJONO SAVIVALDYBöS APDOVANOJIMŲ NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Ši tvarka apibr÷žia Akmen÷s rajono savivaldyb÷s apdovanojimus (toliau –
apdovanojimai), nustato apdovanojimų suteikimo tvarką.
2. Apdovanojimo ženklai: apdovanojimo ženklas ,,Už nuopelnus Akmen÷s rajonui”,
kuriame pavaizduotas Akmen÷s rajono savivaldyb÷s herbas, Akmen÷s rajono savivaldyb÷s mero
pad÷kos raštas.
3. Apdovanojimo ženklai, pad÷kos raštai suteikiami rajonui nusipelniusiems Lietuvos
Respublikos ir užsienio fiziniams ir juridiniams asmenims pagerbti.
4. Nusipelnę asmenys gali būti apdovanojami Lietuvos Respublikos valstybiniais, kitais
apdovanojimais.
5. Apdovanojimo ženklų ,,Už nuopelnus Akmen÷s rajonui” etalonus, mero pad÷kos raštų
projektus potvarkiu tvirtina Akmen÷s rajono savivaldyb÷s (toliau – Savivaldyb÷s) meras.
II.

APDOVANOJIMŲ TEIKIMO TVARKA

6. Apdovanojimo ženklas ,,Už nuopelnus Akmen÷s rajonui” ir Savivaldyb÷s mero
pad÷kos raštas suteikiami Savivaldyb÷s mero potvarkiu.
7. Nusipelnę asmenys apdovanojami:
7.1. Savivaldyb÷s mero pad÷kos raštais – pasižym÷ję ypač uoliu ir sąžiningu darbu,
ilgamete profesine bei visuomenine veikla, už aktyvų dalyvavimą sprendžiant rajono bendruomenei
rūpimus klausimus, už nuopelnus pasirinktos veiklos srityje, vietov÷s arba įstaigos, asmens
jubiliejaus proga.
7.2. Apdovanojimo ženklu ,,Už nuopelnus Akmen÷s rajonui” – nusipelnę rajonui asmenys,
garsinantys Akmen÷s krašto vardą, už didvyrišką poelgį, už ypatingus pasiekimus profesin÷je
veikloje, už reikšmingus neatlygintinus darbus Akmen÷s rajonui ir bendruomen÷s labui, už svarų
ind÷lį ir nuolatinę veiklą kuriant Akmen÷s rajono gyventojų kultūrinę, ekonominę, socialinę bei
dvasinę gerovę.
8. Kandidatų teikimo apdovanoti tvarka:
8.1. Teisę teikti kandidatus apdovanoti Savivaldyb÷s mero pad÷kos raštu, Apdovanojimo
ženklu ,,Už nuopelnus Akmen÷s rajonui” turi įmon÷s, įstaigos, organizacijos, bendruomen÷s,
politin÷s partijos, visuomeniniai jud÷jimai, draugijos, kiti juridiniai asmenys.
8.2. Motyvuoti prašymai apdovanoti Savivaldyb÷s mero pad÷kos raštu pateikiami merui ne
v÷liau kaip prieš 5 darbo dienas iki apdovanojimo dienos, prašyme nurodant renginio, kurio metu
numatoma teikti apdovanojimą, laiką ir vietą.
8.3. Motyvuoti prašymai apdovanoti ženklu ,,Už nuopelnus Akmen÷s rajonui” pateikiami
Savivaldyb÷s merui ne v÷liau kaip prieš 10 darbo dienų iki apdovanojimo dienos.
8.4. D÷l siūlomų apdovanoti asmenų pateikiamas prašymas ir užpildyta anketa (Nuostatų 1
priedas).
8.5. Prašymai d÷l apdovanojimų registruojami Savivaldyb÷s administracijos direktoriaus
priimamajame.
9. Asmenys, teisti už tyčinius nusikaltimus, negali būti teikiami apdovanojimams.
10. Antrą kartą tas pats apdovanojimas asmeniui neteikiamas.

11. Kandidatams d÷l apdovanojimo ženklu ,,Už nuopelnus Akmen÷s rajonui” atrinkti
Savivaldyb÷s mero potvarkiu jo įgaliojimų laikui sudaroma Apdovanojimų suteikimo komisija
(toliau Apdovanojimų komisija).
12. Apdovanojimų komisijos veiklai vadovauja Savivaldyb÷s meras, kuris yra komisijos
pirmininkas. Kai Apdovanojimų komisijos pirmininko n÷ra, pirmininkauja kitas šios komisijos
narys.
13. Apdovanojimų komisijos pos÷džiai teis÷ti, kai juose dalyvauja komisijos narių
dauguma. Apdovanojimų komisijos sprendimai priimami balsuojant. Kai balsai pasidalija tolygiai,
lemia pos÷džio pirmininko balsas.
14. Apdovanojimų komisija:
14.1. svarsto apdovanojimui pateiktas kandidatūras, kitus su apdovanojimais susijusius
klausimus ir pateikia savo išvadas;
14.2. rengia Savivaldyb÷s mero potvarkių projektus d÷l apdovanojimo ženklu ,,Už
nuopelnus Akmen÷s rajonui“.
15. Apdovanojimų komisijos pos÷džius protokoluoja ir jos dokumentus tvarko
Apdovanojimų komisijos sekretorius. Jis n÷ra komisijos narys. Komisijos sekretorių iš
Savivaldyb÷s administracijos darbuotojų skiria Savivaldyb÷s administracijos direktorius.
16. Apdovanojimus iškilmingai įteikia Savivaldyb÷s meras arba jo įgaliotas asmuo.
17. Apdovanojimo ženklas ,,Už nuopelnus Akmen÷s rajonui” teikiamas kartu su
apdovanojimo ženklo pažym÷jimu (Nuostatų 2 priedas).
III.

ĮTEIKTŲ APDOVANOJIMŲ ĮFORMINIMAS IR APSKAITA

18. Savivaldyb÷s administracija:
18.1. rūpinasi apdovanojimų pagaminimu;
18.2. informuoja visuomenę apie apdovanojimų suteikimą;
18.3. mero potvarkius d÷l apdovanojimo išsiunčia atitinkamoms įstaigoms, įmon÷ms ar
organizacijoms;
18.4. kiekvienos rūšies apdovanojimus registruoja atskiruose apdovanojimų išdavimo
registruose;
18.5. tvarko kitus su apdovanojimų suteikimu susijusius dokumentus.
IV. BAIGIAMOJI DALIS
19. Jeigu apdovanotųjų veikla žemina apdovanotojo vardą, šie asmenys gali būti išbraukti iš
apdovanotųjų sąrašų.
20. Šie nuostatai gali būti keičiami, tikslinami ar pildomi Savivaldyb÷s tarybos sprendimu.

_________________________

Akmen÷s rajono savivaldyb÷s apdovanojimo
nuostatų
1 priedas

(Anketos forma)

KANDIDATO, SIŪLOMO APDOVANOTI ŽENKLU
,,UŽ NUOPELNUS AKMENöS RAJONUI”,
ANKETA

Šio apdovanojimo vertas (-a)..................................................................
Kandidato profesija ir veikla..................................................................
Nuveikti darbai, laim÷jimai ir kiti nuopelnai, už kuriuos gali būti suteiktas apdovanojimas
.................................................................................................................................................
Kontaktinio asmens adresas ir telefonas..................
Kandidatą pasiūl÷ (nurodyti organizacijos pavadinimą ar pasiūliusio asmens pavardę)
............................................................................................
Renginio, kurio metu planuojama teikti apdovanojimą, laikas ir vieta ..................................
______________________________

Akmen÷s rajono savivaldyb÷s
apdovanojimų
nuostatų
2 priedas
(Pažym÷jimo forma)

AKMENöS RAJONO SAVIVALDYBöS APDOVANOJIMO ŽENKLU
„UŽ NUOPELNUS AKMENöS RAJONUI“
PAŽYMöJIMAS
20____- ____ -____ Nr. ____
_______________________________
(vardas, pavard÷)
Apdovanojimo ženklas įteiktas
Akmen÷s rajono savivaldyb÷s mero
20____ m. ______________ d. potvarkiu Nr. ____

Savivaldyb÷s meras
A.V.

______________________

(vardas, pavard÷)

