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PAPILĖS SENIŪNIJOS „KILNIAUSIO POELGIO“ NOMINACIJOS SKYRIMO 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ši tvarka apibrėžia Akmenės rajono Papilės seniūnijos „Kilniausio poelgio“ nominacijos 

laureato rinkimų  ir nominacijos laureato pagerbimo tvarką. 

2. „Kilniausio poelgio“ nominacijos laureatu skelbiamas ir  Padėkos raštas įteikiamas Papilės 

kraštui nusipelniusiems Lietuvos Respublikos ir užsienio fiziniams asmenims pagerbti. 

 

II. APDOVANOJIMO TEIKIMO TVARKA 

 

3. Kandidatų teikimo apdovanoti tvarka: 

a. teisę teikti kandidatus apdovanoti turi fiziniai asmenys, nevyriausybinės 

organizacijos, visuomeniniai judėjimai, draugijos, kiti juridiniai asmenys; 

b.  motyvuoti siūlymai nominacijos kandidatui raštu, žodžiu, telefonu pateikiami 

Papilės seniūnijos rėmimo fondui kasmet nuo sausio 1 iki sausio 31 d. (įskaitytinai) 

adresu : J. Basanavičiaus g. 23, Papilė, Akmenės rajonas; 

c.  kvietimas teikti kandidatūras nominacijai gauti skelbiamas rajono laikraštyje 

„Vienybė“, skelbimų lentose, kitose informacinėse priemonėse, sutinkančiose  

talpinti kvietimą teikti kandidatūras. 

4. Kandidatais „Kilniausio poelgio“ nominacijai gali būti siūlomi: 

a. asmenys pasižymėję  ypač uoliu ir sąžiningu darbu, ilgamete profesine bei 

visuomenine veikla, aktyviai dalyvaujantys sprendžiant vietos gyventojams aktualius 

klausimus; 

b. už nuopelnus pasirinktos veiklos srityje; 

c.  asmenys, atlikę didvyrišką poelgį; 

d.  asmenys savo filantropine veikla (reikšmingu neatlygintinu darbu, piniginėmis 

lėšomis, kitu turtu) prisidedantys prie Papilės seniūnijos gyventojų kultūrinės, 

ekonominės, socialinės, dvasinės gerovės kūrimo. 

5. Antrą kartą tas pats kandidatas apdovanojimui neteikiamas. 

6. Kandidatams atrinkti iš Fondo valdybos narių sudaroma Apdovanojimo suteikimo komisija 

iš 5 valdybos narių. Komisijai vadovauja Fondo valdybos pirmininkas. 

7. Apdovanojimo komisijos posėdžiai teisėti, kai juose dalyvauja 2/3 komisijos narių. 

Apdovanojimo komisijos sprendimai priimami balsuojant. Kai balsai pasidalija tolygiai, 

lemia komisijos pirmininko balsas. 

8. Apdovanojimo komisija: 



a. svarsto apdovanojimui pateiktas kandidatūras, kitus su apdovanojimu susijusius 

klausimus ir pateikia savo išvadas. Komisija, priimdama sprendimą atsižvelgia ir į 

kandidatą siūlančiųjų skaičių; 

b. apdovanojimo komisijos posėdžius protokoluoja, ir jos dokumentus tvarko 

Apdovanojimo komisijos sekretorius.  

9. Apdovanojimas iškilmingai įteikiamas renginio, skirto Vasario 16-ąjai paminėti, metu. 

 

III. ĮTEIKTŲ APDOVANOJIMŲ ĮFORMINIMAS 

 

10. Fondo valdybos pirmininkas: 

a.  rūpinasi Padėkos rašto pagaminimu; 

b.  informuoja visuomenę apie apdovanojimo suteikimą. 

 

IV. BAIGIAMOJI DALIS 

 

11. Šie nuostatai gali būti keičiami, tikslinami ar papildomi Fondo valdybos sprendimu. 

 


