PATVIRTINTA
Vilniaus regiono plėtros tarybos
2008 m. rugsėjo 9 d.
sprendimu Nr. 10.9-14

ASMENŲ, LABIAUSIAI SPARTINANČIŲ VILNIAUS APSKRITIES (REGIONO)
SOCIALINĘ – EKONOMINĘ PLĖTRĄ,
VISUOMENINIO ĮVERTINIMO
NUOSTATAI

BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Trijų laipsnių nominacijomis apdovanojami asmenys, labiausiai spartinantys Vilniaus
apskrities (regiono) socialinę - ekonominę plėtrą. Jie yra įvertinami už šiuos
pasiekimus:
1.1. žmogiškojo kapitalo ugdymą (švietimas, žmogiškųjų išteklių plėtra, mokslas,
kultūra, menas, sportas ir kt.);
1.2. visuomeninio kapitalo (pilietiškumo) ugdymą (visuomeninės organizacijos,
regioninės bendruomenės, piliečių iniciatyvos grupės ir pan.);
1.3. finansinio - gamybinio kapitalo ugdymą (verslo subjektų vystymas, eksporto
skatinimas, darbo vietų kūrimas, užimtumo didinimas, žinių ekonomika, turizmas, kaimo
plėtra ir žemės ūkis);
1.4. socialinės infrastruktūros vystymas (teisėsauga, sveikatos apsauga, socialinės
paslaugos, labdaros projektai, aplinkos apsauga ir kt.).
2. Kiekvienoje iš išvardintų krypčių gali būti numatytos:
2.1. viena pirmo laipsnio nominacija;
2.2. iki dviejų antro laipsnio nominacijų;
2.3. iki trijų trečio laipsnio nominacijų.
3. Nominacijų steigėja – Vilniaus regiono plėtros taryba ir jos partneriai.
NOMINACIJOS APIBŪDINIMAS
4. Skiriamos trijų laipsnių nominacijos:
4.1. pirmo laipsnio nominacija įvertinti asmenys apdovanojami Kunigaikščio
Gedimino statulėle ir diplomu;
4.2. antro laipsnio nominacija įvertinti asmenys apdovanojami sidabriniu medaliu su
Kunigaikščio Gedimino bareljefu ir diplomu;
4.3. trečio laipsnio nominacija įvertinti asmenys apdovanojami bronzos medaliu su
Kunigaikščio Gedimino bareljefu ir diplomu.
5. Kiekvienais metais įteikiama iki 24 nominacijų (4 kryptys x 6 nominacijos).
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NOMINACIJŲ SKYRIMO TVARKA
6. Kandidatus apdovanoti nominacijomis renka Nominacijų apdovanojimo komitetas
(toliau – Komitetas) savo posėdyje.
7. Komitetui adresuojami pasiūlymai dėl kandidatų pristatymo nominacijai (ne daugiau
kaip po du kandidatus kiekvienoje pasiekimų kryptyje, nurodytoje 1 straipsnyje)
teikiami per institucijas, kurios yra atstovaujamos Vilniaus apskrities trišalėje
taryboje.
8. Prioritetas teikiamas kandidatams, dėl kurių gauti du pasiūlymai (rekomendacijos).
9. Kandidato į nominaciją veikla Vilniaus apskrityje turi būti ne trumpesnė kaip trys
metai.
10. Kandidatai apdovanojimams teikiami iki spalio 15 d., užpildant ir Komiteto
sekretoriui pateikiant specialią anketą elektroniniu paštu ir raštu ( anketa pridedama).
11. Nominuotiems, bet neapdovanotiems asmenims gali būti įteikiami Vilniaus apskrities
viršininko padėkos raštai.
12. Asmuo, kuris buvo apdovanotas, toje pačioje nominacijos grupėje negali būti vėl
teikiamas apdovanojimui 5 metus po apdovanojimo.
.
13. Komitetas priima sprendimą dėl nominacijų įteikimo iki gruodžio 1 d.
14. Apdovanojimai įteikiami kitų metų sausio mėnesį.
15. Nominacijų įteikimo vietą ir tikslų įteikimo laiką siūlo Komiteto pirmininkas, tvirtina
Regiono plėtros taryba.
NOMINACIJŲ APDOVANOJIMO KOMITETO SUDĖTIS IR DARBO
REGLAMENTAS
16. Komitetas, kuris įvertina kandidatus ir skelbia minėtas nominacijas, sudaromas iš 25
narių trišaliu pagrindu:
16.1. Vilniaus apskrities viršininko administracijos ir savivaldybių administracijų
atstovų – 8 žmonės;
16.2. Vilniaus regiono profesinių sąjungų, kultūros, meno atstovų – 8 žmonės;
16.3. Vilniaus regiono verslo ir darbo organizacijų atstovų – 8 žmonės.
16.4. Komiteto pirmininkas yra Vilniaus regiono plėtros tarybos pirmininkas.
17. Komiteto narių kadencija – 3 metai. Kas 3 metus Vilniaus apskrities trišalės tarybos
nariai iki rugsėjo 15 d. deleguoja savo kandidatus į Komitetą.
18. Pirmasis Komiteto posėdis šaukiamas ne vėliau kaip iki einamųjų metų lapkričio 1 d.
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19. Pagal kiekvieną kryptį, nurodytą šių nuostatų 1 straipsnyje, iš Komiteto narių
sudaromos darbo grupės, kurios išanalizuoja kandidatų anketas ir atrenka asmenis
apdovanojimui, įvertindamos visų apskrities savivaldybių efektyvią veiklą, siekiant
harmoningos regiono plėtros. Komitetas darbo grupių rezultatus apsvarsto ir
kandidatus patvirtina iki lapkričio 20 d.
20. Komitetas kiekvieną kandidatūrą svarsto atskirai. Jeigu kandidatų
nuopelnų
įvertinimas skiriasi ne daugiau kaip dviem balais, turi būti balsuojama. Sprendimai
priimami paprasta balsų dauguma.
21. Komiteto ir Komiteto darbo grupių posėdžiai yra protokoluojami.
22. Komiteto posėdis laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvavo ne mažiau kaip ½ komiteto
narių.
23. Komiteto narių teisės yra lygios. Posėdžiams pirmininkauja Komiteto pirmininkas
arba jo įgaliotas asmuo.
24. Komiteto darbą organizuoja Komiteto sekretorius, kurio kandidatūrą siūlo Komiteto
nariai pirmojo posėdžio metu ir tvirtina Komiteto pirmininkas trijų metų kadencijai.
25. Kiekvienais metais Komitetas nustato, kokių nominacijų apdovanojimai bus įteikiami.
26. Komitetui paliekama teisė keisti nominacijas ir jų skaičių.
27. Balsams pasidalijus po lygiai, lemia Komiteto pirmininko balsas.
28. Apdovanojimą įteikia Komiteto pirmininkas, remdamasis Komiteto sprendimais.
29. Kiekvienais metais apdovanojimų organizavimui sudaroma detali lėšų sąmata.
30. Prieš apdovanojimų įteikimo ceremoniją išrinktiems kandidatams pranešama
apdovanojimo data ir vieta.
31. Visa informacija apie Didžiojo kunigaikščio Gedimino nominacijas (nuostatai,
apdovanotųjų sąrašai) skelbiami viešai (internete, regioninėje ar respublikinėje
spaudoje, per radiją, TV ir kitas masines informavimo priemones).

