
  

 
 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 

TARYBA 
 

 

SPRENDIMAS 

DĖL TARYBOS 2018-08-29 SPRENDIMO NR. 1-1695 „DĖL VILNIAUS MIESTO 

SAVIVALDYBĖS MERO PREMIJOS KŪRĖJAMS ĮSTEIGIMO IR NUOSTATŲ 

TVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2020 m. vasario 12 d.   Nr. 1-415 

Vilnius 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 2 punktu, 16 

straipsnio 2 dalies 26 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės taryba   

n u s p r e n d ž i a: 

1. Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės mero premijos kūrėjams skyrimo nuostatus, 

patvirtintus Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. 1-1695 „Dėl 

Vilniaus miesto savivaldybės mero premijos kūrėjams įsteigimo ir nuostatų tvirtinimo“, ir išdėstyti 

juos nauja redakcija (pridedama). 

2. Pavesti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui pagal 

priskirtą kultūros kuravimo sritį kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas. 

 

 

 

 

 

Meras Remigijus Šimašius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PATVIRTINTA 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 

2018 m. rugpjūčio 29 d. 

sprendimu Nr. 1-1695 

(Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 

2020 m.                         d. 

sprendimo Nr. 1-                 redakcija) 

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PREMIJOS KŪRĖJAMS SKYRIMO 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus miesto savivaldybės mero premijos kūrėjams skyrimo nuostatai (toliau – nuostatai) 

reglamentuoja Vilniaus miesto savivaldybės mero premijos (toliau – premija) kūrėjams skyrimo 

tikslą, premijos dydį, dokumentų premijai gauti pateikimo, svarstymo ir premijos skyrimo tvarką. 

2. Nuostatuose kūrėju laikomas meno kūrinius kuriantis, juos meniškai atliekantis, 

interpretuojantis ir jiems naują meninę vertę suteikiantis fizinis asmuo, o meno kūriniu – originalus 

meno kūrybos rezultatas, nepaisant išraiškos būdo ir formos. 

3. Premija kūrėjui (-ams) gali būti skiriama už literatūros, dailės, architektūros, muzikos, teatro, 

kino, šokio, fotografijos ir kitus kūrinius, kuriuose meno priemonėmis atspindimas Vilnius, vilniečiai, 

jų pasaulėžiūra ir Vilniaus miestui svarbūs įvykiai, reiškiniai ar asmenys. Premija neteikiama po 

kūrėjo (-ų) mirties. 

4. Premijos tikslas – įvertinti kūrėjų darbus, skirtus Lietuvos sostinei Vilniui pagerbti ir 

įvairiomis meninėmis priemonėmis įamžinti.  

5. Premija (-os) skiriama (-os) iki kiekvienų metų lapkričio 1 dienos. 

6. Premija kūrėjui (-ams) įteikiama Vilniaus rotušėje ar kitoje vietoje šiai progai skirto renginio 

metu. 

 

II. PREMIJOS SKYRIMO TVARKA 

 

7. Premija mokama iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžete tam numatytos programos.  

8. Premiją kūrėjui (-ams) skiria Vilniaus miesto savivaldybės meras potvarkiu. 

9. Kandidatūrų premijai gauti siūlymus Vilniaus miesto savivaldybei raštu teikia Lietuvos 

kūrybinės sąjungos, meno kūrėjų organizacijos bei kitos su kultūra susijusios organizacijos ir kūrėjai 

iki kiekvienų metų balandžio 1 d. Po šio termino pateikti kandidatūrų siūlymai einamaisiais metais 

nesvarstomi. 

10. Šių nuostatų 9 punkte nurodyti kandidatūrų siūlymai teikiami tik internetu, naudojantis 

Vilniaus miesto savivaldybės elektronine paslaugų valdymo sistema svetainėje www.vilnius.lt. 

Nustatytos formos kandidatūros (-ų) siūlymo rašte (nuostatų priedas) turi būti pateiktas kandidato (-

ų) kūrybinės veiklos pristatymas, biografija ir kita informacija, susijusi su kandidato (-ų) kūrybinės 

veiklos įvertinimais, apdovanojimais, su veiklos, susijusios su Vilniumi, sklaida ir Vilniaus miesto 

reprezentavimu. Už pateiktų dokumentų bei informacijos tikrumą atsako dokumentus ir (ar) 

informaciją pateikę fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys, nurodyti šių nuostatų 9 punkte. 

11. Iki kiekvienų metų balandžio 1 dienos pateiktos kandidatūros premijai gauti per 30 

kalendorinių dienų teikiamos svarstyti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 



 

įsakymu sudarytai 5 asmenų Vilniaus miesto savivaldybės mero premijos kūrėjams skyrimo komisijai 

(toliau – Komisija). Komisija sudaroma iš 3 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir jai 

pavaldžių įstaigų atstovų ar kultūros srities atstovų ir 2 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narių 

arba 1 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nario ir 1 Vilniaus miesto savivaldybės mero patarėjo. 

Komisijos veiklai vadovauja komisijos pirmininkas, kurio kandidatūrą kartu su Komisijos sudėtimi 

patvirtina Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius. 

12. Komisijos veiklą organizuoja komisijos sekretorius – Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos Kultūros skyriaus (pasikeitus pavadinimui – kito Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos struktūrinio padalinio, kuruojančio kultūros sritį) (toliau – Skyrius) darbuotojas. Jo 

kandidatūrą kartu su Komisijos sudėtimi patvirtina Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

direktorius. 

13. Komisijos pagrindinė veiklos forma – posėdžiai. Komisijos posėdžius šaukia komisijos 

pirmininkas savo arba 2/3 komisijos narių iniciatyva. Posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne 

mažiau kaip 2/3 komisijos narių. Komisijos nariai posėdžių metu susipažįsta su kandidatūros (-ų) 

siūlymo raštuose privaloma pateikti informacija ir vertina pateiktą (-as) kandidatūrą (-as), balsuodami 

už kiekvieną iš jų. 

14. Komisija priima nutarimus dėl siūlymo Vilniaus miesto savivaldybės merui skirti Vilniaus 

miesto savivaldybės mero premiją kūrėjams. Komisijos nutarimai laikomi priimtais, jei už juos 

balsuoja dauguma posėdyje dalyvaujančių komisijos narių. Komisijos narių balsams pasiskirsčius po 

lygiai, sprendimą lemia komisijos pirmininko balsas. Komisijos narių sprendimu gali būti balsuojama 

slaptai. 

15. Komisijos posėdžiai yra protokoluojami. Protokole nurodomi Komisijos nutarimai, 

nutarimų motyvai, Komisijos narių nuomonė. Protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir Komisijos 

sekretorius. 

16. Komisijos narys negali dalyvauti svarstant ir vertinant kūrėjo (-ų) kandidatūrą (-as), 

pateiktas institucijų, organizacijų ar kūrėjų, su kuriais Komisijos narį tiesiogiai arba netiesiogiai sieja 

privatūs interesai. Tokiu atveju Komisijos narys privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip iki kūrėjo (-

ų) svarstymo Komisijoje posėdžio pradžios, nusišalinti nuo pateiktos kūrėjo (-ų) kandidatūros (-ų) 

vertinimo ir šių nuostatų 13 ir 14 punktuose nurodyto balsavimo. 

17. Apsvarsčiusi pateiktą (-as) kandidatūrą (-as), Komisija siūlo Vilniaus miesto savivaldybės 

merui skiriamos premijos kūrėjui (-ams) dydį. Skiriamos premijos dydis negali viršyti 5 tūkstančių 

eurų vienam kūrėjui. 

18. Skyrius, vadovaudamasis Komisijos nutarimu dėl premijos skyrimo kūrėjui (-ams), rengia 

Vilniaus miesto savivaldybės mero potvarkio projektą ir teikia jį pasirašyti Vilniaus miesto 

savivaldybės merui ir supažindina Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Švietimo ir kultūros reikalų 

komitetą (pasikeitus pavadinimui – kitą Vilniaus miesto savivaldybės tarybos komitetą, kuruojantį 

kultūros sritį). 

19. Premijos (-ų) teikimą organizuoja Skyrius. 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

20. Premija tam pačiam asmeniui ar asmenų grupei gali būti skiriama tik vieną kartą. 

21. Kandidatūros (-ų) teikėjų ir kūrėjų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. 

balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų 

apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama 

Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1), Lietuvos 



 

Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais 

asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą. 

22. Asmenys, pažeidę šias nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

23. Asmenų veiksmai ir sprendimai, priimti įgyvendinant šiuos nuostatus, gali būti skundžiami 

teisės aktų nustatyta tvarka. 

__________________ 

 

 

Vilniaus miesto savivaldybės mero premijos 

kūrėjas skyrimo nuostatų 

priedas 

 

 

(Kandidatūros Vilniaus miesto savivaldybės mero premijai kūrėjams teikimo forma) 

 

KANDIDATŪROS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PREMIJAI KŪRĖJAMS 

TEIKIMAS 

 

2___ m. __________________ d. 

 

 

I. Kandidatūros teikėjas (būtina nurodyti tikslius duomenis): 
 

Organizacijos (įstaigos) pavadinimas ir juridinio asmens kodas (įrašyti) 

Organizacijos (įstaigos) vadovo vardas ir pavardė (įrašyti) 

Organizacijos (įstaigos) adresas (įrašyti) 

Organizacijos (įstaigos) kontaktinė informacija: telefonas, 

elektroninis paštas 

(įrašyti) 

  

II. Kūrėjo biografija ir jo kūrybinės veiklos pristatymas 

 

Kūrėjo vardas ir pavardė (įrašyti) 

Kūrėjo adresas (įrašyti) 

Kūrėjo kontaktinė informacija: telefonas, elektroninis paštas (įrašyti) 

 

Užpildoma lentelė ir pateikiama kūrėjo biografija, jo kūrybinės veiklos pristatymas (teksto 

apimtis 3–5 puslapiai) 

..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

III. Svarbiausi kūrėjo veiklos įvertinimai, apdovanojimai, veiklos susijusios su 

Vilniumi, jo reprezentavimu (teksto apimtis iki 3–5 puslapiai). 

..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 



 

IV. Kūrėjo veiklos pristatymo priedai (apdovanojimų, padėkų ar kitų raštų kopijos, 

aktualūs straipsniai apie kūrėją ar jų nuorodos bei kita aktuali informacija). 

..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

Pastaba. Už pateiktų dokumentų bei informacijos tikrumą atsako dokumentus ir (ar) 

informaciją pateikę fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys. 
 

 

 

_____________________________________                 (parašas)                          (vardas pavardė) 
(organizacijos (įstaigos) vadovo pareigų pavadinimas) 

 

Užpildęs formą, patvirtinu, kad esu informuotas, jog: 

 pateiktų duomenų valdytoja yra Vilniaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188710061, 

Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. paštas savivaldybe@vilnius.lt; 

 duomenų tvarkymo tikslas – įvertinti kūrėjų darbus, skirtus Lietuvos sostinei Vilniui pagerbti ir įvairiomis 

meninėmis priemonėmis įamžinti, bei susisiekti su kandidatūros teikėju, kūrėju; 

 asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 6 

straipsnio 1 dalies e punktu, t. y. tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui;  

 asmens duomenys bus saugomi 1 metus nuo registracijos formos pateikimo dienos; 

 duomenys gali būti pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių 

administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų kaip įrodymai ar kitais įstatymų nustatytais atvejais, kai tokių duomenų 

pateikimas yra privalomas teisės aktų nustatyta tvarka; 

 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: Konstitucijos pr. 3, 

LT-09601 Vilnius, el. paštas duomenuapsauga@vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2664;   

 turiu teisę raštu arba el. paštu savivaldybe@vilnius.lt kreipdamasis į duomenų valdytojus prašyti: 

 leisti susipažinti su savo asmens duomenimis; 

 juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti jų tvarkymą; 

 pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, 

ada@ada.lt). 

 

 


