
PATVIRTINTA  

Visagino “Verdenės” gimnazijos 

tarybos 2022 m. balandžio  18 d.  

protokolu Nr. 4 

 

„METŲ VERDENIEČIO“ 

     KONKURSO ORGANIZAVIMO 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Visagino „Verdenės“ gimnazijos moksleivių rėmimo konkurso (toliau - Konkursas) 

tikslas remti ir skatinti gabius, talentingus Visagino „Verdenės“ gimnazijos mokinius už 

ypatingus nuopelnus ir pastangas bei išskirtinius pasiekimus mokslo, kultūros, sporto bei 

kitose srityse, aktyvią visuomeninę veiklą, Visagino ,,Verdenės” gimnazijos vardo 

garsinimą. 

2. Piniginių premijų (dovanų) steigėjai – juridiniai ir fiziniai asmenys, skyrę tikslinę paramą 

Visagino „Verdenės“ gimnazijai vadovaujantis Labdaros ir paramos įstatymu. 

3. Konkursas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Verdenės 

gimnazijos teisės aktais, šiais nuostatais ir kitais norminiais aktais. 

4. Visagino „Verdenės“ gimnazijos moksleivių rėmimo konkurso organizavimo nuostatuose 

vartojamos sąvokos: 

4.1. akademinė veikla – atskirų mokomųjų dalykų sritys (kalbos, istorija, geografija, 

fizika, chemija, biologija, astronomija, matematika, informacinės technologijos ir 

kt.); 

4.2. meninė veikla – kultūrinio ir estetinio ugdymo sritys (muzika, dailė, choreografija, 

teatras ir kt.); 

4.3. techninė veikla – veikla susijusi su technine kūryba, konstravimu, modeliavimu ir 

kt.; 

4.4. sportinė veikla – individualios ir komandinės sportinės varžybos; 

4.5. visuomeninė/pilietinė veikla – garsinanti Visagino „Verdenės“ gimnaziją mieste, 

Lietuvoje, pasaulyje. 

 

II SKYRIUS  

PARAMOS ŠALTINIAI 

 

5. Konkursui skirta parama apskaitoma ir naudojama vadovaujantis Visagino „Verdenės“ 

gimnazijos paramos lėšų gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašu. 

6. Paramą sudaro: 

6.1. Juridinių ir fizinių asmenų parama; 

6.2. Kitos teisėtai gautos lėšos (dovanos). 

7. Einamaisiais biudžetiniais metais gautos ir nepanaudotos lėšos (dovanos) gali būti 

panaudotos kitais metais. 

III SKYRIUS 

DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

8. Konkursą organizuoja Visagino „Verdenės“ gimnazijos taryba (toliau – Gimnazijos 

taryba). 



9. Gimnazijos taryba, vadovaudamasi šiais nuostatais, priima sprendimus dėl piniginio (-ių) 

prizo (-ų) (dovanos (-ų)) skyrimo konkretiems asmenims. 

10. Pareikalavus teikia informaciją apie panaudotą paramą paramos davėjams. 

11. Gimnazijos taryba sprendimus priima posėdžiuose. Posėdžiai yra protokoluojami.  

12. Posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 narių. Sprendimai priimami 

paprasta balsų dauguma. 

13. Į posėdį dėl nominuotų moksleivių atrankos gali būti kviečiami Visagino „Verdenės“ 

gimnazijos administracijos ir/ar Visagino savivaldybės administracijos atstovai.  

 

IV SKYRIUS 

                         TEISĖ GAUTI PREMIJAS (DOVANAS) 

 

14. Piniginės lėšos (dovanos) skiriamos Visagino „Verdenės“ gimnazijos 1-12 klasių 

moksleiviams laimėjusiems prizines vietas miesto, respublikinėse, tarptautinėse 

akademinės, meninės veiklos, technikos ir sporto olimpiadose, konkursuose ar varžybose 

bei mokiniams savo visuomenine/pilietine veikla garsinusiems gimnaziją, miestą, šalį. 

15. Visos kalendoriniais metais gautos tikslinės lėšos „Metų verdeniečio“ konkursui  

paskirstomos lygiomis dalimis visiems „Metų verdeniečio“ atrinktiems nominantams.  

16. Vaikui per vienerius mokslo metus laimėjusiam keliose olimpiadose, konkursuose ar 

varžybose skiriama viena premija. 

17. Moksleiviai nusižengę moralinėms, etikos normoms, nepažangūs mokiniai, negali būti 

siūlomi kaip kandidatai „Metų verdeniečio“ apdovanojimui gauti. 

 

V SKYRIUS 

                         PREMIJŲ (DOVANŲ) SKYRIMO TVARKA 

 

18. Kiekvienais metais iki gruodžio 1 d. klasių vadovai, dalykų mokytojai, mokiniai, kiti 

bendruomenės nariai pateikia Gimnazijos tarybai laisvos formos motyvuotus siūlymus dėl 

„Metų verdeniečio“ apdovanojimo skyrimo. Prie siūlymo pridedami dokumentai, 

patvirtinantys pasiekimus, nuopelnus. Papildomai prie siūlymo galima pateikti 

nuotraukas, leidinius ir kitą medžiagą, atskleidžiančią mokinio veiklos reikšmę. 

19. Premijos (dovanos) nugalėtojams išmokamos iki gruodžio 31 d. 

20. Piniginės premijos (dovanos) skiriamos Gimnazijos tarybos protokoliniu nutarimu.  

21. Piniginių premijų lėšos pervedamos į nugalėtojo asmeninę sąskaitą. 

 

VI SKYRIUS 

                         PINIGINIŲ PREMIJŲ (DOVANŲ) ĮTEIKIMAS IR  

                 VISUOMENĖS INFORMAVIMAS 

 

22. Piniginių premijų skyrimą patvirtinantys pažymėjimai už laimėjimus akademinėje, 

meninėje, techninėje, sportinėje bei visuomeninėje/pilietinėje veikloje įteikiami 

gimnazijos renginio metu. 

23. Visuomenės informavimo priemonėse skelbiama apie Gimnazijos tarybos veiklą 

konkurso organizavimo apimtyje, pinigines premijas, moksleivių apdovanojimo 

renginius. 

 

VII SKYRIUS 

                         BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 



 

24. Piniginės lėšos (dovanos) skirtos „Metų verdeniečio“ konkursui naudojamos tik šiuose 

nuostatuose numatytiems tikslams. 

25. Šie nuostatai priimami ir keičiami Gimnazijos tarybos sprendimu. Nuostatai įsigalioja 

nuo jų patvirtinimo dienos. 

 

 

 

 

 


