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VISAGINO SVTNTTVTO PAGALBOS TARNYBA

APDOVANOJIMO,,VISAGINO SAVIVALDYBES MOKYTOJAS"
NUOSTATAI

I. SKYR]US
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Visagino Svietimo pagalbos tamyba (toliau - Tarnyba) atstovaujanti Visagino savivaldybes
Svietimo istaigq bendruomenes ir siekdama ivertinti Sios bendruomends nariq nuopelnus. isteige
apdovanojimo Zenkliukq,,Visagino savivaldybes Mokytojas" (toliau - Zenkliukas).

2. Sie Tarnybos Apdovanojimo ,,Visagino savivaldybes Mokytojas" nuostatai (toliau
Nuostatai) apibreLiaZenkliuko skyrimo, anuliavimo, apskaitos ir ne5iojimo (segejimo) tvark4.

3. Zenkliuku uZ asmeninius profesinius nuopelnus apdovanojami nepriekaiStingos reputacijos
mokytojai, savo veikloje besivadovaujantys aukSdiausiais moraliniais standartais ir savo pavyzdLiu
stiprinantys mokytojo ivaizdi visuomeneje.

4. S4vokos vartojamos Nuostatuose atitinka Lietuvos Respublikos Svietimo istatyme ir kituose
teises aktuose vartojamas s4vokas.

II. SKYRIUS
SKYRIMO IR ANULIAVIMO TVARKA

5. Zenkliukas skiriamas Visagino savivaldybes mokytojams.
6. Teikti ne daugiau kaip po vien4 pasiulym4 per mokslo metus del apdovanojimo Zenkliuku

gali Visagino savivaldybes metodiniai blreliai, Visagino savivaldybes mokyklq metodine taryba,
Tamybos neformaliojo suaugusiqjq Svietimo programq kvalifikacijos tobulinimo programq
koordinacine taryba, Visagino savivaldybes administracijos Svietimo, kult[ros, sporto ir valstybines
kalbos kontroles skyrius, Visagino savivaldybes visq tipq mokyklq metodines tarybos (toliau -
Taryba).

7. Pasillymas, kuriame nurodoma pretendento vardas, pavard6, darboviete, pareigos,
elektroninio pa5to adresas, telefono numeris, gimimo data, nuopelnai Visagino savivaldybeje ar
respublikoje, uZ kuriuos si[loma apdovanoti Zenkliuku, pateikiama forma (Nuostatq I priedas). Kartu
su teikimu bltina pateikti duomenq subjekto sutikim4 del asmens duomenq tvarkymo Q\uostatq 2
priedas). Jeigu pasi[lymas teikiamas uZsienio kalba, prie jo turi bUti pridetas vertimas i lietuviq kalbq.
Prie pasifilymo gali bDti pridedami pasiekimq ir argumentq pagrindimai (publikacijos spaudoje,
leidiniai, garso / vaizdo medLiaga ir kt.)

8. Pasiulymq svarsto Visagino Svietimo pagalbos tarnybos sudaryta Apdovanojimo Zenkliuku
komisija (toliau- Komisija), kuri sudary.ta ne maZiau kaip i5 3 nariq. Komisijos sprendimas priimamas
paprastEja Kornisijos nariq balsq dauguma. Balsams pasiskirsdius po lygiai, lemia Komisijos
pirmininko balsas. Sprendimas priimamas per 30 dienq nuo teikimo gavimo.

9. Pasillymas teikiamas Komisijai ne veliau kaip prieS du mdnesius iki numatomos
apdovanojimo teikimo dienos.

10.Visi pasiulymai, atitinkantys Siq nuostatq reikalavimq 7,8 punktus, svarstomi Komisijoje.
Pasi[lymai, kurie neatitinka Siq nuostatq reikalavimq, nesvarstomi.

I 1. Komisijos nariai ir sekretorius pries gaudami bet kokiE su apdovanojimo Zenkliuku susijusi4
12. informacij4, privalo pasira5yti nesaliSkumo deklaracijas del objektyviq sprendimq priemimo
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bei vieSqjq ar privadiq interesq konflikto vengimo Q.Juostatq 3 priedas) ir konfidencialumo
pasiZadejimus (Nuostatq 4 priedas) uZtikrinti informacijos konfidencialum4, vie5ai neskelbti ir
neplatinti 5ios i nformacijos.

13. Zenkliukas i5kilmingoje aplinkoje iteikiamas Tarptautines mokyojq dienos proga ar kitomis
progomis.

14. Zenkliuk4 lteikia Tamybos direktorius ar jo igaliotas asmuo.
15. Kartu su Zenkliuku iteikiama padeka. Taip pat mokyojui suteikiama galimybe per mokslo

metus nemokamai dalyvauti viename mokamame Tarnybos organizuojamame mokytojo
pasirinktame kvalifikacijos tobulinimo renginyje. Mokyojo, apdovanoto Zenkliuku, nuotrauka
talpinama Tarnybos Visagino savivaldybes Mokytoj q galerij oj e.

16. ISimtinais atvejais Komisija gali anuliuoti apdovanojimq Zenkliuku ,,Visagino savivaldybes
Mokytojas" jei asmuo savo veikla Lemina apdovanotojo vard4 ar paaiSkeja, kad teikime pateikti
neatitinkantys duomenys. Tuomet apdovanotas asmuo privalo grqLinti Zenkliuk4.

III. SKYRIUS
NESTOJTMO (SEGEJTMO) TVARKA

17. Zenkliukas paprastai ne5iojamas (segimas) drabuZio kaireje puseje.
18.Jei asmuo yra apdovanotas Lietuvos Respublikos arba kitq valstybiq apdovanojimais,

Zenkliukas ne5iojamas (segimas) Zemiau jq.



TEIKIMAS

apdovanoti VISAGINO SAVMLDYBES MOKYTOJA GARBES ZENKLIUKU
l. Vardas ir pavarde

2. Darboviete, pareigos

3. Elektroninio pa5to adresas, telefono numeris

4. Gimimo data

5. Nuopelnai,uL kuriuos siuloma apdovanoti Visagino savivaldybes Mokytoj4 garbes Zenkliuku

(Pristatandiojo pareigq pavadinimas) (ParaSas) (Vardas ir pavarde)

(Data)



2 pried

Visagino Svietimo pagalbos tarnybai

SUTIKIMAS DEL ASMENS DUOMENU TVARKYMO

(Data)

(vardas, pavarde, asmens tapatybg patvirtinandio dokumento numeris)
sutinku, kad Duomenq valdytojas - Visagino Svietimo pagalbos tarnyba (toliau - Tarnyba), tvarkytq
mano asmens duomenis (paZymi duomenq subjektas):

n vard4, pavardg, pareigas, darbovietg - svarstyti mano galimybg gauti Visagino savivaldybes
Mokytojo garbes Zenkliuko apdovanojim4 ir administruoti jo skyrimo procedflr4;

n telefono numeri, elektroninio pa5to adres4 - siqsti man pranesimus telefonu t I a,
elektroniniu paStu, siekiant prireikus suteikti ir (ar) gauti papildomos informacijos;

n gimimo dat4 - identifikuoti mane;
o vard4, pavardE, pareigas, darbovietg - pavie5inti informacrj4 apie mano apdovanojim4

Visagino savivaldybes Mokytoj o garbes Zenkliuku.
Mano asmens duomenys bus tvarkomi ir saugomi laikantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro

priimtq teises aktq, reglamentuojandiq dokumentq valdym4, reikalavimq nuo mano sutikimo gavimo
momento.

Suprantu, kad turiu teisg atsisakyti nuo tokio duomenq tvarkymo, tokiu atveju suprantu, kad
prarandu galimybg pretenduoti iVisagino savivaldybes Mokytojo garbes Zenkliuku apdovanojim4.
PaLymi duomenq subjektas: n sutinku n nesutinku

(Vardas ir pavarde) (ParaSas)
Esu informuotas (-a), kad galiu bet kuriuo metu at5aukti duot4 sutikim4.
Taip pat esu informuotas (-a), kad vadovaujantis ES Bendrojo duomenq apsaugos

reglamento (toliau - BDAR) 15, 16, 17,27 straipsniuose itvirtintomis asmens duomenq subjekto
teisemis ir nustaty'ta tvarka turiu teisg: 1) Zinoti (b[ti informuotas) apie mano asmens duome.
tvarkym4; 2) susipaZinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; 3) reikalauti, sunaikinti
mano asmens duomenis arba sustabdyti mano asmens duomenq tvarkymo veiksmus, kai duomenys
tvarkomi nesilaikant BDAR ir kitq asmens duomenq tvarkym4 reglamentuojandiq teises aktq
nuostatq; 4) nesutikti, kad butq tvarkomi mano asmens duomenys.
Asmens duomenys - bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu - Duomenq subjektu, kurio
tapatybe yraZinoma arba gali b[ti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, visq pirma, naudojant tokius
identifikatorius kaip: vardas, pavard6, buvimo vietos duomenys, naudojant vien4 i5 jq ar kelis to
fizinio asmens fizines, fiziologines, ekonomines, kulturines ar socialines tapatybes poZymius.
Specialieji asmens duomenys susijE su asmens sveikata, etnine kilme ir kt.

A5,

4



3 priedas

NBSa.IISKUMo DEKLARACIJA

(Data)

bldamas (-a)
(Vardas ir pavarde)

Apdovanojimo Visagino savivaldybes Mokytojo garbes Zenkliuku komisijos (toliau - Komisija)
nariu (-e) ar Komisijos sekretoriumi (-e) pasiZadu:

l. savo pareigas atlikti objektyviai, dalyki5kai, be i5ankstinio nusistatymo, vadovaudamasis
(-si) istatymq vir5enybes, skaidrumo, neSaliSkumo, teisdtumo, s4Ziningumo principais;

2. informuoti Komisijos pirmini*q, o kai nusi5alina Komisijos pirmininkas - Visagino
Svietimo pagalbos tamybq apie galim4 interesq konflikt4 ir nusi5alinti nuo dalyvavimo tolesneje
sprendimq priemimo proceduroj e.

Esu informuotas (-a), kad, kilus Sali5kumo ar interesq konflikto gresmei, galiu blti
nu5alintas (-a) nuo dalyvavimo tolesneje procedflroje.

(Pareigos Komisijoje) (ParaSas) (Vardas ir pavarde)

A5,

4 priedas
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KONFIDENCIALUMO PASIZADEJIMAS

(Data)

, bldamas (-a)
(Vardas ir pavarde)

Apdovanojimo Visagino savivaldybes Mokytojo garbes Zenkliuku komisijos (toliau - Komisija)
nariu (-e) ar Komisijos sekretoriumi (-e) pasEadu:

1. saugoti ir tik Apdovanojimo Visagino savivaldybes Mokytojo garbes Zenkliuku
nuostatq nustatytais tikslais ir tvarka naudoti informacij4, kuri man taps Zinoma, esant Komisijos
nariu (-e) ar Komisijos sekretoriumi (-e);

2. man patiketus dokumentus, asmens duomenis ir kitus duomenis saugoti tokiu b[du,
kad tretieji asmenys neturetq galimybes su jais susipaZinti ar jais pasinaudoti, neatskleisti tretiesiems
asmenims informacijos, kuri man taps Zinoma, esant Komisijos nariu (-e) ar Komisijos sekretoriumi
(-e);

3. nepasilikti jokiq man pateiktq dokumentq koprjq.

(Pareigos Komisijoje) (ParaSas) (Vardas ir pavarde)

AS,


