PATVIRTINTA
Jonavos rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2021 m. gruodžio 30 d.
įsakymu Nr. 13B-2119
JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS „TRIUMFO ARKOS“ APDOVANOJIMŲ
TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Jonavos rajono savivaldybės „Triumfo arkos“ apdovanojimų teikimo tvarkos aprašas
(toliau - Aprašas) nustato bendruosius reikalavimus kandidatų „Triumfo arkos“ apdovanojimams
gauti teikimo, „Triumfo arkos“ apdovanojimų vertinimo komisijos darbo organizavimo ir
apdovanojimų skyrimo už išskirtinius pasiekimus vaikams/mokiniams, garsinant Jonavą ir Lietuvą.
2. „Triumfo arkos“ apdovanojimų tikslas – įvertinti ir skatinti vaikus ir mokinius,
lankančius Jonavos rajono savivaldybės švietimo įstaigas, per mokslo metus pasiekusius
aukščiausius rezultatus ikimokyklinio ugdymo, akademinėje, kultūros ir meno, sporto srityse,
atstovaujant Jonavai. Aukščiausius rezultatus pasiekę laikomi:
2.1. Ikimokyklinio ugdymo vaikų grupėje – nacionalinio ir tarptautinio lygmens
konkursuose laimėję prizines vietas, išskyrus, jeigu konkursą ar renginį organizuoja ugdymo
įstaiga;
2.2. Akademinės veiklos pasiekimų srityje – nacionalinio (kai dalyvauja ne mažiau kaip 6
savivaldybės) ir tarptautinio (kai dalyvauja ne mažiau kaip 4 šalys) lygmens konkursuose,
olimpiadose ir kt. renginiuose laimėję I-III vietas;
2.3. Kultūros ir meno veiklos pasiekimų srityje – nacionalinio (kai dalyvauja ne mažiau
kaip 6 savivaldybės) ir tarptautinio (kai dalyvauja ne mažiau kaip 4 šalys) lygmens konkursuose ir
varžybose laimėję Grand Prix ir I-III vietas;
2.4. Sporto srityje:
2.4.1. Lietuvos vaikų sporto šakos čempionato I-III vietos laimėtojai;
2.4.2. Lietuvos jaunučių sporto šakos čempionato I-III vietos laimėtojai;
2.4.3. Tarptautinių sporto šakos federacijos jaunučių varžybų: Baltijos I-III vietos
laimėtojai, Europos čempionatų dalyviai;
2.4.4. Lietuvos jaunių sporto šakos čempionato I-III vietos laimėtojai;
2.4.5. Tarptautinių sporto šakos federacijos jaunių varžybų: Baltijos I-III vietos laimėtojai,
Europos, Pasaulio čempionatų dalyviai;
2.4.6. Lietuvos jaunimo sporto šakos čempionato I-III vietos laimėtojai;
2.4.7. Tarptautinių sporto šakos federacijos jaunimo varžybų: Baltijos I-III vietos
laimėtojai, Europos, Pasaulio čempionatų dalyviai.
II SKYRIUS
KANDIDATŲ „TRIUMFO ARKOS“ APDOVANOJIMUI GAUTI TEIKIMAS
3. Kiekvienais metais iki gegužės 15 d. švietimo teikėjas, kur mokosi šalies ar tarptautinės
olimpiados (konkurso, parodos, varžybų ir kt.) laimėtojas, teikia motyvuotą prašymą Savivaldybės
administracijai dėl apdovanojimo.
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4. Prašyme nurodoma kandidato vardas, pavardė, švietimo teikėjas, veikla, už kurią
siūloma apdovanoti. Prie prašymo pridedamos laimėjimą patvirtinančių dokumentų, protokolų
kopijos.
5. Informacija apie galimybę siūlyti kandidatus „Triumfo arkos“ apdovanojimams gauti ir
„Triumfo arkos“ apdovanojimų skyrimą skelbiama Savivaldybės tinklalapyje www.jonava.lt .
III SKYRIUS
„TRIUMFO ARKOS“ APDOVANOJIMŲ VERTINIMO KOMISIJOS DARBO
ORGANIZAVIMAS IR APDOVANOJIMŲ ĮTEIKIMAS
6. Kandidatus „Triumfo arkos“ apdovanojimui gauti vertina Jonavos rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta „Triumfo arkos“ apdovanojimų vertinimo komisija
(toliau - Komisija) iš penkių narių. Komisija sudaroma 4 metams. Komisija sudaroma iš
savivaldybės Mero bei administracijos direktoriaus pasiūlytų: vieno valstybės tarnautojo, vieno
savivaldybės tarybos nario bei trijų skirtingo tipo švietimo teikėjų deleguotų atstovų. Komisijos
sudėtį, nurodant pirmininką, skiria Savivaldybės administracijos direktorius.
7. Komisijos veiklą ir jos posėdžius organizuoja Komisijos pirmininkas.
8. Komisijos sekretoriaus funkcijas atlieka Savivaldybės administracijos švietimo, kultūros
ir sporto skyriaus specialistas, kuris nėra komisijos narys. Jį skiria Savivaldybės administracijos
direktorius.
9. Komisijos posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 visų komisijos narių.
10. Komisijos sprendimai įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo komisijos
pirmininkas ir protokolavęs komisijos sekretorius.
11. Komisija, įvertinusi kandidatus, posėdžio metu priima sprendimą dėl „Triumfo arkos“
apdovanojimų skyrimo.
12. Posėdžio protokolas registruojamas Savivaldybės administracijos dokumentų apskaitos
programoje, jo kopija pateikiama Savivaldybės administracijos direktoriui iki kiekvienų metų
gegužės 31 d.
13. „Triumfo arkos“ apdovanojimai įteikiami kasmet tų pačių metų birželio mėnesį.
14. „Triumfo arkos“ apdovanojimai skirstomi į keletą kategorijų:
14.1. Aukščiausio lygio apdovanojimai – didžiosios „Triumfo arkos“ statulėlės, Mero
padėkos raštai ir atminimo dovanos, skiriami mokiniams, mokinių grupėms ir komandoms bei jų
mokytojams/treneriams/vadovams, nacionaliniuose ir tarptautiniuose renginiuose užėmusiems I
vietas ir Grand Prix;
14.2. I lygio apdovanojimai – mažosios „Triumfo arkos“ statulėlės, Mero padėkos raštai ir
atminimo dovanos skiriami mokiniams, grupėms, komandoms ir jų mokytojams/treneriams/
vadovams, nacionaliniuose ir tarptautiniuose renginiuose užėmusiems II-III vietas.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15. Aprašas gali būti keičiamas, tikslinamas ir papildomas Savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu.
16. Apdovanojimams teikti reikalingos lėšos skiriamos iš savivaldybės biudžeto
asignavimų renginiams, konkursams.
17. Jonavos rajono savivaldybės
sudaryta Komisija turi teisę tikrinti gaunamos
informacijos teisingumą ir siūlyti koreguoti Aprašą.
___________________
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