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VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS „SIDABRINĖS BITĖS“ PREMIJŲ SKYRIMO 

NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROJI DALIS 

1. Varėnos rajono savivaldybės „Sidabrinės bitės“ premijų skyrimo nuostatai (toliau – 

Nuostatai) reglamentuoja Varėnos rajono savivaldybės „Sidabrinės bitės“ premijoms (toliau – 

premijos) skirti dokumentų pateikimo, jų nagrinėjimo ir premijų skyrimo tvarką. 

2. Premijų tikslas – įvertinti kultūros darbuotojus ir visuomeninius kultūros 

puoselėtojus, savo veikla padedančius plėtoti Varėnos krašto kultūrą, už reikšmingą kultūrinę 

meninę veiklą, bendrosios kultūros ugdymą, etninės kultūros puoselėjimą, meninės kūrybos 

pasiekimus, bendruomeniškumo ir kūrybiškumo skatinimą, profesionalaus meno sklaidą. 

3. Premijų steigėja – Varėnos rajono savivaldybės taryba. 

4. Kasmet skiriamos dvi premijos po 300 (tris šimtus) eurų. Viena skiriama rajono 

kultūros darbuotojui, antra – visuomeniniam kultūros puoselėtojui už reikšmingą veiklą Varėnos 

krašto kultūrai. 

5. Lėšos premijoms yra numatomos Varėnos rajono savivaldybės biudžete iš 

asignavimų, skirtų Varėnos kultūros centrui pagal Varėnos rajono savivaldybės strateginio veiklos 

plano Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programos priemonę  

„Savivaldybės literatūros ir kultūros premijų steigimas ir teikimas“.  

 

II. KANDIDATŲ PREMIJOMS GAUTI PATEIKIMO TVARKA 

6. Pretendentus premijoms už nuopelnus Varėnos krašto kultūrai gali siūlyti juridiniai 

ir fiziniai asmenys.  

7. Siūlant pretendentus, pateikiama ši informacija: 

7.1. siūlomų premijuoti pretendentų vardai ir pavardės; 

7.2. pretendentų nuopelnų, reikšmingų Varėnos krašto kultūrai, aprašymas. 

8. Pretendentai premijai gauti siūlomi kasmet iki rugsėjo 1 d. Varėnos rajono kultūros 

ir meno tarybai (toliau – Kultūros ir meno taryba).  

 

III. PREMIJŲ SKYRIMAS 

 

9. Pretendentus vertina Kultūros ir meno taryba. 
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10. Kultūros ir meno taryba, išnagrinėjusi pretendentų nuopelnus Varėnos kraštui 

kultūros srityje, atviru balsavimu, balsų dauguma išrenka du laureatus, jeigu už juos balsuoja 

daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių komisijos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia 

Kultūros ir meno tarybos pirmininko balsas. 

11. Kultūros ir meno tarybos sprendimai įforminami posėdžių protokolais, kuriuos 

pasirašo komisijos pirmininkas ir sekretorius. 

12. Jeigu yra galimas viešųjų ir privačiųjų interesų konfliktas, Kultūros ir meno 

tarybos nariai nusišalina nuo konkretaus pretendento premijai gauti svarstymo. 

13. Premijas įsakymu skiria Varėnos kultūros centro direktorius, atsižvelgdamas į 

Kultūros ir meno tarybos rekomendacijas. 

14. Premijų laureatai skelbiami viešai Savivaldybės interneto svetainėje 

www.varena.lt, rajoninėje spaudoje.  

15. Premijos laureatams įteikiamos kasmet rugsėjo mėnesį Senosios Varėnos Šv. 

arkangelo Mykolo bažnyčioje minint M. K. Čiurlionio gimimo metines. Premijų įteikimą 

organizuoja Varėnos kultūros centras. 

16. Premija tam pačiam asmeniui gali būti skiriama ne anksčiau kaip po 5 metų nuo 

ankstesnės premijos gavimo. 

IV. BENDROSIOS NUOSTATOS 

17. Šie Nuostatai skelbiami Varėnos rajono savivaldybės interneto svetainės 

www.varena.lt skyriuje „Kultūra“. 

18. Nuostatai keičiami Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

įsakymu. 
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