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Lietuvos Respublikos Seimo valdyba  n u s p r e n d ž i a : 

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo apdovanojimo Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 

atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“ nuostatus (pridedama). 

 

 

 

 

 

Seimo Pirmininkė Irena Degutienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

 

 

PATVIRTINTA 

          Lietuvos Respublikos 

          Seimo valdybos 

          2011 m. balandžio 13 d. 

          sprendimu Nr. SV-S-1114 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO  

APDOVANOJIMO GABRIELĖS PETKEVIČAITĖS-BITĖS ATMINIMO MEDALIU 

„TARNAUKITE LIETUVAI“  

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lietuvos Respublikos Seimo apdovanojimo Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo 

medaliu „Tarnaukite Lietuvai“ nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Lietuvos Respublikos 

Seimo (toliau – Seimas) apdovanojimo Gabrielės Petkevičaitės-Bitės medaliu „Tarnaukite 

Lietuvai“ tikslus, apdovanojimo skyrimo ir teikimo tvarką, kandidatų apdovanoti medaliu 

vertinimo komisijos sudarymo ir jos darbo tvarką, medalio netekimo tvarką.  

2. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“ (toliau – 

medalis) skiriamas siekiant skatinti Lietuvos visuomenę dirbti valstybės labui ir jos gerovei, 

reikšti ir įgyvendinti pozityvias idėjas, brandinančias visuomenės pilietiškumą, tautinę 

savimonę ir kultūrinį sąmoningumą. 

3. Apdovanojimas medaliu yra Seimo paskatinimas už: 

3.1. pilietinę iniciatyvą valstybės stiprinimo labui;  

3.2. filantropinę veiklą, ypač jaunųjų kūrėjų skatinimą ir rėmimą; 

3.3. savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje; 

3.4. parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą ir skleidimą; 

3.5. visuomeniškai aktualią publicistiką. 

4. Medalis gali būti skiriamas fiziniams ir juridiniams asmenims, t. y. Lietuvos 

Respublikos ir užsienio valstybių piliečiams, piliečių bendruomenėms, asociacijoms, mokslo, 

mokymo, kultūros institucijoms ir kitiems asmenims, atitinkantiems medalio skyrimo 

kriterijus.  

5. Šiuo medaliu tas pats asmuo už tą pačią veiklą gali būti apdovanotas tik vieną kartą. 

6. Medalio skyrimo kriterijus nustato ir medalį skiria Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 

medalio „Tarnaukite Lietuvai“ kandidatų vertinimo komisija (toliau – Komisija).  
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7. Iškilmingas renginys, kuriame skelbiamas ir apdovanojamas nugalėtojas 

(nugalėtojai), vyksta kiekvienais metais kovo 30 dieną Panevėžyje. Kiekvieną kartą skiriami 

ne daugiau kaip penki apdovanojimai pagal kiekvieną Nuostatų 3 punkte nurodytą temą. 

8. Apdovanojimo metu įteikiamas medalis ir medalio liudijimas (toliau – liudijimas).  

9. Medalio ir liudijimo gamybą organizuoja ir gamybos išlaidas padengia Seimo 

kanceliarija. 

10. Seimo kancleris paskiria Komisijos sekretorių, atsakingą už medalių numeracijos, 

jų apskaitos, medalių išdavimo, kandidatų apdovanoti medaliu sąrašo ir apdovanotų asmenų 

sąrašo tvarkymą, taip pat su Komisijos darbu susijusių dokumentų tvarkymą ir Komisijos 

posėdžių techninį aptarnavimą. Komisijos sekretorius nėra Komisijos narys. 

 

II. DOKUMENTŲ PATEIKIMO TVARKA 

 

 11. Siūlyti kandidatus apdovanoti šiuo medaliu turi teisę valstybės ir savivaldybių 

institucijos, įstaigos, asociacijos, mokslo, mokymo, kultūros institucijos, piliečių 

bendruomenės, labdaros organizacijos. 

12. Kandidatūros Komisijai pateikiamos kiekvienais metais iki gruodžio 31 dienos.  

 

III. KOMISIJOS SUDARYMO PRINCIPAI 

 

13. Komisiją sudaro 7 nariai. 

14. Komisijos narius 5 metams skiria Seimo kancleris, atsižvelgdamas į Seimo 

Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto siūlymus. 

15. Komisijos nariai Komisijos pirmininką ir jo pavaduotoją renka per pirmąjį posėdį 

slaptu balsavimu paprasta balsų dauguma. 

 

IV. KOMISIJOS FUNKCIJOS 

 

16. Atlikdama savo funkcijas, Komisija:  

16.1. priima fizinių ir juridinių asmenų teikiamus dokumentus dėl apdovanojimo 

medaliu; 

16.2. priima sprendimą dėl apdovanojimo ir skiria medalį; 

16.3. skatina valstybės ir savivaldybių institucijas, įstaigas, bendruomenes, asociacijas, 

švietimo ir mokslo, kultūros institucijas, piliečius teikti kandidatūras dėl apdovanojimo 

medaliu. 
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17. Kandidatų apdovanoti medaliu vertinimo kriterijus Komisija nustato Komisijos 

posėdyje.  

  

V. KOMISIJOS TEISĖS 

  

18. Atlikdama savo funkcijas, Komisija turi teisę prašyti fizinių ir juridinių asmenų 

papildomos informacijos apie teikiamus apdovanoti kandidatus 

. 

  

VI. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

19. Komisijos pirmininkas, o kai jo nėra, – Komisijos pirmininko pavaduotojas: 

19.1. planuoja ir organizuoja Komisijos darbą pagal jos patvirtintą darbo reglamentą, 

rengia Komisijos posėdžių darbotvarkę; 

19.2. šaukia Komisijos posėdžius ir jiems pirmininkauja; 

19.3. pasirašo Komisijos posėdžių protokolus, kitus Komisijos veiklos dokumentus. 

20. Komisijos posėdžiai yra vieši. 

21. Komisijos sprendimai įforminami Komisijos posėdžių protokolais.  

22. Komisijos narys, negalintis dalyvauti posėdyje, privalo apie tai pranešti Komisijos 

pirmininkui. 

23. Komisijos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Komisijos 

narių.  

24. Komisija priima sprendimus atviru balsavimu posėdyje dalyvaujančių Komisijos 

narių balsų dauguma, įskaitant posėdyje nedalyvaujančio Komisijos nario, kurio nuomonė 

pareikšta raštu, balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas. Jeigu 

Komisijos narys nesutinka su sprendimu ir balsuoja prieš, jo atskiroji nuomonė jo prašymu 

įrašoma į posėdžio protokolą. Sprendimai dėl apdovanojimo ir medalio skyrimo priimami 

Komisijos posėdyje 2/3 balsų dauguma. 

25. Seimo kanceliarija padeda organizuoti Komisijos darbą. 

 

VII. APDOVANOJIMO SKYRIMAS 

  

26. Komisija nustatyta tvarka iš pateiktų kandidatų sudaro svarstytinų kandidatų 

apdovanoti medaliu sąrašą. Sąrašas skelbiamas Seimo interneto svetainėje. 
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27. Komisijos sprendimas, kuriuo atrenkami kandidatai apdovanoti medaliu, 

priimamas slaptu Komisijos narių balsavimu Komisijos posėdyje 2/3 balsų dauguma. 

28. Posėdyje negalėsiantis dalyvauti Komisijos narys savo sprendimą iš anksto pateikia 

Komisijos pirmininkui užklijuotame voke. Vokas atplėšiamas per baigiamąjį posėdį. 

29. Informacija apie apdovanotus asmenis skelbiama Seimo interneto svetainėje. 

30. Apie Komisijos priimtą sprendimą skirti apdovanojimą laureatai informuojami 

raštu.  

31. Kandidatai, kuriems apdovanojimas nebuvo skirtas, gali būti siūlomi pakartotinai.  

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

32. Jeigu paaiškėja, kad apdovanoto asmens veikla žemina apdovanotojo vardą arba jis 

atsisako apdovanojimo, Komisija gali pripažinti netekusiu galios sprendimą dėl apdovanojimo 

ir medalio skyrimo ir išbraukti šį asmenį iš apdovanotųjų sąrašo. 

33. Kai Komisija priima sprendimą pripažinti netekusiu galios sprendimą dėl 

apdovanojimo ir medalio skyrimo ir išbraukia apdovanotą asmenį iš apdovanotųjų sąrašo, 

Komisija apie tai paskelbia Seimo interneto svetainėje ir informuoja šio asmens kandidatūrą 

teikusį asmenį. 

34. Asmeniui, praradusiam medalį ir (arba) liudijimą, jo prašymu gali būti išduotas tik 

liudijimo dublikatas.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


