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ROTARY APYGARDOS D1462
APDOVANOJIMO „UZ TARNYST^ BENDRUOMENEI'1NUOSTATAI

[.

BENDROSfOS NUOSTATOS.

1. Rotary apygardos D1462 apdovanojimas (zenklas „Uz tamyst? bendruomenei") (toliau
tekste - Apdovanojimas) skiriamas asmenims, kuriy ypatingai aktyvi veikla bei tarnyste
zenkliai prisidejo prie bendruomenes ar jos grupes geroves didinimo, pilietiskumo ugdymo,
socialines atskirties mazinimo ar kity Rotary organizacijai svarbiy veiklos sriciy.
Bendruomene cia suprantama kaip klubo geografines veiklos aplinka, Lietuvos visuomene
ir Rotary pasauline bendruomene bei jos tarptautinis bendradarbiavimas.
2. Tarnyst§ Rotary bendruomene supranta kaip savo laiko, jegy ir/ar finansiniy istekliy
skyrim^ bendruomenes labui. Taip pat, kai savo tamystes pavyzdziu Rotary narys jkvepia
kitus ir skleidzia tikejimo geriu ir pazanga sviesePer tamyst§ gerio irtaikos zinia nesama bendruomenei.
3. Apdovanojimas gali buti skiriamas ir kity saliy Rotary organizacijos nariams, kurie zenkliai
prisideda ar prisidejo prie Lietuvoje jgyvendinamy Rotary apygardos projekty. Tokiais
atvejais tinkamus kandidatus apdovanojimui teikia Rotary klubai, su kuriais kandidatas
dirba, ar tarptautinio bendradarbiavimo komitetai (ICC).
4. Apdovanojimas taip pat gali bQti skirtas ypatingai aktyviems bendruomenes nariams, kurie,
nebudami Rotary organizacijos nariais, dalyvaudami/bendradarbiaudami jvairiuose Rotary
projektuose prisideda prie bendruomenes geroves kurimo skirdami savo asmeninj laikg ar
lesas.
5. Apdovanojimas skiriamas uz tarnystes darbus. Apdovanojimas nera skirtinas tik uz Rotary
nario ilgalaik? naryst? arba tik kaip kluby prezidenty ar apygardos pareiguny isskyrimo
zenklas.
6. Apdovanojimas yra individualus ir vardinis, t.y. jis neskiriamas Rotary klubams arba
bendruomenes kolektyvams.
7. Apdovanojimas gali buti atsauktas, jei isaiskeja, kad jis skirtas nepelnytai arba apgauies
budu. Tokiu atveju Apygardos valdytojo nurodymu Apdovanojimy pakomitetis atlieka tyrim$

l

ir per ne veliau kaip 30 kalendoriniq dieny valdytojui pateikia isvadas, kuriomis remiantis
Apygardos valdytojas priima sprendim^ del apdovanojimo atsaukimo.
8. Sis Apdovanojimas nepakeicia ir nedubliuoja Rotary International esamij ar busimq
apdovanojimij.

II.

APDOVANOJIMO APRASAS IR LAIPSNIAI.

1. Apdovanojimas (zenklas) susideda is siq elements (zr. pav. 1).
a. Medalis:
-

medziaga - zalvaris CuZn, sidabruotas;

-

diametras 24 mm;

-

zenklo averse yra Rotary zenklas/logotipas bei uzrasas „UZ TARNYST^
BENDRUOMENEI'1;

-

zenklo reverse yra uzrasas „Rotary International District 1462 Lithuania No.
00001/2018“, zenklo eiles numeris, t.y. visi gaminamiems zenklams bus suteikiamas
unikalus zenklo numeris bei nurodomi pagaminimo metai;
b. Juostele: zenklas kabinamas ant specialaus raudonos spalvos 23 mm plocio muaro
kaspino, ant kaspino tvirtinama sidabrines arba aukso spalvos stilizuoto Vycio
detale (zenklelis);
c. Uzseaimas - ziogelis;
d. Apdovanojimo pakavimas: Zenklas pakuojamas j special^ dezut§, kartu jdedant
apdovanojimo sertifikat^.

Pastaba. Apdovanojimas neturi kaladeles ar miniatiuros.

Pav. 1. Zenklo grafinis projektas.
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2. Apdovanojimas yra dviejy laipsniq. Laipsniai isskirti Vycio zenklelio spalva. Pirmojo laipsnio
apdovanojimo Vycio zenklelis yra sidabrines spalvos, antrojo laipsnio apdovanojimo Vycio
zenklelis yra auksines spalvos. (zr. pav. 2). Apygardos valdytojo sprendimu gali buti
gaminami ir kitu; spalvq apdovanojimo medaliai (pvz. auksuotas ir kt.).
3. Pirmojo laipsnio Apdovanojimas skiriamas pirm^jj kartg apdovanojamam asmeniui.
4. Antrojo laipsnio Apdovanojimas skiriamas isskirtinais atvejais antr^ kartq
apdovanojamajam, bet ne anksciau kaip po trejij (3) metij gavus pirmojo laipsnio
Apdovanojim^.

Pav. 2. A - pirmojo laipsnio Apdovanojimas (aversas). B - antrojo laipsnio Apdovanojimas
(aversas).
III.

APDOVANOJIMO (ZENKLO) SERTIFIKATAS IR DIPLOMAS.

1. Kartu su Apdovanojimu apdovanojamam asmeniui jteikiamas ir Apdovanojimo sertifikatas,
kuriame nurodomas zenklo pavadinimas, gamintojas, gaminio specifikacijos, pagaminimo
metai, zenklo serijos numeris, kuris isgraviruotas medalio reverse. Sertifikatas jdedamas j
apdovanojimo dezut§.
2. Taip pat Apdovanojimo gavejui jteikiamas vardinis diplomas, pazymintis asmens
apdovanojimo motyvacijg t.y. nuopelnus (priedas Nr. 1; formatas A4).
IV.

APDOVANOJIMO PAKOMITETIS.

1. Apdovanojimij procesq tvarkymui Apygardos valdytojas jsteigia Apdovanojimq pakomitetj
prie Apygardos Teisekuros ir administravimo komiteto. Apdovanojimij pakomitecio sudetj
pagal pareigybes, pirminink^ ir nariq skaiciq nurodo apygardos valdytojas savo
potvarkiu/jsaku.
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2. Pakomitetis sudaromas ir veikia remdamasis Rotary International patvirtintais pavyzdiniais
komitetij veiklos nuostatais.
3. Apdovanojimo pakomitetis parengia ir teikia Valdytojui tvirtinti savo veiklos nuostatus/darbo
reglament^. Pakomitetis taip pat paruosia tvarko bei kriterijus, kuriais vadovaujantis yra
siulomi Apdovanojimui tinkami kandidatai.

V.

APDOVANOJIMO SKYRIMO IR JTEIKIMO TVARKA.

1. Kiekvienais Rotary metais gali buti iki 20 apdovanotijjij.
2. Apdovanojimo skiria apygardos Valdytojas (DG), Apdovanojimo pakomitecio teikimu.
3. Apdovanojimas skiriamas stengiantis laikytis siLj proporcijij:
a. Po tris vienetus kiekvienam is penkiij apygardos krastij.
b. Penkis vienetus Apygardos valdytojas skiria savo nuoziura.
4. Apygardos Rotary klubai per Apygardos Valdytojo Asistentus siulo (jei turi) po vieno
kandidato pateikdami uzpildyto Apdovanojimo kandidato formo (forma - zr. zemiau).
Apygardos Asistentai apsvarsto jiems pateiktus turimus kandidatus ir pateikia
Apdovanojimij pakomiteciui.
Bendras kandidatij skaicius neturi virsyti kaip 2 vienai kvotos vietai.
5. Apygardos komitetai ir ICC komitetai bei Valdytojo krastij asistentai iki einamijjij Rotary
metij geguzes men. 15 d. teikia kandidatus Apdovanojimui Apdovanojimij pakomiteciui,
issiijsdami pakomitecio pirmininkui Apdovanojimo kandidato formo elektroniniu pastu (tuo
paciu kopija turi buti siunciama atsakingajai Apygardos sekretorei). Apdovanojimo
kandidato pateikimo forma - zr. priedas Nr. 2.
6. Apdovanojimij pakomitetis, dirbdamas kolegialiai, turi jvertinti kiekvieno kandidato
tinkamumq bei turi teis§ arba atmesti, arba nukelti apdovanojimo skyrim^.
7. Apdovanojimij pakomitetis, apsvarst^s kandidaturas, iki birzelio 1 d. pateikia Apygardos
valdytojui 30 arba daugiau isreitinguotij kandidatij sgras^ kartu su komentarais del
kandidatij nuopelnij.
8. Apygardos valdytojas iki birzelio men. 10 d. sudaro galutinj apdovanojimui parinktij asmenij
s^ras^ su komentarais del Apdovanojimo kandidatij nuopelnij ir pateikia jj Apygardos
atsakingajam sekretoriui, kuris iki birzelio men. 15 d. paruosia, atspausdina bei pateikia
valdytojui visij apdovanotojij Apdovanojimo diplomus.
9. Apdovanojimas jteikiamas Apygardos konferencijos metu arba kito iskilmingo Rotary
Apygardos renginio metu. Apdovanojimo jteikia buv§s Valdytojas (PDG) uz savo lyderystes
laikotarpj.
10. jteikus Apdovanojimus, tij Rotary metij apdovanotojij s^rasas, patvirtintas valdytojo parasu,
skelbiamas Apygardos interneto svetaineje. Siame s^rase nurodoma ir Apdovanojimo
gavusio asmens zenklo reverse esantis serijos numeris.
VI.

APDOVANOJIMO GAMINIMO PROCESAS.

1. Apdovanojimo pirmoji partija (20 vnt.) gaminama bendroveje “Lietuvos monetij kalykla”,
jmones kodas 110052936, adresas Eiguliij g. 4, LT-03150 Vilnius (toliau tekste LMK). Si
bendrove kaip apdovanojimo gamintojas pasirinkta del panasiij apdovanojimij (tame tarpe
ir auksciausiij valstybiniij apdovanojimij) gaminimo ilgametes patirties.
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2. Gaminant pirm^jq Apdovanojimo partijq, LMK pagamina Apdovanojimo gaminimo jrankiq
komplekt$, kuris yra saugomas sio gamintojo ir ateityje gali buti naudojamas kitoms
Apdovanojimo partijoms gaminti.
3. Kiekvienais metais iki kovo men. 1 d. Apdovanojimq pakomitetis, is anksto suderin§s su
Apygardos valdytoju, pateikia Apdovanojimo gamintojui uzsakym^, kuriame nurodomas
reikiamas pagaminti Apdovanojimo zenklq kiekis bei nomenklatura (pirmojo ir antrojo
laipsnio apdovanojimai).
4. Uz finansavimo, reikalingo Apdovanojimo zenklams gaminti, planavim^ bei jtraukimq j
Apygardos islaidij biudzet^ yra atsakingas Apdovanojimq pakomitetis.
VII.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS.

1. Asmeniui, praradusiam apdovanojimo ir (arba) sertifikato (diploma), jo prasymu gali buti
isduotas tik sertifikato (diplomo) dublikatas.
2.

Apdovanojimo (zenklo) dublikatas neisduodamas.
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ROTARY APYGARDOS D1462
ADOVANOJIMO „UZ TARNYST^ BENDRUOMENEI" NUOSTATAI

Priedas Nr. 1
Apdovanojimo gavejui jteikiamas vardinis diplomas
(pavyzdys)

Rotary
Apygarda 1462

APDOVANOJIMAS
Vardenis Pavardenis
apdovanojamas Apygardos pirmojo laipsnio zenklu
„V z tarnyst^ bendruomertei"
Apygardos rotade^ud bei Apygardos valdytojas dekoja ponui Vardemui Paverdeitiui
u2 nepailstam^ ir vaisinga darbq. vykdant savizudyhtu prevendjosprtjgraituj IJetuvoje.
Apdovanojimo serijos numeric: ot>oox/20i8

AJgimantas izikogeeichn:

R1 Apygardos 346a Valdytojas 20i7~aoi8

l*ow.
r M/UUVCA

PWfSPiCf

iSOiS m. hsrftdio men. 30 d.
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ROTARY APYGARDOS D1462
ADOVANOJIMO „UZ TARNYST^ BENDRUOMENEI“ NUOSTATAI

Priedas Nr. 2

Apdovanojimo kandidato pateikimo forma

R O TAR Y APYG AR D O S D 1462 AD O VAN O JIM O
.U Z TA R N YSTE BEN D R U O M E N E I- KAN D iD ATU N O M IN AC M AI
P A T E IK IM O FO RM A

P asta h a: KancHdatus Siam apdovanojim m g a li ie*ff A pygardos 1462 R o ta ry k itib a i, 8 6 em am qjb R otary m etq
g eguzes m en. 5 ef. issig sd a m i S q P ateikim o fb tm q Vatdytojo k rn s k i a sistentsm s.
A pygardos kom itetas ir tC C kom S etaihm V akfytqjo km stu asfefentsf kandsdattis Siam apdcvanr^snm g a !i te M i H
e in a m u jq R o ta ry m e tq g e g u ze s men. 15 d . iss ig s d a m i siq P a ta M n o fo im q aSektronmm pasks A pdovanqjim u
pakom iteS o p iim & m ku i (to o paaiu ko pija to ri tsOti siuncm m a a tsa kin g a ja i A pygardos se kta to m i}. Visa pstefidm o
Iva rka apra syia a p d o v a n o jim o ,U i ta rn yste bendm om eneT m ioststuose.

1.

P a g rm d tn e in fo rm a c ija a p ie k a n d id a t§ ;
a. V ard as ir p a v a rd s :________________________________
ts. R ota ry td u b a s:___________________________________
a

Isto jim o j R otary org a n iza clja d a ta :_________________

d . D afcartines pareigos R ota ry k tu b e :_________________
e . P ra e iiyje u z iro fti p a rs o n R ota ry organiza eijoje is to rija :

f.

2.

ik f scol R i, R otary kluho a r A pyga rdos k a n d id a h ii ftssfdi / sk b ti ap dovan ojm a i:

A r kan didata s |a u buvo a n ksa a a apdovanotas zsn ktu .U z ta rn y s te bendruom enei-?
Je ig u b w m - n u rodyti fik s lia ap dovan ojm o su le ikim o d a tq :

3 . K andktato jvy k d y ti d a rbai a r nuopeinas, u z k u riu o s sW rtinas a s apdovanopm as:

4 . P araislrai p a te ikia n cio R otary pareiguno vardas, pavarde ir parasas:

5 . P araiskos paieikim ofrsstuH iim o data:

SvartMi: s iq pateildm o form a p ild a rrls ir pateikiantis ro tarietis yra atsakm gas uz pafetkiam os
irrtbrm aajos fikslum a. bei patik&numa.. Apdovanojirout g a li isaSIr pateiSdami tik nepriefcaisfingos
reputa djos asm enys, Samp aktyvi veikta bei tarnyste zerddsai p ris k f# } p rie bendruom enes ar jo s grapes
geroves didintm o, fsBeSskstmo irgdym o, s o c ia lite s a ts k irte s m alm irno a r id iif R otary organizacijai
s va rfflu veifctos sriciu.

