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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir

siekdama įgyvendinti Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2021–2023 metų veiklos plano,

patvirtinto Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. 1-TS-34

„Dėl Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2021–2023 metų veiklos plano patvirtinimo“, 6

programos „Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa“

6.1.2.05 priemonę „Gabių vaikų skatinimas“ bei atsižvelgdama į darbo grupės Anykščių rajono

savivaldybės Gabių mokinių skatinimo tvarkos aprašui parengti, sudarytos 2020 m. lapkričio 19 d.

mero potvarkiu Nr. 1-MP-48 „Dėl darbo grupės sudarymo“, 2020 m. gruodžio 11 d. posėdžio

protokolą Nr. 1, 2020 m. gruodžio 18 d. posėdžio protokolą Nr. 2, 2021 m. vasario 25 d. posėdžio

protokolą Nr. 3, Anykščių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Anykščių rajono savivaldybės gabių mokinių skatinimo tvarkos aprašą

(pridedama).

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir Anykščių rajono savivaldybės interneto

svetainėje www.anyksciai.lt.

Savivaldybės meras                      Sigutis Obelevičius

Elektroninio dokumento nuorašas



               PATVIRTINTA

              Anykščių rajono savivaldybės tarybos

              2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. 1-TS-90

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GABIŲ MOKINIŲ SKATINIMO TVARKOS

APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Anykščių rajono savivaldybės gabių mokinių skatinimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas)

reglamentuoja premijų skyrimo Anykščių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) gabiems

mokiniams ir jų mokytojams kriterijus, dydžius ir tvarką. 

2. Premijos skiriamos iš Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2021–2023 metų veiklos

plano, patvirtinto Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. 1-

TS-34 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2021–2023 metų veiklos plano patvirtinimo“.

„Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programos“

priemonei 6.1.2.05 „Gabių vaikų skatinimas“ skirtų Savivaldybės biudžeto lėšų.

3. Gabių mokinių skatinimo tikslas – įvertinti ir skatinti gabius Anykščių rajono savivaldybės

bendrojo ugdymo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose besimokančius mokinius, per

vienerius mokslo metus pasiekusius puikių rezultatų akademinėje, meno, technikos veiklose.

4. Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. gabus mokinys – asmuo, besimokantis bendrojo ugdymo ar neformaliojo vaikų švietimo

mokykloje, talentingas, motyvuotas, turintis ypatingų gebėjimų ir išsiskiriantis savo pasiekimais tarp

panašios patirties ir aplinkos bendraamžių respublikos ar tarptautinėse olimpiadose vienoje ar keliose

akademinės, meno, technikos veiklose;

4.2. respublikos olimpiada (konkursas, paroda, olimpiada) – tradiciškai šalyje susiklosčiusios

lygiavertės, bet neretai turinčios skirtingus pavadinimus, organizavimo formas, kuriomis siekiama

patikrinti mokinių žinias, gebėjimus ir įgūdžius, nustatyti laimėtojus;

4.3. tarptautinė olimpiada (konkursas, paroda, olimpiada), kurioje dalyvauja ne mažiau kaip

šešių šalių atstovai ir mokinys su jais varžosi;

4.4. laimėtojas – respublikos (šalies, nacionalinių) pirmosios, antrosios ar trečiosios vietos

prizininkas (diplomantas, laureatas, nugalėtojas) ar tarptautinės olimpiados, pirmosios, antrosios ar

trečiosios vietos prizininkas (diplomantas, laureatas, nugalėtojas) ar užėmęs IV–XX vietas;

4.5. akademinė veikla – Bendrųjų ugdymo planų atskirų ugdymo sričių dalykai (ugdymo sritys

– dorinis ugdymas; kalbos; matematika ir informacinės technologijos; gamtamokslinis ugdymas;

socialinis ugdymas; technologijos);
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4.6. meno veikla – aprėpia kultūrinį ir estetinį ugdymą: muziką, dailę, choreografiją, teatrą,

meninį (raiškųjį) skaitymą, oratorinį meną; 

4.7. technikos veikla – techninių konstruktorių ir modeliuotojų veikla.

II SKYRIUS

PREMIJŲ SKYRIMO KRITERIJAI

           5. Piniginės premijos skiriamos:

5.1. mokiniams, laimėjusiems tris pirmąsias vietas respublikos ar tarptautinėse akademinės,

meno, technikos olimpiadose;

5.2. mokiniams, laimėjusiems IV–XX vietas tarptautinėse akademinės, meno bei technikos

olimpiadose;

5.3. mokytojams, parengusiems respublikos I–III vietų ar tarptautinės olimpiados I–XX vietų

laimėtojus;

5.4. mokiniams, gavusiems brandos atestatą su pagyrimu;

5.5. mokiniui, už brandos egzamino įvertinimą 100-uku;

5.6. mokiniui, gavusiam Lietuvos mokinių mokomojo dalyko olimpiados laureato diplomą;

5.7. mokytojui, kurio mokinys gavo Lietuvos mokinių mokomojo dalyko olimpiados laureato

diplomą;

5.8. mokiniui, meno veikloje gavusiam Didįjį prizą (Grand Prix) tarptautiniame etape;

5.9. mokytojui, kurio mokinys meno veikloje gavo Didįjį prizą (Grand Prix) tarptautiniame

etape.

6. Premijos skiriamos už pasiekimus Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro

organizuojamose akademinės veiklos olimpiadose pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministro

patvirtintą Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafiką, Lietuvos

mokinių neformaliojo švietimo centro kalendorinius planus, kitų institucijų organizuojamose meno

ir technikos krypties olimpiadose.

7. Premijas Anykščių rajono savivaldybės gabių mokinių skatinimo komisijos (toliau –

Komisija) siūlymu skiria Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius (toliau –

Administracijos direktorius) už pasiekimus per vienerius mokslo metus.

8. Komisijos sudėtį ir jos veiklos reglamentą tvirtina Administracijos direktorius.

9. Komisija premijos dydį mokiniui ir jį ruošusiam mokytojui (dirbančiam Anykščių rajono

mokykloje, kurios savininkas yra Anykščių rajono savivaldybė) nustato atsižvelgdama į Premijų

gabiems mokiniams ir juos ruošusiems mokytojams kriterijų ir dydžių lentelėje nurodytus premijų

dydžius (1 priedas).
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10. Mokiniui, per vienerius mokslo metus laimėjusiam keliose respublikos ir (ar) tarptautinėse

olimpiadose, skiriamos premijos už kiekvieną pasiekimą; už kiekvieną 100 balų įvertintą brandos

egzaminą. Mokytojui, kurio mokinys per vienerius mokslo metus laimėjo keliose respublikos ir (ar)

tarptautinėse olimpiadose, skiriamos premijos už kiekvieno mokinio kiekvieną pasiekimą; už

kiekvieną mokinio gautą 100 balų brandos egzamino įvertinimą.

11. Premijos už pasiekimus respublikos ir (ar) tarptautinėse olimpiadose gali būti skiriamos

mokinių grupei (kai vertinami ne individualūs, bet grupės pasiekimai) – pagal laimėtą vietą skiriama

kiekvienam grupės asmeniui.

III SKYRIUS

PARAIŠKŲ PREMIJOMS GAUTI TEIKIMO IR PREMIJŲ SKYRIMO TVARKA

12. Komisijai dėl premijos (-ų) skyrimo teikia paraišką (2 priedas): bendrojo ugdymo ar

neformaliojo vaikų švietimo mokyklos, kurios mokinys (-iai) yra respublikos ar tarptautinės

olimpiados laimėtojas (-ai), direktorius, suderinęs su mokyklos taryba.

13. Paraiška turi būti parašyta kompiuteriu, valstybine lietuvių kalba ir kartu su pridedamais

dokumentais tvarkingai susegta ir sunumeruota.

14. Paraiškoje nurodoma: pareiškėjo pavadinimas, pareiškėjo teisinė forma, pareiškėjo

rekvizitai (kodas, adresas, kontaktinis telefonas, elektroninis paštas), skatinamo mokinio (-ių) vardas,

pavardė, skatinamo mokinio (-ių) klasė, sritis, dalykas, iš kurio pasiektas laimėjimas, laimėjimas

individualus, ar kelių mokinių bendro darbo rezultatas, mokinio (-ių) pasiekimai (nurodomas

kriterijus, pagal kurį prašoma skirti premiją), skatinamo mokinio (-ių) kontaktai (adresas, kontaktinis

telefonas, elektroninis paštas), bankas, banko kodas ir sąskaitos numeris, į kurią bus pervedama

mokiniui skirta premija; skatinamo mokytojo vardas, pavardė, kvalifikacija, mokytojo kontaktai

(kontaktinis telefonas, elektroninis paštas), bankas, banko kodas ir sąskaitos numeris, į kurią būtų

pervedama mokytojui skirta premija.

15. Mokyklos direktorius paraišką (2 priedas) teikia kasmet apie mokinius – olimpiadų

laimėtojus iki gegužės 10 d.; apie baigusius vidurinio ugdymo programą su pagyrimu bei apie

gavusius 100 balų už brandos egzaminą per 2 darbo dienas po paskutinių brandos egzaminų rezultatų

paskelbimo. Paraiška teikiama adresu J. Biliūno g. 23, Anykščiai LT-29111, arba pasirašyta, skenuota

ir sunumeruota kartu su priedais pateikta viename dokumente el. paštu info@anyksciai.lt, arba per el.

paslaugas.

16. Komisija gali paprašyti, kad mokyklos patikslintų duomenis, pateiktų papildomos

informacijos. Komisija privalo išnagrinėti gautas paraiškas ir pateikti direktoriui siūlymą per 5 darbo

dienas, pasibaigus 15 punkte nurodytiems paraiškų priėmimo terminams.

mailto:info@anyksciai.lt
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17. Apie skirtą premiją mokiniui ir (ar) mokytojui mokykla informuojama paraiškoje nurodytu

elektroniniu paštu.

18. Laimėtojams ir juos ruošusiems mokytojams premijos pervedamos per 10 (dešimt) darbo

dienų nuo Administracijos direktoriaus įsakymu priimto sprendimo dienos:

18.1. premija mokiniui – į mokinio atsiskaitomąją sąskaitą, nurodytą paraiškoje;

18.2. premija mokytojui – į mokytojo atsiskaitomąją sąskaitą, nurodytą paraiškoje.

IV SKYRIUS

PREMIJŲ LAIMĖTOJŲ PAGERBIMAS IR VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

19. Kartu su premijomis laimėtojams ir juos ruošusiems mokytojams įteikiami Anykščių

rajono savivaldybės mero padėkos raštai. Padėkos raštai įteikiami: abiturientams ir juos ruošusiems

mokytojams – per atestatų įteikimo šventę; kitiems laimėtojams ir juos ruošusiems mokytojams –

Mokslo ir žinių dienos šventės metu atitinkamoje mokykloje.

20. Administracijos direktoriui pasirašius įsakymą dėl premijų skyrimo nuasmeninta

informacija apie laimėtojus ir juos ruošusius mokytojus, kuriems skirtos premijos, skelbiama

Savivaldybės interneto svetainėje https://www.anyksciai.lt.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

           21. Pareiškėjas atsako už teisingą informacijos pateikimą.

22. Už gabių mokinių ir juos ruošusių mokytojų apdovanojimą atsakingas Savivaldybės

administracijos Švietimo skyrius.

23. Gabių mokinių ir juos ruošusių mokytojų apdovanojimo finansinę kontrolę atlieka

Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba, Centralizuotas vidaus audito skyrius .

24. Šis aprašas gali būti keičiamas ar pripažįstamas netekusiu galios Savivaldybės tarybos

sprendimu.

________________________________

https://www.anyksciai.lt
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Anykščių rajono savivaldybės gabių mokinių skatinimo tvarkos aprašo

                                                                                                                                                                                          1  priedas

Premijų gabiems mokiniams ir juos ruošusiems mokytojams kriterijai ir dydžiai

Kriterijus m
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to

jas

I vieta II vieta III vieta IV–X vietos XI–XX vietos
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s
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to

jas
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s
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jas

m
o
k
in
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jas

M
o
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in

y
s

m
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k
y
to

jas

m
o
k
in

y
s

m
o
k
y
to

jas

Akademinėje 

veikloje:

1.Lietuvos 

mokinių 

mokomojo 

dalyko 

olimpiados 

laureato 

diplomas

900 450

2.Respublikos 

olimpiadoje

- - 800 400 700 350 600 300 - - - -

3.Tarptautinėje 

olimpiadoje

- - 2000 1000 1900 950 1800 900 1200 600 1000 500

Technikos 

veikloje:

4.Respublikos 

olimpiadoje

- - 800 400 700 350 600 300 - - - -

5.Tarptautinėje 

olimpiadoje

- - 2000 1000 1900 950 1800 900 1200 600 1000 500

6. Brandos 

atestatas su 

pagyrimu

500 -

7. Už brandos 

egzamino 

300 -
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įvertinimą 100-

uku

Meno veikloje:

7. Didysis prizas

(Grand Prix) 

tarptautiniame 

etape

2000 1000

8.Respublikos 

etape

- - 800 400 700 350 600 300

9.Tarptautiniame

etape

- - 2000 1000 1900 950 1800 900 1200 600 1000 500

_________________________________



Anykščių rajono savivaldybės gabių mokinių skatinimo tvarkos aprašo

                                                                                                                                                   2  priedas

Anykščių rajono savivaldybės

gabių mokinių skatinimo komisijai

PARAIŠKA G A U T I   P R E M I J Ą 

2 0 . . . m .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . .   d . 

A n y k š č i a i 

I. Duomenys apie pareiškėją:

1. Pareiškėjo pavadinimas

2. Pareiškėjo teisinė 

forma 

3. Pareiškėjo rekvizitai kodas

adresas

kontaktinis telefonas.

Elektroninis paštas

II. Duomenys apie skatinamą mokinį ir mokytoją premijai skirti:

1. Skatinamo mokinio (-ių) vardas, pavardė

2. Skatinamo mokinio (-ių) mokymosi klasė

3. Sritis, dalykas, iš kurio pasiektas 

laimėjimas. 

      Laimėjimas individualus, ar kelių mokinių

bendro darbo rezultatas.

4. Mokinio (-ių) pasiekimai (nurodyti 

kriterijų, pagal  kurį prašoma skirti 

premiją)

5. Skatinamo mokinio (-ių) kontaktai: 

adresas, kontaktinis telefonas, elektroninis

paštas

5.1.  bankas

5.2.  banko kodas

5.3.  sąskaitos numeris

6. Skatinamo mokytojo vardas, pavardė, 

kvalifikacija

7. Mokytojo kontaktai: kontaktinis telefonas,

elektroninis paštas
Toliau pildoma, jei skatinamas ir mokytojas:

7.1. bankas

7.2. banko kodas

7.3. sąskaitos numeris

Pareiškėjas ___________ ________________ __________________

(parašas) (vardas ir pavardė)        (data)

A.V.

P R I D E D A M A : 

1. Dokumentų, patvirtinančių mokinio pasiekimus, kopijos.

2. Skatinamo mokinio Mokinio pažymėjimo kopija.
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3. Mokyklos tarybos posėdžio protokolo išrašas.

Pastaba. Paraiška pateikiama adresu J. Biliūno g. 23, Anykščiai LT-29111, arba pasirašyta, skenuota

ir sunumeruota kartu su priedais pateikta viename dokumente el. paštu info@anyksciai.lt, arba per

el. paslaugas.

mailto:info@anyksciai.lt
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