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Tauragės lopšelis-darželis „Ažuoliukas“ 

 

„„ĄŽUOLIUKO“ BENDRUOMENĖS GARBĖS“ VARDO SUTEIKIMO NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. „„Ažuoliuko“ bendruomenės Garbės“ vardo suteikimo nuostatai (toliau – Nuostatai) 

reglamentuoja lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ bendruomenės Garbės vardo (toliau – Garbės vardas) 

suteikimo sąlygas ir tvarką, kriterijus, Garbės nario teises, vardo praradimo pagrindus. 

2. „„Ažuoliuko“ bendruomenės Garbės“ vardo suteikimas yra aukščiausias lopšelio-darželio 

„Ąžuoliukas“ (toliau – Darželis) apdovanojimas.  

 

II SKYRIUS  

„„AŽUOLIUKO“ BENDRUOMENĖS GARBĖS“ VARDO SUTEIKIMO KRITERIJAI 

 

3. „„Ažuoliuko“ bendruomenės GARBĖS“ vardas gali būti suteikiamas: 

3.1. Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ bendruomenės nariui (pedagogams, darbuotojams, 

tėvams); 

3.2. Socialiniams partneriams; 

3.3. Asmeniui; 

3.4. Visuomenės veikėjui;   

4. „„Ažuoliuko“ bendruomenės GARBĖS“ vardas suteikiamas už nuopelnus ir indėlį į įstaigos 

tobulėjimą; už iniciatyvas ir jų įgyvendinimą, už profesinės veiklos svarius rezultatus, inovacijų 

diegimą, bendruomenės telkimą, projektų įgyvendinimą, efektyvų bendradarbiavimą ir pan.  

5. „„Ažuoliuko“ bendruomenės GARBĖS“ vardas gali būti suteiktas tiek gyvam, tiek mirusiam 

asmeniui.  

6. „„Ažuoliuko“ bendruomenės GARBĖS“ vardas gali būti suteiktas tik vieną kartą. 

 

III SKYRIUS  

PASIŪLYMAI DĖL „ĄŽUOLIUKO BENDRUOMENĖS GARBĖS“VARDO SUTEIKIMO 

 

7. Kandidatus gauti „„Ažuoliuko“ bendruomenės GARBĖS“ vardą  gali siūlyti:  

7.1. Darželio administracija; 

7.2. Daželio mokytojų taryba; 

7.3. Darželio taryba; 

7.4. Darželio tėvų komitetas; 

7.5. Darželio bendruomenė; 

7.6. Darželio Šeimos  klubas. 

7.7. Pavieniai asmenys. 

8. Pasiūlymai dėl „„Ažuoliuko“ bendruomenės GARBĖS“ vardo suteikimo pateikiami raštu 

direktoriui (priedas). 

9. Pasiūlyme turi būti pateiktas kandidato gyvenimo, jo svarbių veiklų, nuopelnų Darželiui 

aprašymas. Jeigu pasiūlymas kolektyvinis, pridedamas dalyvių (narių) susirinkimo protokolas su 

dalyvių sąrašu arba su asmenų parašais. 

 

 



IV SKYRIUS 

„„Ažuoliuko“ bendruomenės GARBĖS“ VARDO SUTEIKIMO TVARKA 

 

10. „„Ažuoliuko“ bendruomenės GARBĖS“ VARDĄ suteikia darželio taryba. Kandidatūra 

aptariama mokytojų taryboje. 

11. „„Ažuoliuko“ bendruomenės GARBĖS“ VARDAS suteikiamas, jeigu tam pritaria du 

trečdaliai visų posėdyje dalyvaujančių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ tarybos narių.  

12. „„Ažuoliuko“ bendruomenės GARBĖS“ nariui įteikiamas nustatyto pavyzdžio įrėmintas 

„„Ažuoliuko“ bendruomenės GARBĖS“ VARDO diplomas. Garbės vardo narys įrašomas į 

„„Ažuoliuko“ bendruomenės GARBĖS“ registracijos knygą. 

13. Garbės vardo regalijas įteikia darželio direktorius. 

14. Garbės vardo regalijos įteikiamos per Bendruomenės Padėkos dieną, darželio jubiliejinių 

metų šventėse, kitų svarbių renginių metu. 

15. Jei „„Ažuoliuko“ bendruomenės GARBĖS“ vardas suteikiamas mirusiam asmeniui, 

regalijos įteikiamos mirusiojo artimiesiems.  

16. Apie suteiktą Garbės vardą informuojama darželio bendruomenė, visuomenė – 

www.tauragesazuoliukas.lt  

17. Garbės narių apskaitą tvarko ir iškilmingą garbės narių regalijų įteikimą organizuoja 

sudaryta darbo grupė. 

V SKYRIUS 

„„Ažuoliuko“ bendruomenės GARBĖS“ NARIO TEISĖS 

 

18. Garbės Narys turi teisę:  

18.1. dalyvauti darželio tarybos posėdžiuose, teikti pasiūlymus;  

18.2. lankytis su šeima (sutuoktiniu ir vaikais) bendruose darželio renginiuose; 

18.3. dalyvauti Šeimos klubo renginiuose. 

18.4. Darželio taryba, priimdama sprendimą dėl  Garbės vardo suteikimo, gali suteikti ir kitų 

teisių.  

 

VI SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19. Darželio taryba gali pripažinti sprendimą dėl Garbės vardo suteikimo negaliojančiu, jeigu 

asmuo, kuriam suteiktas Garbės vardas, savo elgesiu ar veiksmais žemina šį vardą arba įsiteisėja 

Lietuvos Respublikos teismo sprendimas baudžiamojoje byloje, kurioje asmuo pripažįstamas kaltu 

dėl tyčinės nusikalstamos veikos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tauragės lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ 

„Garbės vardo“ suteikimo  tvarkos aprašo  

Priedas 

 

Tauragės lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ 

Direktoriui 

 

REKOMENDACIJA GARBĖS NARIO VARDO SUTEIKIMUI 

 

202....m..............  ..........d. 

Tauragė 

 

1. Vardas, pavardė 

2. Darbovietė, pareigos  

3. Darbo metai l-d „Ąžuoliukas“ (nuo – iki) 

4. Gimimo data ir vieta 

5. Kokią mokslo įstaigą baigė, specialybė 

6. Pretendento veiklos aprašymas              

7. Už ką rekomenduojama suteikti Garbės nario vardą 

 

 

 

 

                                       (parašas)                                                    (Vardas, pavardė) 

 

 


