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PATVIRTINTA
Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos 
prezidento 2009 m. rugpjūčio 20 d. 
įsakymu Nr. 9 (2013 m. spalio mėn. 31 d.
įsakymo Nr.35 redakcija)

LIETUVOS VANDENTVARKOS ŪKIO DARBUOTOJO 
GARBĖS ŽENKLO SUTEIKIMO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos vandentvarkos ūkio darbuotojo garbės ženklas (toliau – Ženklas) gali būti įteikiamas ne
trumpiau kaip 20 metų vandentvarkos ūkio srityje išdirbusiems Lietuvos Respublikos ar užsienio
valstybių piliečiams už ypatingus nuopelnus Lietuvos vandentvarkos ūkiui, aukštą profesionalumą,
pasišventimą ir ištikimybę profesijai.

II. ŽENKLO STRUKTŪRA

2. Ženklo viduryje pavaizduotas Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos logotipas.
3. Ženklas įdėtas į mėlynos spalvos dėžutę,  ant kurios yra Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos
logotipas. 
4.  Prie  ženklo  yra  garbės  ženklo  pažymėjimas  (toliau  –  Pažymėjimas),  ant  kurio  yra  Lietuvos
vandens tiekėjų asociacijos logotipas.
5.  Diplomą  pasirašo  Lietuvos  vandens  tiekėjų  asociacijos  prezidentas  arba  jo  įgaliotas  asmuo.
Diplomas tvirtinamas antspaudu.

III. ŽENKLO SUTEIKIMO TVARKA

6. Ženklas skiriamas:
6.1. Už asmeninį indėlį į vandentvarkos ūkio plėtrą šalyje;
6.2. Už vandentvarkos ūkio ir profesijos garsinimą šalyje ir užsienyje;
6.3. Už ypatingus pasiekimus profesinėje veikloje;
6.4. Už aktyvią visuomeninę, kūrybinę veiklą plėtojant šalies vandentvarkos ūkį;
6.5. Už kitus ypatingus nuopelnus vandentvarkos ūkiui.
7. Teikti teikimą dėl kandidato apdovanojimo Ženklu (toliau – teikimas) Lietuvos vandens tiekėjų
asociacijos prezidiumui gali:
7.1. Asociacijos ir kiti juridiniai asmenys, kurių veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisės
aktai;
7.2. Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos nariai, nariai-rėmėjai, Garbės nariai arba valdymo organų
atstovas;
7.3. Norint apdovanoti institucijos vadovą, teikimą gali pristatyti institucijos vadovo pavaduotojas
ar kitas atsakingas asmuo.
8. Teikime (priedas Nr.1) turi būti nurodytas kandidato gyvenimo, nuopelnų ir darbų aprašymas,
duomenys  apie  ankstesnius  apdovanojimus.  Svarbu  akcentuoti  už  kokius  nuopelnus  siūloma



apdovanoti  asmenį.  Už  apdovanojimui  teikiamų  asmenų  duomenų  teisingumą  atsako  duomenų
teikėjas. Klaidingas ar neišsamus teikimas gali būti nesvarstomas. 
9. Teikimus priima ir registruoja Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos administracijos darbuotojas,
metų eigoje.
10. Per kalendorinius metus gauti teikimai yra svarstomi vieną kartą artimiausiame sekančių metų
Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos prezidiumo posėdyje. Posėdžio metu teikimus apdovanojimui
pristato Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos prezidentas.
11. Apdovanoti asmenį Ženklu nutarimas priimamas Prezidiumo sprendimu paprasta dalyvaujančių
posėdyje Prezidiumo narių balsų dauguma. Posėdžio metu priimti sprendimai apdovanoti teikiami
Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos prezidentui.
12.  Asmenims,  kuriuos  Prezidiumo  sprendimu  nutarta  apdovanoti  Ženklu,  Ženklas  iškilmingai
įteikiamas pažymint Vandentvarkos ūkio darbuotojų profesinę šventę arba per kitas apdovanotajam
asmeniui reikšmingas datas.
13. Ženklą kartu su Diplomu apdovanojamam asmeniui įteikia Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos
prezidentas arba jo įgaliotas asmuo.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.  Piliečių,  kuriems  suteiktas  Ženklas,  apskaitą  veda  Lietuvos  vandens  tiekėjų  asociacijos
administracija.
15. Apie Ženklu apdovanojamus piliečius informuojama žiniasklaidoje ir Lietuvos vandens tiekėjų
asociacijos interneto svetainėje www.lvta.lt.
16. Ženklo ir diplomo suteikimo tvarka bei kandidato paraiškos forma nuolat skelbiama interneto
svetainėje www.lvta.lt. 
17. Ženklo turėtojas įrašomas Garbės knygoje, kuri saugoma Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos
administracijoje.
18. Ženklo turėtojo nuotrauka pridedama prie įrašo Garbės knygoje.


