Suvestinė redakcija nuo 2020-05-20
Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-08-26, i. k. 2015-13027

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL VIKTORO BERGO PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATŲ, ČESLOVO KUDABOS
PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATŲ IR JUOZO VIRBICKO PREMIJOS SKYRIMO
NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2015 m. rugpjūčio 25 d. Nr. D1-610
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo 4
straipsnio 1 dalies 8 punktu, Aplinkos apsaugos rėmimo programos 2015 m. išlaidų sąmatos,
patvirtintos 2015 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. D1-79 „Dėl Aplinkos apsaugos rėmimo programos
2015 m. išlaidų sąmatos patvirtinimo“, 8.1 papunkčiu ir Aplinkos apsaugos rėmimo programos
2015 m. išlaidų sąmatos (iš 2014 m. nepanaudotų asignavimų), patvirtintos Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2015 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. D1-180 „Dėl Aplinkos
apsaugos rėmimo programos 2015 m. išlaidų sąmatos (iš 2014 m. nepanaudotų asignavimų)
patvirtinimo“, 2.1.5 papunkčiu:
1. T v i r t i n u Viktoro Bergo premijos skyrimo nuostatus (pridedama).
2. T v i r t i n u Česlovo Kudabos premijos skyrimo nuostatus (pridedama).
3. T v i r t i n u Juozo Virbicko premijos skyrimo nuostatus (pridedama).
4. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m.
vasario 24 d. įsakymą Nr. 52 „Dėl Aplinkos ministerijos premijų“ su visais pakeitimais ir
papildymais.

Aplinkos ministras

Kęstutis Trečiokas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2015 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. D1-610
VIKTORO BERGO PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Viktoro Bergo premijos (toliau – premija) skyrimo nuostatai reglamentuoja Premijai
nominuojamų kandidatų atrankos reikalavimus, atrankos skyrimo ir apdovanojimo tvarką.
2. Premija skiriama Aplinkos ministerijos sistemos darbuotojams už reikšmingus darbus
arba ilgametę rezultatyvią veiklą aplinkos formavimo ir apsaugos srityje.
3. Premijos dydis – 3 000 (trys tūkstančiai) eurų. Premija skiriama iš Aplinkos apsaugos
rėmimo programos lėšų ministro įsakymu.
II SKYRIUS
PREMIJOS SKYRIMO TVARKA
4. Kandidatus premijai gauti gali siūlyti Aplinkos ministerijos vadovybė, ministerijos
struktūriniai padaliniai, prie ministerijos įsteigtų departamentų, tarnybų, inspekcijų ir kitų jos
reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų, valstybės įmonių ir organizacijų vadovai.
5. Pasiūlymai teikiami Aplinkos ministerijos Ryšių su visuomene skyriui raštu iki
kalendorinių metų gegužės 1 d. pateikiant:
5.1. trumpą kandidato biografijos aprašymą;
5.2. veiklos arba nuopelnų, už kuriuos siūloma skirti premiją, aprašymą.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-724, 2015-10-08, paskelbta TAR 2015-10-12, i. k. 2015-15060
Nr. D1-329, 2018-04-25, paskelbta TAR 2018-04-25, i. k. 2018-06574

6. Pasiūlymus svarsto Aplinkos ministerijos kolegija vadovaudamasi Aplinkos ministerijos
kolegijos darbo reglamentu.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-349, 2017-05-02, paskelbta TAR 2017-05-03, i. k. 2017-07371

7. Vadovaudamasis Kolegijos protokoliniu nutarimu, sprendimą dėl premijos skyrimo
priima aplinkos ministras pasirašydamas įsakymą, kuris viešai skelbiamas Teisės aktų registre.
8. Premija įteikiama kas dvejus metus (nelyginiais kalendoriniais metais) birželio mėnesį,
minint Pasaulinę aplinkos apsaugos dieną.
III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
9. Kilę ginčai dėl šių nuostatų taikymo sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatyta tvarka.

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2015 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. D1-610
ČESLOVO KUDABOS PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Česlovo Kudabos premijos (toliau – Premija) skyrimo nuostatai reglamentuoja Premijai
nominuojamų kandidatų atrankos reikalavimus, skyrimo ir apdovanojimo tvarką.
2. Premija skiriama Lietuvos visuomeninėms ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms
arba jų nariams, kitiems asmenims už aktyvią ir naudingą visuomeninę veiklą arba reikšmingus
darbus aplinkos formavimo ir apsaugos srityje.
3. Premijos dydis – 3 000 (trys tūkstančiai) eurų.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-248, 2016-04-11, paskelbta TAR 2016-04-13, i. k. 2016-08724

II SKYRIUS
KOMISIJOS DARBAS IR PREMIJOS SKYRIMO TVARKA
4. Kandidatus premijai gauti gali siūlyti valstybės ar savivaldos institucijos, visuomeninės
ar kitos nevyriausybinės organizacijos.
5. Informacija apie pasiūlymų teikimo terminą ir kitus reikalavimus skelbiama spaudoje
kiekvienais premijos skyrimo kalendoriniais metais, ne vėliau kaip iki kalendorinių metų
balandžio 1 d.
6. Pasiūlymai dėl kandidatų premijai gauti teikiami Aplinkos ministerijos Ryšių su
visuomene skyriui iki kalendorinių metų gegužės 1 d. pateikiant:
6.1. informaciją apie organizacijos veiklą arba, jei siūlomas fizinis asmuo, – trumpą
kandidato biografijos aprašymą;
6.2. leidinius, kitų darbų, už kuriuos siūloma skirti premiją, aprašymus;
6.3. valstybės ar savivaldos institucijos, visuomeninės ar kitos nevyriausybinės
organizacijos rekomendacinį raštą, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-724, 2015-10-08, paskelbta TAR 2015-10-12, i. k. 2015-15060
Nr. D1-329, 2018-04-25, paskelbta TAR 2018-04-25, i. k. 2018-06574

7. Kandidatams įvertinti aplinkos ministro įsakymu sudaroma vertinimo komisija, kurios
sudėtį sudaro: 1 mokslo, 3 visuomeninių organizacijų ir 3 Aplinkos ministerijos atstovai.
8. Komisijos posėdžius kviečia ir jos darbui vadovauja aplinkos ministro įsakymu paskirtas
pirmininkas.
9. Komisijos posėdis laikomas įvykusiu, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė komisijos
narių.
10. Komisijos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių jos narių balsų dauguma.
Esant lygiam balų skaičiui, spendžiamąjį balsą turi komisijos pirmininkas.
11. Komisijos sprendimai įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo Komisijos
pirmininkas.
12. Vadovaudamasis komisijos rekomendacijomis, sprendimą dėl Premijos skyrimo priima
aplinkos ministras pasirašydamas įsakymą, kuris viešai skelbiamas Teisės aktų registre
13. Premija įteikiama kas dvejus metus (lyginiais kalendoriniais metais) birželio mėnesį,
minint Pasaulinę aplinkos apsaugos dieną.

III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Kilę ginčai dėl šių nuostatų taikymo sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatyta tvarka.

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2015 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. D1-610
JUOZO VIRBICKO PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Juozo Virbicko premijos (toliau – premija) skyrimo nuostatai reglamentuoja premijai
nominuojamų kandidatų atrankos reikalavimus, skyrimo ir apdovanojimo tvarką.
2. Premija skiriama Lietuvos visuomeninėms ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms
arba jų nariams, Aplinkos ministerijos sistemos darbuotojams ir kitiems asmenims už aktyvią ir
naudingą visuomeninę veiklą arba reikšmingus darbus žuvų išteklių atkūrimo ir apsaugos srityje.
3. Premijos dydis – trys tūkstančiai eurų. Premija skiriama iš Aplinkos apsaugos rėmimo
programos lėšų, skirtų žuvų ištekliams atkurti ir išsaugoti.
II SKYRIUS
KOMISIJOS DARBAS IR PREMIJOS SKYRIMO TVARKA
4. Kandidatus premijai gauti gali siūlyti valstybės, savivaldos, mokslo ir studijų
institucijos, visuomeninės ar kitos nevyriausybinės organizacijos.
5. Informacija apie pasiūlymų teikimo terminą ir kitus reikalavimus skelbiama Aplinkos
ministerijos interneto svetainėje nelyginiais kalendoriniais metais iki balandžio 1 d.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-290, 2020-05-19, paskelbta TAR 2020-05-19, i. k. 2020-10589

6. Premija skiriama nelyginiais kalendoriniais metais asmenims, nusipelniusiems žuvų
išteklių apsaugos ir žvejybos kontrolės, žuvininkystės mokslo, visuomenės švietimo, tausaus
žuvų išteklių naudojimo propagavimo srityse.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-290, 2020-05-19, paskelbta TAR 2020-05-19, i. k. 2020-10589

7. Pasiūlymai dėl kandidatų premijai gauti teikiami Aplinkos ministerijos Gamtos
apsaugos politikos grupei iki nelyginių kalendorinių metų gegužės 1 d. pateikiant:
7.1. informaciją apie organizacijos veiklą arba, jei siūlomas fizinis asmuo, – trumpą
kandidato biografijos aprašymą;
7.2. aprašymus darbų, už kuriuos siūloma skirti premiją;
7.3. valstybės ar savivaldos institucijos, visuomeninės ar kitos organizacijos rekomendacinį
raštą, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-290, 2020-05-19, paskelbta TAR 2020-05-19, i. k. 2020-10589

8. Pristatytiems kandidatams įvertinti sudaroma vertinimo komisija, kurios sudėtį sudaro:
2 mokslo, 2 visuomeninių organizacijų ir 2 Aplinkos ministerijos atstovai.
9. Komisijos sudėtis ir darbo reglamentas tvirtinamas aplinkos ministro įsakymu.
10. Vadovaudamasis komisijos rekomendacijomis, sprendimą dėl premijos skyrimo priima
Lietuvos Respublikos aplinkos ministras pasirašydamas įsakymą, kuris viešai skelbiamas Teisės
aktų registre. Informacija apie premijos paskyrimą skelbiama Aplinkos ministerijos interneto
svetainėje, paviešinama kitose masinės informacijos priemonėse.
11. Premija įteikiama nelyginiais kalendoriniais metais birželio mėnesį, minint Pasaulinę
aplinkos dieną.
Punkto pakeitimai:

Nr. D1-290, 2020-05-19, paskelbta TAR 2020-05-19, i. k. 2020-10589

III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
12. Kilę ginčai dėl šių nuostatų taikymo sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatyta tvarka.
Pakeitimai:
1.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. D1-724, 2015-10-08, paskelbta TAR 2015-10-12, i. k. 2015-15060
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. D1-610 „Dėl Viktoro Bergo
premijos skyrimo nuostatų, Česlovo Kudabos premijos skyrimo nuostatų ir Juozo Virbicko premijos skyrimo
nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. D1-248, 2016-04-11, paskelbta TAR 2016-04-13, i. k. 2016-08724
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. D1-610 „Dėl Viktoro Bergo
premijos skyrimo nuostatų, Česlovo Kudabos premijos skyrimo nuostatų ir Juozo Virbicko premijos skyrimo
nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
3.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. D1-349, 2017-05-02, paskelbta TAR 2017-05-03, i. k. 2017-07371
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. D1-610 „Dėl Viktoro Bergo
premijos skyrimo nuostatų, Česlovo Kudabos premijos skyrimo nuostatų ir Juozo Virbicko premijos skyrimo
nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
4.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. D1-329, 2018-04-25, paskelbta TAR 2018-04-25, i. k. 2018-06574
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. D1-610 „Dėl Viktoro Bergo
premijos skyrimo nuostatų, Česlovo Kudabos premijos skyrimo nuostatų ir Juozo Virbicko premijos skyrimo
nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
5.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. D1-290, 2020-05-19, paskelbta TAR 2020-05-19, i. k. 2020-10589
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. D1-610 „Dėl Viktoro Bergo
premijos skyrimo nuostatų, Česlovo Kudabos premijos skyrimo nuostatų ir Juozo Virbicko premijos skyrimo
nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

