PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. ĮV- 1047
NACIONALINIO LIETUVOS SENIŪNIJŲ KONKURSO
„VALSTYBĘ KURIAME MES“
NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Nacionalinio Lietuvos seniūnijų konkurso „Valstybę kuriame mes“ (toliau –
konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslą ir uždavinius, sąlygas, konkurso dalyvių
vertinimą, konkurso eigą, laiką ir apdovanojimus.
2. Konkursas yra Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 904 „Dėl
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos patvirtinimo“, pakeitimo sudėtinė
dalis.
3. Konkurso iniciatorius – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Konkurso
partneriai – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerija, Lietuvos savivaldybių asociacija, Lietuvos savivaldybių seniūnų
asociacija, Lietuvos nacionalinis kultūros centras, savivaldybės.
4. Konkurso globėja Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

II SKYRIUS
KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
5. Konkurso tikslas – sutelkti Lietuvos seniūnijas kultūrinėms, pilietinėms
iniciatyvoms, stiprinančioms valstybingumą; suteikti galimybę seniūnaitijoms, miestų, kaimų ir
miestelių bendruomenėms, seniūnijų teritorijose veikiančioms nevyriausybinėms organizacijoms,
įstaigoms ir institucijoms, kraštiečiams, verslui atskleisti savo kūrybines iniciatyvas, pilietinę
savimonę ir patriotinę dvasią; puoselėti istorinį kultūrinį paveldą, didinti kultūros bei socialinių
paslaugų prieinamumą vietos gyventojams.
6. Konkurso uždaviniai:
6.1. išrinkti pilietiškiausias, aktyviausias, kūrybingiausias seniūnijas;
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6.2. vienyti seniūnijų gyventojus bendram tikslui, pozityviai veiklai, stiprinti ir
motyvuoti bendruomeniškumą ir vietos savivaldą.

III SKYRIUS
KONKURSO SĄLYGOS
7. Konkurse gali dalyvauti visos Lietuvos seniūnijos. Konkursui gali būti pristatomos
jau įvykdytos ar šiuo metu vykdomos veiklos. Seniūnija gali teikti anketas ne daugiau, kaip 2
nominacijoms.
8. Seniūnijos gali varžytis dėl šių nominacijų:
8.1. Už pilietinę iniciatyvą valstybės stiprinimo labui;
8.2. Už tautinės savimonės puoselėjimą;
8.3. Už kūrybiškumo ugdymą;
8.4. Už saugią Lietuvą.
9. Nominacijai „Už pilietinę iniciatyvą valstybės stiprinimo labui“ teiktina tokia
seniūnijos teritorijoje vykdoma veikla:
9.1. patogios gyventi ir dirbti aplinkos, gyvenamosios vietovės infrastruktūros
kūrimas;
9.2. gyvenamosios aplinkos tvarkymo darbai, saugant tradicinį kraštovaizdį;
9.3. sėkmingas socialinių, ekonominių, ekologinių problemų sprendimas, įvairių
socialinės atskirties grupių įtraukimas į šių problemų sprendimą, sąlygų darbo vietų sukūrimui
sudarymas;
9.4. savanorystės skatinimas, bendruomeninių organizacijų, nevyriausybinių
organizacijų ir verslo įtraukimas į ilgalaikę visuomeninę veiklą.
10. Nominacijai „Už tautinės savimonės puoselėjimą“ teiktina tokia seniūnijos
teritorijoje vykdoma veikla:
10.1. paveldo objektų sutvarkymas (įgyvendinti ir šiuo metu vykdomi projektai);
10.2. krašto istorijos, kultūros ir tautinio paveldo, tradicijų, gimtosios kalbos, tarmių
išsaugojimas (istorinių vietų, įvykių ir kraštui nusipelniusių žmonių, valstybės kūrėjų atminimo
įamžinimas, įamžinimo vietų priežiūra, materialaus ir nematerialaus paveldo rinkimas, muziejų,
archyvų įkūrimas, knygų parengimas ir leidyba ir kt.).
11. Nominacijai „Už kūrybiškumo ugdymą“ teiktina tokia seniūnijos teritorijoje
vykdoma veikla:
11.1. kultūrinės veiklos puoselėjimas, pristatant seniūnijos kultūrinį išskirtinumą;
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11.2. vaikų ir jaunimo kūrybiškumo ugdymas ir užimtumo organizavimas;
11.3. seniūnijos bendruomenės subūrimas įvairiai meninei kūrybinei veiklai.
12. Nominacijai „Už saugią Lietuvą“ teiktina tokia seniūnijos teritorijoje vykdoma
veikla:
12.1. netolerancijos smurtui ir priklausomybėms stiprinimas;
12.2. vaikų įvaikinimo ir globos šeimose skatinimas;
12.3. pagalbos socialinės rizikos šeimoms didinimas;
12.4. suvienyta vietos bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų ir valstybės bei

savivaldybių institucijų partnerystė, siekiant sumažinti smurtą, priklausomybes, savižudybes ir
kitas socialines problemas;
12.5. saugios kaimynystės iniciatyvų skatinimas.

IV SKYRIUS
KONKURSO DALYVIŲ VERTINIMAS
13. Konkurso dalyvius vertina komisija (toliau – Vertinimo komisija), kurią sudaro
Kultūros ministerijos, konkurso partnerių atstovai ir visuomenės atstovai. Komisijos personalinę
sudėtį tvirtina kultūros ministras.
14. Komisijos darbą techniškai aptarnauja Kultūros ministerija.

V SKYRIUS
KONKURSO EIGA IR LAIKAS
15. Konkursas vykdomas 2018–2019 metais šiais etapais:
15.1. pirmasis konkurso etapas–2018 m. sausio mėnesį skelbiama konkurso pradžia.
Nuo konkurso paskelbimo iki birželio 1 d teikiamos kultūros ministro nustatytos formos anketos.
Informacija apie konkursą ir anketų pateikimą skelbiama Kultūros ministerijos svetainėje
www.lrkm.lrv.lt/valstybekuriamemes

15.2. antrasis konkurso etapas – nuo 2018 m. birželio 1 d. iki rugpjūčio 1 d. vertinimo
komisija pagal pateiktas anketas atrenka iki 7 kandidatų kiekvienai nominacijai trečiajam
konkurso etapui.
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15.3. trečiasis konkurso etapas – nuo 2018 m. nuo rugpjūčio 1 d. iki lapkričio 1 d.
vertinimo komisija lankosi seniūnijose, atrinktose antrajame konkurso etape, ir išrenka geriausias
seniūnijas kiekvienoje nominacijoje.
VI SKYRIUS
APDOVANOJIMAI
16. Konkurso nugalėtojai paskelbiami ir apdovanojami piniginėmis premijomis
baigiamajame renginyje 2019 m. vasario mėnesį. Apdovanojimus nominacijoms steigia Kultūros
ministerija ir partneriai.
__________________________________

