
 
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M.  VASARIO 18 D. 

SPRENDIMO NR. T-46 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GARBĖS PILIEČIO 

VARDO SUTEIKIMO IR ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GARBĖS PILIEČIO 

VARDO SUTEIKIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2017 m. rugsėjo 5 d. Nr. T-257 

Šiauliai 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 45 

punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-149 „Dėl Šiaulių 

rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 117.3 papunkčiu, 119 punktu, 

Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

Pakeisti: 

1. Šiaulių rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo nuostatus, patvirtintus 

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-46 „Dėl Šiaulių rajono 

savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo ir Šiaulių rajono savivaldybės garbės piliečio vardo 

suteikimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ ir išdėstyti juos nauja redakcija (pridedama); 

2. Šiaulių rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo komisijos nuostatus, 

patvirtintus Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-46 „Dėl 

Šiaulių rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo ir Šiaulių rajono savivaldybės garbės 

piliečio vardo suteikimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ ir išdėstyti juos nauja redakcija 

(pridedama). 

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos 

Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

Savivaldybės meras         Antanas Bezaras  

  



PATVIRTINTA 

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 

2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-46 

(Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 

2017 m. rugsėjo 5 d. sprendimu 

Nr. T-257 redakcija)  

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO 

NUOSTATAI 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šiaulių rajono savivaldybės garbės piliečio (toliau – Garbės pilietis) vardo suteikimo 

nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Garbės piliečio vardo suteikimo sąlygas ir tvarką, 

apdovanojimo tvarką, Garbės piliečio teises, Garbės piliečio vardo praradimo pagrindus ir tvarką. 

2. Garbės piliečio vardas suteikiamas: 

2.1. Lietuvos ir užsienio valstybių piliečiams už ypatingus nuopelnus Šiaulių rajonui ir 

Lietuvos Respublikai; 

2.2. už nuopelnus kultūros, mokslo ir švietimo, verslo ir gamybos, sveikatos ir socialinės 

apsaugos, sporto, ūkio, visuomeninės veiklos, viešojo administravimo ir kitose srityse; 

2.3. už nuopelnus įtvirtinant Šiaulių rajono savivaldą, įgyvendinant pilietines iniciatyvas ir 

kuriant Šiaulių rajono įvaizdį; 

2.4. už reikšmingus darbus Šiaulių rajono bendruomenės labui. 

3. Garbės piliečio vardas gali būti suteikiamas asmeniui ir po mirties. Po mirties Garbės 

piliečio pažymėjimas ir ženklas įteikiami mirusiojo šeimai (artimiesiems). 

4. Garbės piliečio vardas suteikiamas kartą per kalendorinius metus ne daugiau kaip dviem 

asmenims.  

5. Antrą kartą apdovanojimas nesuteikiamas.   

 

II SKYRIUS 

GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO SĄLYGOS IR TVARKA 

 

6. Siūlymus dėl Garbės piliečio vardo suteikimo gali teikti Savivaldybės tarybos nariai, 

nevyriausybinės organizacijos, vietos bendruomenės, iniciatyvinės piliečių grupės, Savivaldybės 

administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai (seniūnijos), Savivaldybės biudžetinės įstaigos. 

7. Siūlymas asmeniui suteikti Garbės piliečio vardą pateikiamas Šiaulių rajono garbės 

piliečio vardo suteikimo komisijai (toliau – Komisija) iki einamųjų metų spalio 31 d. Kartu su 

siūlymu turi būti pateikta informacija apie siūlomą kandidatą: 

7.1. gyvenimo aprašymas; 

7.2. darbų ir nuopelnų rajonui aprašymas;  

7.3. ne mažiau kaip dvi rekomendacijos arba įmonės, įstaigos, organizacijos susirinkimo 

protokolo kopija (išrašas); 

7.4. kandidato sutikimas raštu, kad jis sutinka  būti siūlomas Garbės piliečio vardui 

suteikti;  

7.5. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. 

Teisti už tyčinius nusikaltimus asmenys, išskyrus politinius kalinius ir tremtinius, negali 

būti siūlomi kandidatais Garbės piliečio vardui gauti. Už duomenų apie asmenis, teikiamus 

apdovanoti, tikrumą atsako juos teikiantys asmenys. 

8. Komisijai pateiktų kandidatų rajono Garbės piliečio vardui suteikti sąrašas paskelbiamas 

visuomenei.  



9. Garbės piliečio vardas suteikiamas Komisijos teikimu Savivaldybės tarybos sprendimu. 

Savivaldybės tarybai nepriėmus sprendimo dėl Garbės piliečio vardo siūlomam asmeniui suteikimo, 

Komisija renkasi dar kartą ir gali teikti kitą kandidatūrą. 

10. Jeigu siūlomas kandidatas iki tarybos posėdžio raštu atsisako savo kandidatūros, be 

komisijos sprendimo tarybai svarstyti teikiamas sekantis kandidatas surinkęs daugiausia komisijos 

balsų.   

 

III SKYRIUS 

GARBĖS PILIEČIO APDOVANOJIMAS 

 

11. Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą asmeniui suteikti Garbės piliečio vardą 

organizuojama vieša iškilminga Garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija gali būti: 

11.1. Vasario 16-ąją – minint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną;  

11.2. Ypatingais atvejais Savivaldybės tarybos sprendimu apdovanojimas gali būti įteiktas 

kitoje vietoje  ir kitu laiku.  

12. Garbės piliečiui Savivaldybės meras arba jį pavaduojantis asmuo įteikia specialų 

Garbės piliečio ženklą, kuriame pavaizduotas rajono herbas, taip pat įteikia atitinkamame registre 

įregistruotą Garbės piliečio pažymėjimą (jo forma pateikta šių Nuostatų priede), kurį pasirašo 

meras. Šiaulių rajono garbės pilietis ir Šiaulių rajono savivaldybės meras arba jį pavaduojantis 

asmuo po Garbės piliečio ženklo įteikimo pasirašo Garbės piliečių knygoje. 

13. Apie Garbės piliečio vardo suteikimą informuojama visuomenė bei paskelbiama  

Šiaulių rajono savivaldybės interneto svetainėje. 

 

IV SKYRIUS 

GARBĖS PILIEČIO TEISĖS 

 

14. Garbės pilietis turi šias teises: 

14.1. dalyvauti ir Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka pasisakyti 

Savivaldybės tarybos bei jos komitetų posėdžiuose; 

14.2. lankytis visuose rajono teritorijoje vykstančiuose renginiuose, kuriuos organizuoja 

Savivaldybės institucijos; 

14.3. naudoti Garbės piliečio vardo ženklus savo asmeniniuose antspauduose, vizitinėse 

kortelėse ir privačiuose blankuose; 

15. Savivaldybės taryba Garbės piliečio statusą įgijusiems asmenims gali suteikti ir kitas 

įstatymų nustatytas ar įstatymams neprieštaraujančias lengvatas Savivaldybės biudžeto sąskaita.  

 

V SKYRIUS 

GARBĖS PILIEČIO VARDO PRARADIMO PAGRINDAI IR TVARKA 

 

16. Asmuo praranda Garbės piliečio vardą, kai: 

16.1. įstatymų nustatyta tvarka jis įsiteisėjusiu nuosprendžiu yra pripažįstamas padaręs 

tyčinį nusikaltimą; 

16.2. Komisijos teikimu savivaldybės taryba 2/3 Tarybos narių balsų dauguma priima 

sprendimą, jog tam tikras jo poelgis yra nesuderinamas su Garbės piliečio vardu arba jį žemina. 

17. 16. punkte numatytais atvejais Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą pripažinti 

netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimą dėl Garbės piliečio vardo suteikimo, asmuo 

privalo grąžinti Savivaldybės merui arba jo įgaliotam Komisijos nariui Garbės piliečio ženklą ir 

pažymėjimą, bei netenka apdovanojimo teikiamų teisių. Teisės aktas dėl apdovanojimo 

pripažįstamas netekusiu galios. 

18. Apie Garbės piliečio vardo netekimą informuojama visuomenė. 

 

 



VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyrius rūpinasi Garbės piliečio 

ženklo pagaminimu, Garbės piliečių knygos tvarkymu, pažymėjimų išrašymu, informuoja 

visuomenę apie Garbės piliečio vardo suteikimą ir netekimą, tvarko kitus su Garbės piliečio vardo 

suteikimu susijusius dokumentus. 

20. Lėšos išlaidoms, susijusioms su Garbės piliečio vardo suteikimu, skiriamos iš tam 

tikslui Savivaldybės biudžete numatytų asignavimų. 

 

_____________________ 

  



Šiaulių  rajono garbės piliečio 

vardo suteikimo nuostatų 

priedas  

 

ŠIAULIŲ RAJONO GARBĖS PILIEČIO 

PAŽYMĖJIMAS 

 

20____- ____ -____ Nr. ____ 

 

_______________________________ 

(vardas, pavardė) 

 

Vieta nuotraukai 

 

yra Šiaulių rajono garbės pilietis. 

 

Šiaulių rajono garbės piliečio vardas suteiktas 

20____  m. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 

20____   m. ____________ __ d.  sprendimu  Nr. ____ 

 

 

 

Savivaldybės meras           ______________________ 

A. V.               (vardas, pavardė) 

 

  



PATVIRTINTA 

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 

2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-46 

(Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 

2017 m. rugsėjo 5 d. sprendimu 

Nr. T-257 redakcija)  

 

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO 

KOMISIJOS NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šiaulių rajono savivaldybės garbės piliečio vardo (toliau – Garbės pilietis) suteikimo 

komisijos (toliau – Komisija) nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Komisijos sudarymo 

tvarką,  funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimą. 

2. Komisija yra nuolatinė, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės 

taryba) kadencijos laikotarpiui sudaryta  iš 7 narių, kuri nagrinėja gautus siūlymus dėl Garbės 

piliečio vardo suteikimo ir sprendžia, kokius kandidatus Garbės piliečio vardui suteikti  

Savivaldybės tarybai teikti svarstyti.  Komisijos narius siūlo visuomeninės organizacijos, piliečių 

grupės, vietos bendruomenės.  

3. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos 

sprendimais, kitais norminiais teisės aktais ir šiais Nuostatais. 

4. Komisiją sudaro Komisijos pirmininkas (Savivaldybės meras) ir 6 nariai. Komisijos 

sekretorių skiria Savivaldybės administracijos direktorius. Sekretorius nėra Komisijos narys ir 

balsavimo teisės neturi. 

5. Komisijos sudėtį tvirtina Savivaldybės taryba. Komisija sudaroma iš aktyviausių 

Savivaldybės socialinių partnerių, veikiančių mokslo, švietimo, kultūros, sporto, ekonomikos, 

socialinėje ir  kitose srityse bei nevyriausybiniame sektoriuje. Komisijoje negali būti daugiau kaip 

du asmenys, atstovaujantys tai pačiai institucijai. Komisijos sudėtis keičiama Savivaldybės tarybos 

sprendimu.  

 

II SKYRIUS 

KOMISIJOS FUNKCIJOS 

 

6. Komisija atlieka šias funkcijas: 

6.1. nagrinėja ir vertina gautus teikimus ir rekomendacijas Garbės piliečio vardui suteikti; 

6.2. teikia Savivaldybės tarybai siūlymus dėl Garbės piliečio vardo suteikimo ne vėliau 

kaip per mėnesį nuo kompetentingų institucijų, organizacijų ir asmenų pasiūlymų gavimo nustatyto 

termino pabaigos. Gavus Komisijos teikimą  dėl Garbės piliečio vardo suteikimo ar panaikinimo, 

Savivaldybės tarybos sprendimo projektą rengia Kultūros skyrius. 

7. Su pateiktais kandidatais Komisijos nariai supažindinami ne vėliau kaip 7 (septynios) 

dienos iki Komisijos posėdžio. 

 

 

III SKYRIUS 

KOMISIJOS TEISĖS IR PAREIGOS  

 

8. Komisija, atlikdama jai pavestas funkcijas, turi teisę: 



8.1. prašyti, kad pasiūlymų teikėjai paaiškintų ar papildytų savo teikimus ir 

rekomendacijas; 

8.2. susipažinti su informacija, susijusia su teikimų nagrinėjimu, aiškinimu, vertinimu ir 

palyginimu. 

9. Komisija privalo: 

9.1. atlikti šiuose Nuostatuose ir Šiaulių rajono garbės piliečio suteikimo nuostatuose 

nurodytas funkcijas; 

9.2. neatskleisti informacijos, jeigu jos atskleidimas prieštarauja įstatymams. 

 

IV SKYRIUS 

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

10. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 visų 

Komisijos narių.  

11. Komisijai vadovauja pirmininkas. Jo nesant, Komisijai vadovauja Komisijos 

pirmininko paskirtas arba Komisijos posėdžio metu išrinktas kitas Komisijos narys. 

12. Komisija siūlymus dėl Garbės piliečio vardo suteikimo nagrinėja posėdžiuose, kuriuos 

šaukia Komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas Komisijos narys, gavusi bent vieną pasiūlymą 

asmeniui suteikti Garbės piliečio vardą. Komisijos posėdis protokoluojamas. Komisijos posėdžio 

protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir sekretorius.  

13. Dėl kandidatų Garbės piliečio vardui suteikti Komisijos nariai balsuoja slaptu 

balsavimu. Komisijos nariai turi po vieną balsą. 

14. Komisija atsižvelgia tik į raštu pateiktas bei pasirašytas rekomendacijas apie 

kandidatus Garbės piliečio vardui suteikti. Anonimiškų rekomendacijų ir atsiliepimų Komisija 

nesvarsto.  

15. Komisija Savivaldybės tarybai teikia vieną arba du kandidatus Garbės piliečio vardui 

suteikti, kurie gavo daugiausia Komisijos narių, dalyvaujančių Komisijos posėdyje, balsų.  

16. Komisija gali priimti sprendimą atsisakyti teikti pasiūlymą svarstyti Savivaldybės 

tarybai dėl Garbės piliečio vardo suteikimo. 

17. Komisijos sprendimas atsisakyti teikti pasiūlymą svarstyti Savivaldybės tarybai yra 

galutinis.  

18. Ta pačia tvarka Komisija teikia Savivaldybės tarybai siūlymą dėl Garbės piliečio vardo 

panaikinimo.  

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19. Komisijos sudėtis ir Nuostatai keičiami Savivaldybės tarybos sprendimu. 

20. Komisijos nariai atsako teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

_________________________ 


