VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS APDOVANOJIMO – GARBĖS ŽENKLO
„UŽ NUOPELNUS VARĖNOS KRAŠTUI“ – ĮSTEIGIMO IR APDOVANOJIMO
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS GARBĖS ŽENKLU „UŽ NUOPELNUS VARĖNOS
KRAŠTUI“ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2017 m. birželio 27 d. Nr. T-VIII-716
Varėna
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies
45 punktu, Varėnos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Įsteigti Varėnos rajono savivaldybės apdovanojimą – garbės ženklą „Už nuopelnus
Varėnos kraštui“.
2. Patvirtinti Apdovanojimo Varėnos rajono savivaldybės garbės ženklu „Už
nuopelnus Varėnos kraštui“ tvarkos aprašą (pridedama).
3. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą –
Varėnos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.varena.lt ir Teisės aktų registre.

Savivaldybės meras

Algis Kašėta

Bendrojo skyriaus vedėjas
Marius Urvikis
2017-06-27

APDOVANOJIMO VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS GARBĖS ŽENKLU

PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2017 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-VIII-716
APDOVANOJIMO VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS GARBĖS ŽENKLU
„UŽ NUOPELNUS VARĖNOS KRAŠTUI“ TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Apdovanojimo Varėnos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) garbės ženklu
„Už nuopelnus Varėnos kraštui“ (toliau – garbės ženklas) tvarkos aprašas (toliau – Aprašas)
reglamentuoja apdovanojimo garbės ženklu kriterijus, garbės ženklo suteikimo tvarką.
2. Garbės ženklas (1 priedas) yra Varėnos rajono savivaldybės apdovanojimas, įsteigtas
siekiant įvertinti ir pagerbti asmenis už ypač reikšmingus nuopelnus profesinėje ar visuomeninėje
veikloje, pilietiškus poelgius, tarptautinius ar respublikinius pasiekimus, Varėnos rajono vardo
garsinimą Lietuvoje ir užsienyje.
3. Su apdovanojimo garbės ženklu susijusių regalijų tvarkytojas – Savivaldybės
administracijos direktorius (arba jo įgaliotas asmuo).
II SKYRIUS
APDOVANOJIMO GARBĖS ŽENKLU KRITERIJAI
4. Garbės ženklu gali būti apdovanojami tiek Lietuvos Respublikos, tiek bet kurios
užsienio valstybės piliečiai.
5. Garbės ženklu apdovanojama:
5.1. už Varėnos rajono garsinimą šalyje ir užsienyje;
5.2. už aktyvią ir reikšmingą kūrybinę veiklą puoselėjant Varėnos krašto etninę kultūrą,
profesionalųjį ir mėgėjų meną bei kitą kultūrinę ir šviečiamąją veiklą;
5.3. už tarptautinių ryšių ir tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimą;
5.4. už respublikinius ir tarptautinius pasiekimus;
5.5. už verslo ir kaimo plėtrą Varėnos rajone;
5.6. už turizmo vystymą Varėnos rajone;
5.7. už ypatingus pasiekimus profesinėje veikloje;
5.8. už aktyvią visuomeninę veiklą;
5.9. už mecenatinę veiklą
5.10. už didvyrišką poelgį;
5.11. už kitus Varėnos rajonui reikšmingus nuopelnus.
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6. Garbės ženklu negali būti apdovanojami asmenys, pripažinti kaltais už tyčinius
nusikaltimus.
7. Garbės ženklu gali būti apdovanojama ir po mirties, garbės ženklą įteikiant mirusiojo
artimiesiems.
8. Garbės ženklu tas pats asmuo gali būti apdovanojamas tik vieną kartą.
III SKYRIUS
KANDIDATŲ APDOVANOTI GARBĖS ŽENKLU TEIKIMO TVARKA
9. Kandidatus apdovanojimui garbės ženklu gali siūlyti:
9.1. Savivaldybės meras;
9.2. Savivaldybės tarybos nariai ir frakcijos;
9.3. Savivaldybės tarybos komitetai;
9.4. Savivaldybės administracija;
9.5. Lietuvos

Respublikoje

įregistruotos

visuomeninės,

politinės

ir

religinės

organizacijos bei jų padaliniai, kitos įstaigos ir organizacijos;
9.6. Savivaldybės gyventojų grupė (ne mažiau kaip 100 asmenų).
10. Siūlymus šio Aprašo 9 punkte nurodyti subjektai turi pateikti raštu Savivaldybės
merui.
11. Kandidatuoti būti apdovanotam savo iniciatyva negalima.
12. Kandidatus apdovanojimui garbės ženklu siūlantys subjektai užpildo ir teikia
siūlymą apdovanoti Varėnos rajono savivaldybės garbės ženklu (2 priedas), kuriame turi būti
nurodyti duomenys apie apdovanoti siūlomą asmenį, nuopelnai už kuriuos siūloma skirti garbės
ženklą. Jeigu siūlymas kolektyvinis, prie teikimo pridedamas dalyvių susirinkimo protokolas,
atitinkantis protokolo įforminimo reikalavimus. Jeigu siūlymą teikia ne mažesnė kaip 100 asmenų
Savivaldybės gyventojų grupė, kartu su teikimu pateikiamas asmenų sąrašas su parašais.
13. Už siūlant apdovanoti garbės ženklu pateikiamų duomenų tikrumą atsako juos
teikiantys asmenys.

IV SKYRIUS
APDOVANOJIMO GARBĖS ŽENKLU SUTEIKIMO TVARKA
14. Siūlymus apdovanoti garbės ženklu nagrinėja Savivaldybės mero iš Savivaldybės
tarybos narių, visuomenininkų, administracijos specialistų sudaryta apdovanojimams pateiktų
kandidatų atrankos ir vertinimo komisija (toliau – Apdovanojimo komisija). Apdovanojimo
komisija, sudaroma iš ne mažiau kaip 5 asmenų, dirba visuomeniniais pagrindais. Apdovanojimo
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komisiją techniškai aptarnauja Savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyrius arba kitas
Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas padalinys ar specialistas.
15. Apdovanojimo komisija išvadas dėl garbės ženklo skyrimo teikia Savivaldybės
merui. Išimtinais atvejais, Savivaldybės meras gali apdovanoti garbės ženklu ir be Apdovanojimo
komisijos svarstymo.
16. Sprendimas apdovanoti asmenį garbės ženklu įforminamas mero potvarkiu. Garbės
ženklu apdovanotas asmuo įrašomas į apdovanotųjų sąrašą, kurį tvarko Savivaldybės
administracijos Kultūros ir sporto skyrius.
17. Priėmus sprendimą apdovanoti asmenį garbės ženklu, organizuojama vieša,
iškilminga garbės ženklo įteikimo ceremonija. Garbės ženklas paprastai įteikiamas Savivaldybės
tarybos posėdžio metu, taip pat valstybinių švenčių arba kitų iškilmingų renginių metu.
18. Garbės ženklą asmeniui įteikia Savivaldybės meras arba jo įgaliotas asmuo.
19. Apie suteiktą apdovanojimą informuojama visuomenė.
V SKYRIUS
GARBĖS ŽENKLŲ ATĖMIMAS IR NETEKIMAS
20. Jeigu garbės ženklu apdovanoto asmens veikla žemina apdovanotojo vardą,
Savivaldybės meras Apdovanojimo komisijos teikimu priima sprendimą išbraukti šį asmenį iš
apdovanotųjų sąrašo.
21. Apdovanotas asmuo, kuris atsisako garbės ženklo, Apdovanojimo komisijai
nustačius atsisakymo faktą, Apdovanojimo komisijos siūlymu Savivaldybės mero sprendimu
išbraukiamas iš apdovanotųjų sąrašo.
22. Iš apdovanotųjų sąrašo išbraukti asmenys jiems įteiktus garbės ženklus privalo
grąžinti garbės ženklo regalijų tvarkytojui.
VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
23. Garbės ženklas nešiojamas (segimas) laikantis Ordinų, medalių ir kitų pasižymėjimo
ženklų bei jų pakaitų nešiojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Prezidento 2003 m.
sausio 16 d. dekretu Nr. 2026 „Dėl Lietuvos valstybės apdovanojimų bei jų pakaitų projektų,
brėžinių ir etalonų, Valstybės apdovanojimų nešiojimo taisyklių, Lietuvos valstybės apdovanojimų
tarybos nuostatų, Lietuvos valstybės ordinų kanclerio nuostatų tvirtinimo“, nustatyta tvarka.
______________
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Apdovanojimo Varėnos rajono savivaldybės garbės
ženklu „Už nuopelnus Varėnos kraštui“
tvarkos aprašo 1 priedas
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS GARBĖS ŽENKLAS „UŽ NUOPELNUS
VARĖNOS KRAŠTUI“
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Apdovanojimo Varėnos rajono savivaldybės garbės
ženklu „Už nuopelnus Varėnos kraštui“
tvarkos aprašo 2 priedas

SIŪLYMAS APDOVANOTI VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
GARBĖS ŽENKLU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Teikiančiosios įstaigos, organizacijos pavadinimas ar asmens vardas, pavardė, pareigos)

1. Pretendento vardas (ai), pavardė
___________________________________________________________________________
2. Gimimo data
___________________________________________________________________________
3. Pilietybė
___________________________________________________________________________
4. Namų adresas, telefonas
___________________________________________________________________________
5. Darbovietė, pareigos
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Visuomeninės pareigos (jeigu yra)
___________________________________________________________________________
7. Nuopelnai, už kuriuos siūloma apdovanoti Varėnos rajono savivaldybės garbės ženklu:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________
PASTABA: Kartu su teikimu pateikiamas gyvenimo aprašymas, dokumentų, patvirtinančių
pretendento veiklos pasiekimus, kopijos, kita nagrinėjant asmens kandidatūrą aktuali informacija.
___________________________
Teikimą pristatančiojo pareigos

vardas, pavardė

(parašas)

Data
A. V.
_________________________
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