
 
ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 
SPRENDIMAS 

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS (JOS CENTRO AR KITOS 
GYVENAMOSIOS VIETOVĖS) GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO NUOSTATŲ 

PATVIRTINIMO 
 

2011 m. kovo 31 d.  Nr. T1-1717 
Šilutė 

                                
 

 
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.55-1049; 

2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 45 punktu, Šilutės rajono savivaldybės taryba                 n 
u s p r e n d ž i a: 

1. Patvirtinti Šilutės rajono savivaldybės (jos centro ar kitos gyvenamosios vietovės) 
Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatus ir Garbės piliečio vardo liudijimo formą (pridedama). 

2. Pripažinti netekusiu galios Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2006-03-23 sprendimą 
Nr. T1-1007 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės, Šilutės miesto ir kitų rajono gyvenamųjų vietovių 
garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo“.   

 
 
 
 
 

Savivaldybės meras                         Virgilijus Pozingis 
 
 

PATVIRTINTA 
Šilutės rajono savivaldybės  
tarybos 2011 m. kovo 31 d. 
sprendimu Nr. T1-1717 

 
                   

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS (JOS CENTRO AR KITOS GYVENAMOSIOS 
VIETOVĖS) GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO NUOSTATAI 

 
 

I. BENDROJI DALIS 
 

1. Šilutės rajono savivaldybės (jos centro ar kitos gyvenamosios vietovės) Garbės 
piliečio  

(toliau – Garbės piliečio)  vardas suteikiamas Šilutės rajono savivaldybės tarybos 
sprendimu. 

2. Garbės piliečio vardas gali būti suteikiamas Lietuvos Respublikos piliečiams, taip pat  
užsieniečiams už ypatingus nuopelnus Šilutės miestui, kitoms rajono gyvenamosioms 

vietovėms. 
 

II. GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO TVARKA 
  
3. Teisę siūlyti Savivaldybės tarybai kandidatus Garbės piliečio vardui suteikti turi: 



3.1.  seniūnijos taryba; 
3.2.  rajone veikiančios asociacijos (visuomeninės organizacijos); 
3.3.  gyventojų bendruomenės ( ne mažiau kaip 15 asmenų  grupės).  
4. Siūlymai dėl Garbės piliečio vardo suteikimo pateikiami raštu Šilutės rajono 

savivaldybės tarybai. Siūlant kandidatą pateikiama išsami jo biografija, nuopelnų aprašymas 
nurodant, kokios vietovės Garbės piliečio vardui siūlomas, taip pat nurodomas adresas, pridedama 
asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, rekomendacija, pasirašyta ne mažiau kaip 100 
asmenų (nurodant vardą, pavardę, adresą). Jei siūlymas kolektyvinis, pridedamas susirinkimo 
(posėdžio) protokolas, atitinkantis raštvedybos reikalavimus. 

5. Teisti asmenys negali būti siūlomi kandidatais Garbės piliečio vardui gauti. 
6. Už siūlomo asmens duomenų tikrumą atsako pateikėjai. 
7. Apie pateiktą siūlymą per žiniasklaidą ir Savivaldybės tinklalapį  informuojama 

visuomenė. 
8. Garbės piliečiui įteikiamos regalijos: medalis ir nustatytos formos liudijimas. 
9. Garbės piliečio vardas įrašomas ir įregistruojamas Šilutės miesto ar kitos rajono 

gyvenamosios vietovės Garbės piliečio knygose. 
10. Garbės piliečio vardas gali būti suteikiamas asmeniui ir po mirties. Tokiu atveju 

Garbės piliečio vardo regalijos įteikiamos jo šeimai arba artimiesiems. 
11. Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą dėl Garbės piliečio vardo suteikimo, 

Savivaldybės meras (arba jo įgaliotas asmuo)  iškilmingoje aplinkoje Garbės piliečiui įteikia 
regalijas. 

12. Garbės piliečio vardas tos pačios gyvenamosios vietovės asmeniui suteikiamas tik 
vieną kartą. 

13. Darbai, susiję su Garbės piliečio vardo suteikimu, atliekami Savivaldybės 
administracijoje: 

13.1. Savivaldybės administracijos Kanceliarija: priima siūlymus dėl Garbės piliečio 
vardo suteikimo, tikrina, ar dėl siūlomo kandidato pateikti dokumentai atitinka šių nuostatų 
reikalavimus, rengia Savivaldybės tarybai sprendimo projektą dėl Garbės piliečio vardo suteikimo; 

13.2. Šilutės rajono savivaldybės administracija arba  gyvenamosios vietovės, iš kur 
pateiktas siūlymas dėl kandidato, seniūnas rūpinasi Garbės piliečio regalijų pagaminimu ir 
seniūnijos Garbės piliečių knygos įgijimu, liudijimų išrašymu, informuoja visuomenę apie Garbės 
piliečio vardo suteikimą, organizuoja iškilmingą Garbės piliečio vardo liudijimo įteikimą, saugo 
Garbės piliečių knygą, liudijimų pavyzdžius, tvarko kitus su Garbės piliečio vardo suteikimu 
susijusius dokumentus. 

 
III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
14. Jeigu asmuo, kuriam suteiktas Garbės piliečio vardas, savo elgesiu ar veiksmais 

žemina šį vardą arba nuteisiamas, Tarybos sprendimu gali netekti Garbės piliečio vardo. 
 

 
_____________________________________ 

 
 



 
 
 
 
PATVIRTINTA 
Šilutės rajono savivaldybės tarybos 
2011 m. kovo 31 d. 
sprendimu Nr. T1-1717 
 

 
GARBĖS PILIEČIO VARDO 

LIUDIJIMAS 
 
 

Šiuo dokumentu liudijama, kad 
 

Piliečiui (-ei)……………………………………………………………… 
(vardas, pavardė, tėvo vardas) 

 
20…… metais Šilutės rajono savivaldybės tarybos 20…….  sprendimu  Nr. ….. 

 
suteiktas ……………………………………………………………………….. 

(vietovės  pavadinimas) 
 

Garbės piliečio vardas 
 
 
 
Savivaldybės meras                                               
 
 
 

..................................................... 
                       (data, vieta) 
 
 

 
                    
 
 


