
 
 
 
           
 

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBA 
 

S P R E N D I M A S 

 

DöL ROKIŠKIO KRAŠTO GARBöS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO IR 
APDOVANOJIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBöS MERO PADöKOS RAŠTAIS 

NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 
 

2011 m. kovo 4 d. Nr. TS-3.35 
Rokiškis 

 
 

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049, 
2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 45 punktu, 
 Rokiškio rajono savivaldyb÷s taryba n u s p r e n d ž i a: 
 1. Patvirtinti Rokiškio krašto garb÷s piliečio vardo suteikimo ir apdovanojimo Rokiškio 
rajono savivaldyb÷s mero pad÷kos raštais nuostatus (pridedama). 
 2. Patvirtinti Rokiškio krašto garb÷s piliečio ženklo, ženklo pažym÷jimo ir Rokiškio 
rajono savivaldyb÷s mero pad÷kos etalonus (pridedama). 
 3. Laikyti netekusiu galios Rokiškio rajono tarybos 1999 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. 
94 „D÷l Rokiškio krašto garb÷s piliečio vardo nuostatų patvirtinimo“ 1 dalį. 
 
 
 
 
 
 
Savivaldyb÷s meras                    Almantas Blažys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Petras Blaževičius, 71 345 
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        Rokiškio rajono savivaldyb÷s tarybos 
        2011 m. kovo 4 d. sprendimu Nr. TS-3.35 
 

 
ROKIŠKIO KRAŠTO GARBöS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO IR APDOVANOJIMO 

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBöS MERO PADöKOS  
RAŠTAIS 

 
N U O S T A T A I 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
 1. Rokiškio rajono savivaldyb÷s apdovanojimų nuostatai (toliau – nuostatai) apibr÷žia 
Rokiškio rajono savivaldyb÷s apdovanojimus, nustato apdovanojimų suteikimo, apdovanojimų 
ženklų įteikimo, nešiojimo, netekimo tvarką ir apdovanotųjų teises. 
 2. Pagrindin÷s šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos: 
 Apdovanojimų ženklai – daiktin÷ apdovanojimų išraiška: 
 Rokiškio krašto garb÷s piliečio ženklas, 
  Rokiškio rajono savivaldyb÷s mero pad÷ka; 
 Etalonas – Rokiškio rajono savivaldyb÷s tarybos sprendimu patvirtinti Rokiškio krašto 
garb÷s piliečio ženklo, ženklo pažym÷jimo ir Rokiškio rajono savivaldyb÷s mero pad÷kos 
pavyzdžiai, pagal kuriuos daromi apdovanojimų ženklai ir pad÷kos. 
 Miniatiūra – apdovanojimo ženklo sumažintas variantas. 
  

II. ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBöS APDOVANOJIMAI, APDOVANOJIMŲ 
ŽENKLŲ ETALONAI 

 
 3. Rokiškio rajono savivaldyb÷s apdovanojimai skiriami Lietuvos Respublikos piliečiams, 
asmenims be pilietyb÷s ir užsieniečiams pagerbti. 
 4. Rokiškio rajono savivaldyb÷s apdovanojimai suteikiami: 
 4.1. Rokiškio rajono savivaldyb÷s tarybos sprendimu – Rokiškio krašto garb÷s piliečio 
vardas; 
 4.2. Rokiškio rajono savivaldyb÷s mero potvarkiu – mero pad÷kos. 
 5. Rokiškio krašto garb÷s piliečio vardas (toliau šiuose nuostatuose – „vardas“) gali būti 
suteikiamas Lietuvos Respublikos, taip pat bet kurios užsienio valstyb÷s, su kuria Lietuva palaiko 
diplomatinius santykius, piliečiui Lietuvos Respublikos piliečiams vardas suteikiamas už ypatingus 
nuopelnus bei pastangas ir išskirtinį ind÷lį į Rokiškio krašto mokslo, švietimo, kultūros, meno, 
sporto, ekonomikos, socialinio vystymo, krašto apsaugos ir kitas sritis. Už tuos pačius nuopelnus 
Lietuvos Respublikai, pasaulio bendrijai ar kitoms valstyb÷ms vardas suteikiamas tik iš Rokiškio 
rajono savivaldyb÷s teritorijos kilusiems Lietuvos ir užsienio valstybių piliečiams. Kitų valstybių 
piliečiams, kilusiems ne iš Rokiškio rajono savivaldyb÷s teritorijos, vardas suteikiamas už 
ypatingus nuopelnus bei pastangas ir išskirtinį ind÷lį į Rokiškio krašto mokslo, švietimo, kultūros, 
meno, sporto, ekonomikos, socialinio vystymo, krašto apsaugos ir kitas sritis. 
 Po mirties vardas suteikiamas tik nepriklausomyb÷s aktų signatarams, kilusiems iš 
Rokiškio krašto už ypatingus nuopelnus kovoje už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. 
 Vardas suteikiamas per metus ne daugiau kaip dviem asmenims. 
 6. Rokiškio rajono savivaldyb÷s mero pad÷ka gali būti suteikiama fiziniams ir 
juridiniams asmenims už įvairius nuopelnus Rokiškio kraštui ir kitą visuomenei reikšmingą veiklą.  
 7. Rokiškio rajono savivaldyb÷s apdovanojimų ženklų etalonus tvirtina Rokiškio rajono 
savivaldyb÷s taryba. 
 



 
III. APDOVANOJIMŲ PROGOS IR JŲ ĮTEIKIMAS 

 
 8. Rokiškio rajono savivaldybei nusipelnę asmenys apdovanojami Vasario 16-osios – 
Lietuvos valstyb÷s atkūrimo dienos, Kovo 11-osios – Nepriklausomyb÷s atkūrimo dienos, Liepos 
6-osios – Valstyb÷s (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos ir Rokiškio miesto dienos 
proga. Atskirais atvejais apdovanojimai gali būti įteikti ir kitu laiku. 
 9. Apie apdovanojamuosius asmenis ir apdovanojimų įteikimą informuojama visuomen÷. 
 10. Rokiškio rajono savivaldyb÷s apdovanojimus iškilmingai įteikia Rokiškio rajono 
savivaldyb÷s meras arba jo įgaliotas asmuo. 
 11. Jeigu apdovanotasis miršta, nesp÷jus įteikti jam apdovanojimo, apdovanojimo ženklas 
ir apdovanojimo dokumentai gali būti įteikti jo šeimos nariams ar artimiems giminaičiams arba 
jiems sutikus saugomi (eksponuojami) Rokiškio krašto muziejuje. 
 
IV. ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBöS VYRIAUSIASIS APDOVANOJIMŲ ŽENKLŲ 

TVARKYTOJAS IR DARBAI, SUSIJĘ SU APDOVANOJIMŲ ŽENKLAIS 
 

 12. Rokiškio rajono savivaldyb÷s vyriausiasis apdovanojimų ženklų tvarkytojas (toliau – 
vyriausiasis apdovanojimų ženklų tvarkytojas) yra Rokiškio rajono savivaldyb÷s administracijos 
direktorius. 
 13. Vyriausiasis apdovanojimų ženklų tvarkytojas atlieka šiuos darbus: 
 13.1. saugo Rokiškio rajono savivaldyb÷s apdovanojimų ženklų etalonus; 
 13.2. tikrina, ar teikimai apdovanojimams atitinka šių Nuostatų reikalavimus; 
 13.3. organizuoja dokumentų rengimą d÷l apdovanojimų; 
 13.4. organizuoja iškilmingą apdovanojimų įteikimą; 
 13.5. organizuoja apdovanojimo ženklų gamybą; 
 13.6. išduoda apdovanojimo pažym÷jimo ir apdovanojimo ženklų dublikatus; 
 13.7. nustato apdovanojimo ženklų ir dokumentų at÷mimo, netekimo bei grąžinimo 
tvarką; 
 13.8. Registruoja Rokiškio krašto garb÷s piliečius ir jiems įteiktus ženklus specialioje 
knygoje. 
 

V. KANDIDATŲ APDOVANOTI TEIKIMO TVARKA 
 

 14. Teisę teikti kandidatus apdovanoti Rokiškio krašto garb÷s piliečio vardui turi: 
 14.1. rajono savivaldyb÷s 1/3 tarybos narių; 
 14.2. visuomenin÷s, kultūros, meno, mokslo, sporto ar kitos organizacijos, įmon÷s, 
įstaigos, piliečių organizuotos grup÷s (konferencijos, visuotiniai susirinkimai ir pan.). 
 15. Teikimai apdovanoti rajono savivaldyb÷s mero pad÷kos raštu Rokiškio rajono 
savivaldyb÷s apdovanojimų komisijai pateikiami iš anksto, o Rokiškio krašto garb÷s piliečio vardui 
suteikti – ne v÷liau kaip prieš 2 m÷nesius. Juose pateikiama kiekvieno kandidato biografija, 
nuopelnų aprašymas, duomenys apie valstybinius ir kitus ankstesnius apdovanojimus, nurodymas 
kokiam apdovanojimui pristatoma. Už apdovanojimui teikiamų asmenų duomenų tikrumą atsako 
juos teikiančios organizacijos, institucijos, visuomenin÷s, kultūros, meno, mokslo, sporto ar kitos 
organizacijos, įmon÷s, įstaigos, piliečių organizuotos grup÷s  pavesti asmenys. 
 16. Teikimai apdovanoti svarstomi Apdovanojimų komisijoje. Jos išvados d÷l 
apdovanojimo mero pad÷ka pateikiama savivaldyb÷s merui, d÷l Rokiškio krašto garb÷s piliečio 
vardo – rajono savivaldyb÷s tarybai. 
  15. Asmenys, teisti už tyčinius nusikaltimus, negali būti teikiami apdovanojimui. 
 

VI. APDOVANOJIMŲ ŽENKLAI IR DOKUMENTAI, JŲ DUBLIKATAI 
 



 18. Apdovanotiesiems įteikiami apdovanojimo ženklai ir apdovanojimo dokumentai. 
 19. Apdovanojimo dokumentai yra šie: 
 19.1. Rokiškio rajono savivaldyb÷s tarybos sprendimo d÷l suteikimo Rokiškio krašto 
garb÷s piliečio vardo kopija; 
 19.2. Rokiškio rajono savivaldyb÷s mero potvarkio d÷l apdovanojimų Rokiškio rajono 
savivaldyb÷s mero pad÷ka kopija; 
 19.3. Rokiškio rajono savivaldyb÷s mero pasirašytas ir antspaudu patvirtintas Rokiškio 
krašto garb÷s piliečio ir ženklo pažym÷jimai. 
 20. Apdovanojimo ženklo numeris ir data įrašomi į apdovanotam asmeniui apdovanojimo 
įteikimą liudijantį dokumentą. Apdovanojimus liudijantys dokumentai registruojami. 
 21. Praradus apdovanojimą liudijantį dokumentą, apdovanotojo prašymu gali būti 
išduodami jų dublikatai, patvirtinti rajono savivaldyb÷s administracijos direktoriaus. 
 22. Apdovanotieji, praradę apdovanojimo ženklus, jų dublikatus gali įsigyti įteikę rajono 
savivaldyb÷s administracijos direktoriui prašymą. Jame turi būti nurodomos ženklo praradimo 
aplinkyb÷s. Apmok÷jus apdovanojimo ženklo vertę, atitinkamai pažym÷tą jo dublikatą išduoda 
rajono savivaldyb÷s administracijos direktorius. 
 

VII. APDOVANOTŲJŲ TEISöS 
 

 23. Apdovanotieji turi teisę naudoti apdovanojimų ženklus savo asmeniniuose 
antspauduose ir vizitin÷se kortel÷se. 
 24. Garb÷s pilietis turi teisę nemokamai lankytis rajono savivaldyb÷je įstaigų 
organizuojamuose renginiuose (koncertai, sporto varžybos ir kt.) 
 25. Garb÷s pilietis turi teisę dalyvauti ir pasisakyti rajono savivaldyb÷s tarybos ir jos 
komitetų pos÷džiuose. 
  

VIII. APDOVANOJIMŲ ŽENKLŲ DEMONSTRAVIMO IR NEŠIOJIMO TVARKA 
 

 26. Apdovanojimų ženklai demonstruojami patalpinant matomoje vietoje. 
 27. Garb÷s piliečio ženklas nešiojamas (segimas) prie išeiginių drabužių atmintinomis 
valstyb÷s ir profesinių švenčių dienomis, per oficialius pri÷mimus ar ceremonijas bei renginius, 
kitomis iškilmingomis progomis. 
 28. Garb÷s piliečio ženklas-miniatiūra gali būti nešiojama (segima) prie kostium÷lio ar 
kostiumo švarko kair÷je pus÷je arba prie moteriško drabužio ant krūtin÷s kair÷je pus÷je. 
 29. Jei asmuo yra apdovanotas Lietuvos Respublikos ir (arba) kitų valstybių 
apdovanojimais, garb÷s piliečio ženklo miniatiūra nešiojama (segima) žemiau jų. 
 30. Rajono savivaldyb÷s apdovanojimų ženklų bei jų pakaitų nešioti (seg÷ti) negalima: 
 30.1. asmeniui, nuteistam laisv÷s at÷mimo bausme; 
 30.2. asmeniui, kuriam paskirta kardomoji priemon÷ – kardomasis kalinimas (su÷mimas). 
 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

 31. Rokiškio rajono savivaldyb÷s taryba gali pripažinti sprendimą d÷l Rokiškio krašto 
garb÷s piliečio vardo suteikimo negaliojančiu, jeigu asmuo, kuriam suteiktas krašto garb÷s piliečio 
vardas, savo elgesiu ar veiksmais žemina šį vardą arba įsiteis÷ja teismo sprendimas baudžiamojoje 
byloje, kurioje asmuo pripažįstamas kaltu d÷l tyčin÷s nusikalstamos veikos. 

__________________ 
 
 
 
 
 



 PATVIRTINTA  
 Rokiškio rajono savivaldyb÷s tarybos 
 2011 m. kovo 4 d. sprendimu Nr. TS-3.35 

ROKIŠKIO KRAŠTO GARBöS PILIEČIO  
ŽENKLO ETALONAS  

 

 



 PATVIRTINTA   
 Rokiškio rajono savivaldyb÷s tarybos 
 2011 m. kovo 4 d. sprendimu Nr. TS-3.35 
 

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBöS MERO  
PADöKOS ETALONAS  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    
  
 


