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KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO
NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2022 m. gegužės
d. Nr. TSKazlų Rūda
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies
45 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi Kazlų Rūdos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Kazlų Rūdos savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo nuostatus
(pridedama).
2. Pripažinti netekusiu galios Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2004-05-14 sprendimą
Nr. TP 12-3 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų, komisijos,
atsakingos už garbės piliečio vardo teikimą, ir garbės piliečio regalijų (medalio ir liudijimo) formos
patvirtinimo“.
Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti
skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo
nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36,
44240 Kaunas) arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g.
8A, 44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Mantas Varaška

PATVIRTINTA
Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos
2022 m. gegužės
d. sprendimu
Nr. TSKAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO
NUOSTATAI
I. BENDROJI DALIS
1. Kazlų Rūdos savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai (toliau – Nuostatai)
nustato garbės piliečio vardo suteikimo tvarką. Kazlų Rūdos savivaldybės garbės piliečio (toliau –
Garbės piliečio) vardą suteikia Kazlų Rūdos savivaldybės taryba Garbės piliečio vardo suteikimo
komisijos (toliau – Komisija) siūlymu.
2. Garbės piliečio vardas suteikiamas Lietuvos Respublikos piliečiams, asmenims be
pilietybės, taip pat užsieniečiams, pasižymėjusiems iškiliais darbais Kazlų Rūdos savivaldybės
bendruomenei ūkio, verslo plėtros, kultūros, meno, švietimo, sporto, labdaros ir rėmimo,
publicistikos, nusikalstamumo prevencijos, aplinkosaugos, aplinkos tvarkymo ir kitose srityse arba
už ilgalaikę visuomeninę veiklą bei už kilnius poelgius, padariusius teigiamą poveikį visuomenei,
taip pat už nuopelnus garsinant Kazlų Rūdos savivaldybės (toliau – Savivaldybė) vardą šalyje ir
pasaulyje.
II. GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO TVARKA
3. Garbės piliečio vardas suteikiamas Lietuvos Respublikos valstybinių, Savivaldybės švenčių
proga arba kitu laiku iškilmingais atvejais.
4. Komisijai teikti kandidatus Garbės piliečio vardui suteikti turi teisę Savivaldybės:
4.1. tarybos komitetai;
4.2. meras;
4.3. visuomeninės organizacijos;
4.4. politinės partijos;
4.5. seniūnijos;
4.6. gyventojų bendruomenės;
4.7. piliečių grupės (ne mažiau kaip 50 asmenų).
5. Siūlymai dėl Garbės piliečio vardo suteikimo pateikiami raštu Savivaldybės merui. Siūlant
kandidatą pateikiama jo biografija, nuopelnų aprašymas, taip pat asmens tapatybę patvirtinančio
dokumento kopija. Jeigu siūlymas kolektyvinis, pridedamas dalyvių (narių) susirinkimo (posėdžio)
protokolas. Už siūlomo asmens duomenų tikrumą atsako juos teikiančios organizacijos, institucijos
ir pareigūnai.
6. Asmenys, teisti už tyčinius nusikaltimus, negali būti siūlomi kandidatais Garbės piliečio
vardui gauti. Asmenys siūlomi tapti Garbės piliečiais privalo užpildyti Asmens, pretenduojančio tapti
Kazlų Rūdos savivaldybės garbės piliečiu, deklaraciją (Nuostatų priedas). Asmenų, atsakiusių
deklaracijoje bent į vieną klausimą „Taip“, tinkamumą tapti Garbės piliečiu, atsižvelgiant į aplinkybių
visumą, vertina Komisija ir sprendžia Savivaldybės taryba.
7. Garbės piliečiui įteikiamos Garbės piliečio regalijos.
8. Savivaldybės meras priima siūlymus dėl Garbės piliečio vardo suteikimo ir teikia juos
Komisijai.
9. Komisija tikrina, ar siūlomas kandidatas atitinka šių Nuostatų reikalavimus.
10. Komisijos teikimu, Savivaldybės administracijos Bendrasis skyrius rengia Savivaldybės
tarybos sprendimo projektą dėl garbės piliečio vardo suteikimo.
11. Savivaldybės administracija rūpinasi Garbės piliečio regalijų pagaminimu ir išrašymu,
tvarko kitus su Garbės piliečio vardo suteikimu susijusius dokumentus.
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12. Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą dėl Garbės piliečio vardo suteikimo,
Savivaldybės administracija organizuoja iškilmingą Garbės piliečio medalio ir liudijimo įteikimą.
13. Garbės piliečio liudijimą pasirašo Savivaldybės meras arba Savivaldybės tarybos įgaliotas
asmuo.
14. Garbės piliečio regalijas įteikia Savivaldybės meras arba Savivaldybės tarybos įgaliotas
asmuo.
15. Garbės pilietis įregistruojamas Kazlų Rūdos savivaldybės Garbės piliečių knygoje.
16. Garbės piliečio vardas asmeniui suteikiamas tik vieną kartą.
17. Apie Garbės piliečio vardo suteikimą informuojama visuomenė.
18. Garbės piliečio medalį nešioti turi teisę tik asmuo, kuriam šis vardas suteiktas.
19. Jeigu asmuo, kuriam suteiktas Garbės piliečio vardas, savo elgesiu ar veiksmais žemina šį
vardą arba nuteisiamas už tyčinį nusikaltimą, Komisijai pasiūlius, Savivaldybės taryba sprendimu
gali panaikinti sprendimą dėl Garbės piliečio vardo suteikimo šiam asmeniui. Faktą dėl elgesio,
žeminančių šį vardą veiksmų arba nuteisimo už tyčinį nusikaltimą nustato Komisija.
20. Garbės piliečio atminimui įamžinti po mirties ant labiausiai su jo gyvenimu ir veikla Kazlų
Rūdos savivaldybėje susijusio pastato (suderinus su pastato savininku) atidengiama memorialinė
lenta.
III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
21. Šis teisės aktas gali būti papildomas, keičiamas ar pripažįstamas netekusiu galios
Savivaldybės tarybos sprendimu.
__________________

Kazlų Rūdos savivaldybės garbės
piliečio vardo suteikimo nuostatų
priedas
ASMENS, PRETENDUOJANČIO TAPTI KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS GARBĖS
PILIEČIU, DEKLARACIJA
______________________________________________
(vardas, pavardė)
______________________________________________
(data)
1. Ar buvote pripažintas šiurkščiai pažeidusiu Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų
derinimo įstatymą?
___________________________________________________________________________
2. Ar esate įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl tyčinio nusikaltimo padarymo?
___________________________________________________________________________
3. Ar esate įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl nusikaltimo valstybės tarnybai ir
viešiesiems interesams ar dėl korupcinio pobūdžio nusikaltimo, kaip jis apibrėžtas Lietuvos
Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme, padarymo?
___________________________________________________________________________
4. Ar esate įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl nusikaltimo, kuriuo padaryta turtinė žala
valstybei?
___________________________________________________________________________
5. Ar esate įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl baudžiamojo nusižengimo valstybės
tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio baudžiamojo nusižengimo, kaip jis
apibrėžtas Korupcijos prevencijos įstatyme, padarymo?
___________________________________________________________________________
6. Ar buvote atleistas iš valstybės tarnautojo pareigų už Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos
įstatyme nurodytus šiurkščius pažeidimus arba Valstybės tarnybos įstatymo numatytu atveju
pripažintas padaręs šiurkštų tarnybinį nusižengimą, už kurį turėtų būti skirta tarnybinė nuobauda –
atleidimas iš pareigų?
___________________________________________________________________________
7. Ar buvote atleistas iš darbo, pareigų ar praradęs teisę verstis atitinkama veikla už kituose
įstatymuose keliamo nepriekaištingos reputacijos reikalavimo neatitiktį ar elgesio (etikos) normų
pažeidimą?
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___________________________________________________________________________
8. Ar buvote atleistas arba pašalintas iš skiriamų arba renkamų pareigų dėl priesaikos ar pasižadėjimo
sulaužymo, pareigūno vardo pažeminimo?
___________________________________________________________________________
9. Ar esate arba buvote įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys?
___________________________________________________________________________

_________________________ ____________________________
(parašas)

(pretendento vardas, pavardė)

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
TEISĖS IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS
Biudžetinė įstaiga. Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188777932
Skyriaus duomenys: Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda, tel.: (8 343) 68 627 / 95 276, el. p. teise@kazluruda.lt

Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai
Į

Nr.
Nr.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO
NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2022-04-27
Kazlų Rūda
Sprendimo projekto rengimą paskatinusios priežastys, tikslai: Tarybos sprendimo
projekto tikslas patikslinti Kazlų Rūdos savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo nuostatus.
Atnaujintame teisės akte numatoma, kad asmenys, pretenduojantys tapti garbės piliečiais, turės
užpildyti deklaraciją dėl padarytų teisės pažeidimų; įtvirtinta nuostata, kad jei garbės pilietis užsiims
veikla, kuri žemins garbės piliečio vardą, Komisija turės nustatyti šį faktą.
Pakeitimai (perbraukta – ištrinama, paryškinta – pridedama):
6. Asmenys, teisti už tyčinius nusikaltimus, negali būti siūlomi kandidatais Garbės piliečio
vardui gauti. Asmenys siūlomi tapti Garbės piliečiais privalo užpildyti Asmens, pretenduojančio
tapti Kazlų Rūdos savivaldybės garbės piliečiu, deklaraciją (Nuostatų priedas). Asmenų,
atsakiusių deklaracijoje bent į vieną klausimą „Taip“, tinkamumą tapti Garbės piliečiu,
atsižvelgiant į aplinkybių visumą, vertina Komisija ir sprendžia Savivaldybės taryba.
19. Jeigu asmuo, kuriam suteiktas Garbės piliečio vardas, savo elgesiu ar veiksmais žemina
šį vardą arba nuteisiamas už tyčinį nusikaltimą, Komisijai pasiūlius, Savivaldybės taryba sprendimu
gali panaikinti sprendimą dėl Garbės piliečio vardo suteikimo šiam asmeniui. Faktą dėl elgesio,
žeminančių šį vardą veiksmų arba nuteisimo už tyčinį nusikaltimą nustato Komisija.
Teisinis pagrindas: Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalis
nurodo, kad savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus gali sustabdyti, pakeisti ar panaikinti pati
savivaldybės taryba.
Galimos pasekmės: nenumatoma.
Teisės aktai, kuriuos reikės pakeisti ar panaikinti priėmus šį sprendimą: nėra.
Biudžeto lėšų poreikis jam įgyvendinti: nenumatyta.
Sprendimo projektas antikorupciniu požiūriu nevertintinas.

Vedėjas

Rokas Liaudinskas

