
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. SAUSIO 31 D.

SPRENDIMO NR. T1-3 „DĖL ŠILALĖS RAJONUI NUSIPELNIUSIŲ ASMENŲ

SKATINIMO PROGRAMOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2018 m. birželio   d. Nr. T1-

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

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

1. Pakeisti Šilalės rajonui nusipelniusių asmenų skatinimo programos aprašą, patvirtintą

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T1-3 „Dėl Šilalės rajonui

nusipelniusių asmenų skatinimo programos aprašo patvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija

(pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d.

sprendimą Nr. T1-256 „Dėl Šilalės rajonui nusipelniusių asmenų skatinimo programos aprašo

patvirtinimo“ pakeitimo.

3. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras                                        Jonas Gudauskas

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt


PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2013 m. sausio 31 d. sprendimu

Nr. T1-3
(Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2018 m. birželio 28 d. sprendimo

Nr. T1-151 redakcija)

ŠILALĖS RAJONUI NUSIPELNIUSIŲ ASMENŲ SKATINIMO PROGRAMOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šilalės rajonui nusipelniusių asmenų skatinimo programa (toliau – Programa) parengta

siekiant skatinti gyventojus aktyviai dalyvauti savivaldybės visuomeniniame gyvenime, skatinti

naujų idėjų, programų įgyvendinimą.

2. Įgyvendinant programą teikiami apdovanojimai:

            – Šilalės garbės piliečio vardo (nebūtinai kiekvienais metais),

            – „Auksinės gilės“ (kiekvienais metais),

            – Padėkos dienos (kiekvienais metais).

3. Programa tęstinė. Lėšas Programai skiria Savivaldybės taryba, kiekvienais metais

tvirtindama rajono biudžetą: Garbės piliečio apdovanojimams ir šventei iki 4500 Eur; „Auksinės

gilės“ apdovanojimams ir šventei iki 6000 Eur; Padėkos apdovanojimams ir šventei iki 6000 Eur.

II. ŠILALĖS GARBĖS PILIEČIO VARDAS

4. Šilalės garbės piliečio vardas teikiamas Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių

piliečiams, kurie yra ypatingai nusipelnę Šilalės rajono savivaldybei (toliau – Savivaldybė).

5. Ypatingais nuopelnais rajonui laikomas aktyvus Šilalės krašto garsinimas Lietuvoje bei

užsienyje, mokslo, meno, politikos, verslo, sporto ar kitoje svarbioje visuomenei srityje.

6. Šilalės rajono savivaldybės taryba (toliau – Taryba) savo įgaliojimų laikui sprendimu

patvirtina mero teikiamą 8 asmenų Šilalės garbės piliečio vardo atrankos komisiją (toliau –

Komisija).

7. Siūlyti kandidatus Šilalės garbės piliečio vardui teikti gali: Savivaldybės tarybos

nariai, seniūnijų seniūnai, seniūnaičiai, seniūnijų ir seniūnaitijų gyventojai, nevyriausybinės

organizacijos, gyventojų grupės, įmonių, įstaigų kolektyvai.

7.1. Siūlantieji kandidatus apdovanoti pateikia Komisijai užpildytą Pretendento tapti

Šilalės garbės piliečiu anketą-rekomendaciją (1 priedas).

7.2 Komisija gautą pasiūlymą per 10 dienų pateikia visuomenei svarstyti paskelbdama

rajono spaudoje ir Savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt (toliau – Savivaldybės interneto

svetainė).

7.3. Viešas pasiūlymo svarstymas trunka 14 dienų po paskelbimo rajono spaudoje ir

Savivaldybės interneto svetainėje. Per šį laiką pritarimą kandidatūroms ar kitą nuomonę Komisijai

galima teikti el. paštu savivalda@silale.lt arba raštu Savivaldybės priimamajame.

7.4. Komisija išnagrinėja dėl pasiūlymo gautus atsiliepimus bei nuomones, apibendrina

juos ir sprendžia, ar teikti pasiūlymą Tarybai tvirtinti. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu

jame dalyvauja daugiau kaip 2/3 visų komisijos narių. Komisijos nutarimas priimamas slaptu

balsavimu ir laikomas teisėtu, jei už jį balsavo daugiau kaip pusė dalyvavusių Komisijos narių.

7.5. Šilalės garbės piliečio vardas suteikiamas posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių

balsų dauguma.

http://www.silale.lt
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8. Šilalės garbės piliečiui iškilmingai įteikiamas Šilalės garbės piliečio ženklas, Tarybos

sprendimas, patvirtinantis Šilalės garbės piliečio vardo suteikimą, piniginė 30 bazinių socialinių

išmokų (toliau – BSI)  dydžio išmoka.

8.1. Šilalės garbės piliečio vardas, pavardė ir trumpa biografija įrašomi Šilalės garbės

piliečių knygoje, paskelbiama rajono spaudoje ir Savivaldybės interneto svetainėje.

8.2. Šilalės garbės pilietis turi teisę dalyvauti (stebėtojo teisėmis) ir pasisakyti

Savivaldybės tarybos bei jos komitetų posėdžiuose.

III. „AUKSINĖ GILĖ“

9. „Auksinės gilės“ nominacija teikiama asmenims už platesnę nei tiesioginis darbas,

garsinant Šilalės rajoną, veiklą: laimėjimus, produktyvų ir kūrybingą darbą, rengiamus ir

realizuojamus projektus, renginius, parodas, pasiektus rezultatus profesinėje ir darbinėje srityje,

visuomeninius darbus, pilietines iniciatyvas ir jų įgyvendinimą, kūrybinį aktyvumą, tradicijų

puoselėjimą, pelnytą aplinkinių pagarbą, siekį padaryti kitų žmonių gyvenimą prasmingesnį ir

šviesesnį, verslumo ir labdaringos veiklos propagavimą visuomenėje, kilnų poelgį.

10. Numatoma kiekvienais metais apdovanoti iki 5 laureatų ir skirti iki 15 BSI dydžio

piniginę išmoką kiekvienam.

11. Taryba sprendimu patvirtina mero teikiamą 7 asmenų „Auksinės gilės“ atrankos

komisiją.

12. Siūlyti kandidatus „Auksinei gilei“ teikti gali: Savivaldybės tarybos nariai, seniūnijų

seniūnai, seniūnaičiai, seniūnijų ir seniūnaitijų gyventojai, įmonių ir įstaigų vadovai ar kolektyvai,

nevyriausybinės organizacijos, iniciatyvinės gyventojų grupės, kaimų bendruomenės.

13. Užpildytos nominacijos „Auksinės gilės“ pretendentų anketos-rekomendacijos (2

priedas) priimamos ir registruojamos Savivaldybės priimamajame.

13.1. Pretendentų anketos-rekomendacijos teikiamos kiekvienais metais, „Auksinės gilės“ 

atrankos komisijos nustatytą laiką paskelbus rajono spaudoje ir Savivaldybės interneto svetainėje.

13.2. „Auksinės gilės“ atrankos komisija pagal pateiktas anketas įvertina kandidatų

nuopelnus ir slaptu balsavimu išrenka iš jų laureatus. „Auksinės gilės“ atrankos komisija protokolą

teikia merui. Jo pagrindu meras potvarkiu įvardina laureatus. Administracijos direktorius įsakymu

paskiria lėšas apdovanojamajam. 

13.3. Laureatui iškilmingai įteikiamas „Auksinės gilės“ medalis, 15 BSI dydžio piniginė

išmoka, mero potvarkio apie apdovanojimą kopija.

14. Apie kandidatus nominacijoms ir atrankos rezultatus skelbiama rajono spaudoje ir

Savivaldybės interneto svetainėje.

15. „Auksinės gilės“ apdovanojimai įteikiami minint Lietuvos valstybės atkūrimo ar

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną.

IV. PADĖKOS DIENOS APDOVANOJIMAS

16. Padėkos dienos apdovanojimas teikiamas Šilalės rajono savivaldybės gyventojams

apdovanojimo metais įgyvendinusiems svarbius, įdomius projektus, savo veikla parodžiusiems

sektiną pavyzdį, kilniai pasielgusiems, subūrusiems savo gyvenamojoje vietoje kaimynus ir

bendraminčius spręsti konkrečią vietos problemą, už aktyvų žmonių ugdymą, regiono

etnokultūrinio paveldo saugojimą ir puoselėjimą, už sėkmingą kultūrinę ir švietėjišką veiklą; už

pilietines iniciatyvas, bendruomenių telkimą ir aktyvinimą, atviros visuomenės ugdymą, aktyvų ir

vaisingą darbą profesinėse sąjungose, socialiai atskirtų visuomenės grupių ir jų narių integravimą į

visuomenę; už naujų technologijų įsisavinimą, investicijų pritraukimą, naujų partnerių ir rinkų

paiešką, darbo vietų sukūrimą, veiklą, vienijančią politikų, valstybinių institucijų ir verslo

organizacijų bendradarbiavimą lygiavertės partnerystės pagrindu; už sveikatos apsaugos sistemos
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tobulinimą, socialinės paramos teikimą, neįgaliųjų integravimą į visuomenę, viešo saugumo

gerinimą, sėkmingą aplinkosauginių projektų įgyvendinimą.

17. Kiekvienais metais numatoma apdovanoti iki 15 nominantų.

18. Šilalės rajono savivaldybės meras savo potvarkiu kiekvienais metais sudaro Šilalės

rajono savivaldybės Padėkos dienos apdovanojimų atrankos darbo grupę.

18.1. Padėkos dienos apdovanojimų darbo grupė rajono spaudoje ir Savivaldybės

interneto svetainėje lapkričio mėn. pradžioje paskelbia pasiūlymų teikimo laiką.

18.2. Darbo grupė gautas Šilalės rajono savivaldybės Padėkos dienos apdovanojimo

pretendento anketas-rekomendacijas (3 priedas) jas apsvarsto ir savo nutarimą paskelbia rajono

spaudoje ir Savivaldybės interneto svetainėje. Remdamasis darbo grupės nutarimu, meras potvarkiu

skiria apdovanojimus.

18.3. Nominuotiesiems Padėkos dienos apdovanojimas ir mero potvarkis dėl

apdovanojimo įteikiamas gruodžio mėnesį vykstančios Šilalės rajono savivaldybės padėkos dienos

metu.

____________________________________________
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Šilalės rajonui nusipelniusių asmenų 

skatinimo programos aprašo 1 priedas

PRETENDENTO TAPTI ŠILALĖS GARBĖS PILIEČIU

ANKETA-REKOMENDACIJA

Šio apdovanojimo tikrai vertas(-a) 

_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

Pretendento biografija  _______________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Šilalės Garbės piliečio vardą siūlome suteikti už_________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Pretendento arba kontaktinio asmens adresas ir telefonas __________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Pretendentą pasiūlė (organizacijos pavadinimas ar pasiūliusio asmens pavardė, adresas, telefonas, 

parašas) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Užpildykite šią anketą ir atsiųskite adresu:

Šilalės rajono savivaldybės merui

Šilalės garbės piliečio atrankos komisijai

J. Basanavičiaus g. 2

LT-75138 Šilalė
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Šilalės rajonui nusipelniusių asmenų 

skatinimo programos aprašo 2 priedas

NOMINACIJOS „AUKSINĖ GILĖ“ PRETENDENTO ANKETA-REKOMENDACIJA

Šios nominacijos tikrai vertas(-a) _____________________________________________________

________________________________________________________________________________

Pretendento profesija ir veikla  _______________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Nuveikti darbai, laimėjimai, pasiekimai ir kiti nuopelnai, už kuriuos siūloma suteikti nominaciją __

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Pretendento arba kontaktinio asmens adresas ir telefonas __________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Pretendentą pasiūlė (organizacijos pavadinimas ar pasiūliusio asmens pavardė, adresas, telefonas, 

parašas) 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Užpildykite šią anketą ir atsiųskite adresu:

Šilalės rajono savivaldybės merui

„Auksinės gilės“ laureatų atrankos komisijai

J. Basanavičiaus g. 2

LT-75138 Šilalė
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Šilalės rajonui nusipelniusių asmenų 

skatinimo programos aprašo 3 priedas

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS PADĖKOS DIENOS APDOVANOJIMO

PRETENDENTO ANKETA-REKOMENDACIJA

Šio apdovanojimo tikrai vertas(-a) 

_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

Pretendento profesija ir veikla  _______________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Šilalės rajono savivaldybės padėkos dienos apdovanojimą siūlome įteikti už___________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Pretendento arba kontaktinio asmens adresas ir telefonas __________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Pretendentą pasiūlė (organizacijos pavadinimas ar pasiūliusio asmens pavardė, adresas, telefonas, 

parašas) 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Užpildykite šią anketą ir atsiųskite adresu:

Šilalės rajono savivaldybės merui

Šilalės rajono savivaldybės padėkos dienos apdovanojimo atrankos darbo grupei

J. Basanavičiaus g. 2

LT-75138 Šilalė
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