ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS SIMBOLIŲ NAUDOJIMO TVARKOS
APRAŠŲ PATVIRTINIMO
2011 m. spalio 13 d. Nr. K-194
Alytus

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049;
2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 45 punktu, 56 straipsniu, Lietuvos Respublikos valstybės
herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymo (Žin., 1990, Nr. 17-439; 2008, Nr. 45-1679) 3 ir 8
straipsniais, Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo (Žin., 1991, Nr. 20517; 2004, Nr. 115- 4274) 2 straipsnio 7 dalimi, 3 straipsnio 1 dalimi, 4 straipsniu, 13 straipsnio 3
dalimi, 18 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Prezidento 2001-08-07 dekretu Nr. 1446 „Dėl
Alytaus rajono herbo patvirtinimo” (Žin., 2001, Nr. 70-2499), Alytaus rajono savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:
Patvirtinti Alytaus rajono savivaldybės simbolių naudojimo tvarkos aprašus (pridedama):
1.1. Alytaus rajono herbo naudojimo tvarkos aprašą;
1.2. Alytaus rajono savivaldybės vėliavos naudojimo tvarkos aprašą.
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ALYTAUS RAJONO HERBO NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Alytaus rajono herbo naudojimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato Alytaus rajono herbo
(toliau – herbas) naudojimo tvarką, subjektus, turinčius teisę naudoti herbą, atvejus, kada naudojamas
herbas, sutikimo leisti naudotis herbu fiziniams ir juridiniams asmenims suteikimo tvarką.
2. Šis aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės herbo, kitų herbų ir
herbinių ženklų įstatymu (Žin., 1990, Nr. 17-439; 2008, Nr. 45-1679).
3. Herbas – teisės aktų nustatyta tvarka sukurtas ir Lietuvos Respublikos Prezidento 2001-0807 dekretu Nr. 1446 „Dėl Alytaus rajono herbo patvirtinimo” (Žin., 2001, Nr. 70-2499) patvirtintas
Alytaus rajono savivaldybės skiriamasis ženklas, pavaizduotas aprašo priede, skirtas simbolizuoti ir
išskirti Alytaus rajono savivaldybę. Herbą sudaro: auksiniame lauke vaizduojamos trys augančios
raudonos lelijos su žaliais stiebais ir lapais; skydo papėdė žalia.
4. Herbas yra Alytaus rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) nematerialusis turtas.
5. Asmenys herbą gali naudoti tik Lietuvos Respublikos valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių
ženklų įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos norminių aktų bei šio aprašo nustatyta tvarka ir atvejais.
II.

HERBO NAUDOJIMO TVARKA

6. Herbą naudoja šie subjektai:
6.1. savivaldybės taryba;
6.2. savivaldybės tarybos kolegija;
6.3. savivaldybės administracijos direktorius;
6.4. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
6.5. savivaldybės administracija, jos struktūriniai ir struktūriniai teritoriniai padaliniai –
seniūnijos (kurie neturi teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintų herbų) ir šių padalinių valstybės
tarnautojai bei darbuotojai;
6.6. savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba, savivaldybės kontrolierius;
6.7. savivaldybės įstaigos.
7. Herbą aprašo 6 punkte nurodyti subjektai gali naudoti:
7.1. savivaldybės vėliavoje;
7.2. aprašo 6 punkte nurodytų subjektų herbiniuose antspauduose, išskyrus atvejus, kai yra
teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinti atitinkamų gyvenamųjų vietovių herbai;
7.3. aprašo 6 punkte nurodytų subjektų dokumentų blankuose, išskyrus atvejus, kai yra
teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinti atitinkamų gyvenamųjų vietovių herbai;
7.4. aprašo 6 punkte nurodytų subjektų (t. y. įstaigų, padalinių) iškabose, išskyrus atvejus, kai
yra teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinti atitinkamų gyvenamųjų vietovių herbai;
7.5. prie (ant) ženklų, žyminčių Alytaus rajono teritorijos ribas;
7.6. savivaldybės mero ir seniūnų ženkluose;
7.7. savivaldybės apdovanojimų ženkluose ir apdovanojimų, padėkos raštuose;
7.8. suvenyruose, meno kūriniuose, reprezentuojančiuose savivaldybę;
7.9. savivaldybės administracijos darbuotojų pažymėjimuose;
7.10. ant savivaldybei nuosavybės teise priklausančių transporto priemonių.
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8. Savivaldybės įstaigos gali naudoti herbą šio aprašo 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 punktuose nurodytais
tikslais, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.
9. Herbo dokumentų blankuose, herbiniuose antspauduose nenaudoja savivaldybės administracijos
padaliniai ar kiti šiame apraše nurodyti subjektai, įgyvendinantys valstybines (valstybės perduotas
perduotas savivaldybėms) funkcijas, seniūnai, teisės aktų nustatyta tvarka atlikdami jiems priskirtus
notarinius veiksmus ir registruodami mirtis, subjektai, išduodami oficialius pažymėjimus ar
dokumentus, kai pagal teisės aktus turi būti dedamas antspaudas su valstybės herbu.
III.

TEISĖS NAUDOTI SAVIVALDYBĖS HERBĄ SUTEIKIMAS

10. Apraše nenurodytais atvejais herbas gali būti naudojamas tik savivaldybės tarybos leidimu,
priėmus atitinkamą sprendimą.
11. Fiziniai ir juridiniai asmenys, norėdami naudoti savivaldybės herbą, pateikia prašymą
savivaldybės tarybai. Prašyme turi būti nurodyta:
11.1. fizinio asmens – vardas, pavardė, adresas; juridinio asmens – pavadinimas, buveinė,
veiklos pobūdis;
11.2. herbo naudojimo tikslai.
12. Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:
12.1. herbo naudojimo vaizdinis projektas;
12.2. juridinio asmens įregistravimo LR Juridinių asmenų registre pažymėjimo kopija;
12.3. juridinio asmens įstatų (nuostatų) kopija;
12.4. fizinio asmens verslo liudijimo kopija.
13. Gavus prašymą ir aprašo 12 punkte nurodytus dokumentus, rengiamas ir teikiamas
savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka savivaldybės tarybos komitetams ir
savivaldybės tarybai svarstyti sprendimo projektas dėl teisės naudoti herbą suteikimo (nesuteikimo).
14. Sutikimas naudoti herbą išduodamas, jeigu pareiškėjas pateikia aprašo 11 ir 12 punktuose
nurodytus dokumentus, o jo naudojimo tikslas atitinka vieną iš šių kriterijų: reprezentuos Alytaus
rajoną, atstovaus savivaldybės interesams kitose savivaldybėse, valstybinėse ar tarptautinėse
organizacijose, kurių veiklą Lietuvos Respublika yra pripažinusi savo teisės aktuose, gaminamos
prekės ar teikiamos paslaugos yra būdingos Alytaus rajono kultūrai ir tradicijoms, taip pat jeigu
nenustatoma, kad herbas gali būti panaudotas nepagarbiai ar pažeidžiant teisės aktų nustatytus
reikalavimus.
15. Be savivaldybės tarybos sutikimo herbas ar jo atvaizdas gali būti naudojamas leidybos,
mokslo ir visuomenės informavimo srityse.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16. Aprašas gali būti keičiamas ar papildomas savivaldybės tarybos sprendimu.
17. Kontroliuoti, kaip laikomasi šio aprašo, pavedama savivaldybės administracijos direktoriui.
__________________________________
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PATVIRTINTA
Alytaus rajono savivaldybės tarybos
2011 m. spalio 13 d.
sprendimu Nr. K-194
ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VĖLIAVOS NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Alytaus rajono savivaldybės vėliavos naudojimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas)
reglamentuoja Alytaus rajono savivaldybės vėliavos (toliau – vėliava) naudojimą.
2. Vėliava – Alytaus rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) tarybos su Lietuvos
heraldikos komisija suderintas ir patvirtintas savivaldybės atributikos objektas.
II. VĖLIAVOS ETALONAS
3. Vėliava (etalonas pridedamas) yra viena, jos abi pusės yra vienodos. Atliekama tekstilės
aplikacijos ir siuvinėjimo būdais. Vėliavos raudona ir žalia spalvos – matinės. Ji apvesta auksine
virvele. Herbinio skydo auksinis apvadas, apribotas juodais kontūrais – reljefinis. Kotas natūralaus
patamsinto lakuoto medžio. Antgalis bronzinis, poliruotas. Vėliavos ilgio ir pločio santykis 1:1,2
(be kutų ir juostelės).
III. VĖLIAVOS NAUDOJIMAS
4. Vėliava nuolat iškeliama:
4.1. prie administracinio pastato, kuriame yra savivaldybės institucijų buveinė;
4.2. savivaldybės tarybos posėdžių salėje.
5. Vėliava gali būti naudojama:
5.1. nuolat ar švenčių, viešųjų renginių progomis gali būti iškeliama prie savivaldybės
administracijos seniūnijų, savivaldybės įstaigų ir savivaldybės įmonių pastatų, kuriuose yra jų
buveinės;
5.2. oficialių delegacijų atstovavimo už Alytaus rajono ribų metu bei oficialių delegacijų
apsilankymo Alytaus rajone metu;
5.3. vėliava gali būti naudojama (ar iškeliama) valstybinių, rajoninių, seniūnijų švenčių
metu;
5.4. vėliavos atvaizdas gali būti naudojamas dekoratyviniais tikslais, atributikoje ir
spaudiniuose, kaip Alytaus rajono simbolis, tokiu būdu, kad nebūtų parodyta nepagarba vėliavai;
5.5. kitais atvejais, jei tai numatyta teisės aktuose.
6. Aprašo 4 ir 5 punktuose nenurodytais atvejais vėliava gali būti naudojama, esant
savivaldybės tarybos sutikimui.
7. Vėliava turi atitikti aprašo 3 punkte nustatytus reikalavimus, būti tvarkinga ir
nenublukusi.
8. Jeigu kartu iškeliamos kelios vėliavos, turi būti laikomasi Lietuvos Respublikos
valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo (Žin., 1991, Nr. 20-517; 2004, Nr. 115- 4274) nustatytų
vėliavų iškėlimo reikalavimų.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
9. Prižiūrėti, kad būtų laikomasi vėliavos iškėlimo tvarkos, pavedama savivaldybės
administracijos direktoriui ir atitinkamos seniūnijos seniūnams.
10. Šis aprašas gali būti keičiamas ar papildomas savivaldybės Tarybos sprendimu.
11. Fiziniai ir juridiniai asmenys privalo gerbti vėliavą ir teisės aktų nustatytą tvarka atsako
už vėliavos išniekinimą.
____________________
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