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LBS Garbės1 nario nuostatai 
 
 

1 straipsnis. LBS Garbės nario vardo įvedimo tikslas 
LBS Garbės nario vardo nominacija yra garbingas LBS atlygis už savanorišką ir ne pelno 

siekiantį žmonių darbą, vykdantį ne pelno siekiančios visuomeninės organizacijos, 
vadinamos “Lietuvos Buriuotojų Sąjunga”, programą, tikslus ir uždavinius2.  
 

2 straipsnis. LBS Garbės nario vardo suteikimo principai 
1. LBS Garbės nario vardą suteikia, sustabdo jo galiojimą ir panaikina LBS suvažiavimas. 
2. LBS Garbės nario vardas suteikiamas tik fiziniams asmenims. 
3. LBS Garbės nario vardas gali būti suteiktas tik su kandidato sutikimu. 
4. LBS Garbės nario vardas suteikiamas už išskirtinius nuopelnus LBS, kurie nepriklauso 

kandidatui į šį vardą būti atlikti pagal užimamas pareigas, bei nebuvo įvertinti materialiai. 
5. Šie nuopelnai negali būti atlyginami pinigine ar kita materialinę vertę turinčia dovana nei 

prieš, nei po LBS Garbės nario vardo suteikimo, tačiau šie nuostatai nedraudžia gauti 
minėtą atlygį už kitus nuopelnus. 

6. LBS Garbės nario vardas suteikiamas nepriklausomai nuo kandidato narystės LBS, 
amžiaus, tautybės, rasės, religijos, lyties, pilietybės, socialinio statuso ir teistumo fakto 
praeityje. 

7. LBS Garbės nario vardas nesuteikia jokių privilegijų. 
8. LBS suvažiavimui nepatvirtinus LBS Garbės nario kandidatūros, arba panaikinus LBS 

Garbės nario vardą, kandidatūra gali būti teikiama tik sekančiame LBS suvažiavime 
neribojant tokių bandymų skaičiaus. 

9. LBS Garbės nario Nuostatai ir LBS Garbės nario vardo suteikimas neveikia atgaline data, 
t.y. šis vardas nesuteikiamas po mirties. Tokia nuostata įgyvendina: 
a) LBS poreikį vystyti nepelno siekiančią savanorišką žmonių veiklą dabartyje; 
b) paskatinimą LBS Garbės nariams tęsti buriavimo populiarinimo darbą ateityje; 
c) praeityje buriavimą populiarinusių žmonių lygių galimybių prielaidą, kad tie, kurie 

nerėmė buriavimo altruistiniais tikslais, galėjo taip elgtis, jei būtų žinoję šias 
nuostatas. 

10. Minint LBS Garbės nario vardą rašytiniuose dokumentuose, privalu skliausteliuose 
parašyti - už ką šis vardas buvo suteiktas. Ši frazė įrašoma LBS Garbės nario vardą 
patvirtinančiame LBS rašte ir LBS interneto svetainėje, rubrikoje “LBS Garbės nariai”. 

11. LBS Garbės nario vardo suteikimas nedraudžia LBS papildyti Garbės nario nuopelnų 
sąrašą, už ką asmuo nusipelno šio garbingo vardo. Nuopelnų sąrašo papildymo procedūra 
yra tokia pati, kaip ir kandidatūros paraiškos teikimo ir tvirtinimo procedūra: išrašomas 
naujas LBS patvirtinantis raštas su fraze, už ką šis vardas suteiktas. Ženklas pakartotinai 
nėra įteikiamas. 

12. LBS Garbės nario vardas nesuteikiamas LBS rėmėjams, kurie už paramą gauna 
reklamines paslaugas. Reklama nelaikoma žodinė arba rašytinė vieša ar asmeninė padėka. 

13. LBS Garbės nario vardas nėra suteikiamas žmonėms, kurie užsiima kriminaline veikla, 
destruktyvia arba Lietuvos respublikos įstatymų ir norminių aktų draudžiama veikla, 
atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje, tiesiogiai ar ne tiesiogiai remia terorizmą, 
narkomaniją, prostituciją, užsiima lyčių, rasių ir religijų diskriminacija, propaguoja 
antisocialinį gyvenimo būdą, žemina LBS garbę ir etiką. 

14. LBS viešina informaciją apie Garbės narius LBS interneto svetainėje www.lbs.lt.  
                                                 
1 Garbė - pripažinimas, kurį žmogui reiškia visuomenė. Garbė visada susijusi su žmogaus visuomenine 

padėtimi, jo veikla, jam priskiriamais nuopelnais. LTE, 3 tomas, 624 psl., leidykla “Mokslas”, Vilnius, 1978. 
2 žr. dokumentus “LBS Statutas”, “LBS Lietuvos buriavimo plėtojimo programa”. 

 

http://www.lbs.lt/
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15. Suteikto LBS Garbės nario vardo galiojimas neterminuotas. 
 

3 straipsnis. LBS Garbės nario vardo suteikimas 
1. LBS Garbės nario vardas suteikiamas nagrinėjant ir tvirtinant LBS Garbės nario paraišką 

LBS suvažiavime. 
2. LBS Garbės nario vardo suteikimo paraiška nagrinėjama naudojant dviejų pakopų 

sistemą. 
3. Pirmoje pakopoje paraišką nagrinėja LBS Taryba eilinio arba neeilinio posėdžio metu: 

a) paraiška išsiunčiama visiems LBS Tarybos nariams ne vėliau, kaip 30 dienų prieš iš 
anksto paskirtą Tarybos eilinį arba neeilinį posėdį; 

b) tuo atveju, kai paraiškoje yra iš užsienio kalbos versti dokumentai, Taryba turi teisę 
patikrinti originalo ir vertimo atitikimą; 

c) Taryba turi teisę pareikalauti iš LBS Garbės nario vardo pareiškėjo pateiktų 
dokumentų originalų, bet privalo juos grąžinti pateikėjui; 

d) Taryba turi teisę pasikvieti į posėdį LBS Garbės nario vardo kandidatą bei paraiškos 
šiam vardui suteikti teikėją. 

e) Tarybos narių posėdis priima sprendimą: kelti kandidatūrą LBS suvažiavime, ar ne, 
arba prašyti paraiškos teikėjo papildyti paraišką; 

f) Taryba raštu praneša savo sprendimą paraiškos teikėjui. 
g) Tarybai patvirtinus kandidato teikimo LBS suvažiavimo nagrinėjimui ir tvirtinimui 

faktą, sprendimas yra protokoluojamas ir LBS taryba paruošia kandidato pristatymo 
scenarijų - išrenka esminius faktus, kurie turi būti pristatyti LBS suvažiavimui - antrai 
LBS Garbės nario vardo suteikimo pakopai. 

4. Antroje pakopoje paraišką nagrinėja eilinis arba neeilinis LBS suvažiavimas: 
a) LBS Garbės nario vardo kandidatą ir jo nuopelnus, už kuriuos skiriamas šis vardas, 

suvažiavime pristato LBS generalinis sekretorius; 
b) pristatymo papildymo žodis suteikiamas paraiškos teikėjui (jei pastarasis pageidauja); 
c) kandidato į LBS Garbės nario vardą dalyvavimas nėra privalomas, tačiau yra 

pageidautinas. LBS suvažiavimas išklauso kandidato į LBS Garbės nario vardą žodį 
(jei pastarasis pageidauja); 

d) išklausomi suvažiavimo dalyvių pasisakymai šia tema; 
e) pristatymo ir pasisakymų laiką reglamentuoja suvažiavimo patvirtinta dienotvarkė; 
f) LBS Garbės nario vardas suteikiamas LBS narių suvažiavimo balsų daugumos 

sprendimu; 
g) suvažiavimo dalyviai balsuoja atviru balsavimu remdamiesi LBS statuto tvarka, 

pasitikėdami kandidato pristatymo metu pateiktų faktų teisingumu (suvažiavimas 
nekvestionuoja duomenų tikrumo), vedini  sąžine ir savo asmenine informacija 
balsavimo klausimu. 

5. LBS narių suvažiavimo sprendimas nekvestionuojamas ir balsavimas tame pačiame 
suvažiavime nekartojamas. 

6. Jei kandidatas į LBS Garbės nario vardą nedalyvauja LBS suvažiavime, LBS 
suvažiavimo sprendimas jam pranešamas raštu.  

7. LBS Garbės nario vardo suteikimo faktas skelbiamas LBS interneto svetainėje. 
 

4 straipsnis. LBS Garbės nario vardo panaikinimas 
1. LBS Garbės nario vardas gali būti panaikintas tik LBS neeilinio arba eilinio suvažiavimo 

balsų daugumos sprendimu, atliktu remiantis LBS statuto nuostatomis. 
2. LBS Garbės nario vardas gali būti panaikintas nepriklausomai nuo to, ar jo turėtojas yra 

gyvas, ar ne (tuo atveju apie tai raštu pranešama velionio giminėms). 
3. LBS Garbės nario vardo panaikinimo teikimą rengia LBS Taryba, o LBS suvažiavime 

pristato LBS generalinis sekretorius. 
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4. Jei kandidatas į LBS Garbės nario vardo panaikinimą nedalyvauja LBS suvažiavime, 
LBS suvažiavimo sprendimas jam pranešamas raštu. 

5. LBS Garbės nario vardo panaikinimo faktas skelbiamas LBS interneto svetainėje. 
 

5 straipsnis. LBS Garbės nario vardo galiojimo sustabdymas 
1. LBS Garbės nario vardo galiojimas sustabdomas tuo atveju, jei LBS Taryba nutaria rengti 

šio vardo panaikinimo teikimą LBS suvažiavimui. 
2. LBS Garbės nario vardo galiojimo sustabdymas galioja tol, kol LBS suvažiavimas 

nepriima sprendimo dėl šio vardo galiojimo panaikinimo arba nepanaikinimo. 
3. LBS Garbės nario vardo galiojimo sustabdymo faktas skelbiamas LBS interneto 

svetainėje. 
 

6 straipsnis. LBS Garbės nario vardo Kandidato paraiškos teikimas 
1. Paraišką LBS Garbės nario vardo suteikimui gali teikti juridinis LBS narys, fizinis LBS 

narys, arba bet kuris fizinis ar juridinis asmuo nepriklausomai nuo tautybės, lyties ir 
pilietybės. 

2. Paraiška turi būti adresuota LBS generaliniam sekretoriui. 
3. Paraišką sudaro lydraštis, ir dvi identiškos kandidato nuopelnus patvirtinančių dokumentų 

rinkinių kopijos (LBS nepriima dokumentų - originalų). 
4. Paraiškos lydraštyje turi būti lietuvių kalba išvardinti kandidato į LBS Garbės nario vardą 

nuopelnai. 
5. Lydraštį pasirašo paraiškos teikėjas, du LBS fiziniai nariai ir kandidatas į šį vardą (viso 4 

parašai). 
6. Dokumentai, papildantys paraišką ir parašyti ne lietuvių kalba, turi turėti vertimą į 

Lietuvių kalbą.  
7. Paraiška, teikiama artimiausio LBS suvažiavimo tvirtinimui, turi būti pristatyta fiziškai, 

arba atsiųsta registruotu paštu ne vėliau, kaip 90 dienų prieš LBS suvažiavimo datą 
(siunčiant paštu terminas skaičiuojamas nuo registruoto pašto pristatymo datos). 

8. Teikimo dokumentų faktas užregistruojamas dviem originaliais identiškais LBS 
dokumentų priėmimo raštais su antspaudu ir dviem parašais: priėmusiojo ir įteikusiojo 
(jei atsiunčiama registruotu paštu - vietoj įteikusiojo parašo prisegama registruoto pašto 
pristatymo šaknelė). Rašte fiksuojama: 

a) paraiškos pristatymo data ir laikas; 
b) paraiškos pristatymo būdas (paštu, fiziškai pristatyta); 
c) kandidato vardas ir pavardė; 
d) kandidato gimimo data ir vieta; 
e) kandidato gyvenamasis pašto adresas; 
f) kandidato telefonai, elektroninio pašto adresas; 
g) kandidato nuopelnai, už kuriuos siūloma suteikti LBS Garbės nario vardą; 
h) kandidato nuopelnus patvirtinančių dokumentų sąrašas nurodant kiekvieno 

dokumento lapų skaičių; 
i) bendras paraiškos lapų skaičius; 
j) paraišką pristačiusiojo vardas, pavardė, gimimo data ir vieta, gyvenamosios 

vietos pašto adresas, telefonai, elektroninio pašto adresas (pristatymo paštu atveju 
- minėti siuntėjo duomenys). 

9. LBS generalinis sekretorius privalo pasirašyti ir užrašyti priėmimo datą drėgmės 
nebijančiu rašikliu ant kiekvieno abiejų paraiškos egzempliorių dokumentų lapo apačios. 

10. Vienas paraiškos dokumentų rinkinys su originaliu LBS dokumentų priėmimo raštu lieka 
LBS, o antras paraiškos dokumentų rinkinys su antru originaliu LBS dokumentų 
priėmimo raštu lieka paraiškos teikėjui (arba išsiunčiamas jam registruotu paštu). 

11. LBS Garbės nario vardo paraiškos teikimo faktas skelbiamas LBS interneto svetainėje. 
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7 straipsnis. LBS Garbės nario vardą patvirtinantis raštas, ženklas, jų   
galiojimas ir įteikimas 

1. LBS Garbės nario vardą patvirtina LBS raštas, surašytas ant vieno egzemplioriaus 
specialaus dizaino A4 formato kreidinio popieriaus lakšto, pasirašyto LBS Prezidento ir 
LBS generalinio sekretoriaus (priedas 1). Rašto tekstas įrėmintas pieštu sizalinės pintos 
virvės rėmeliu, LBS registruotu ženklu (vimpelas su inkaru), bei palmės šakele, kuri yra 
garbės simbolis. Garbės nario rašte įrašomas Garbės nario ženklo numeris. 

2. LBS Garbės nario ženklas yra papildomas LBS Garbės nario atributas (priedas 2), kuris 
be LBS Garbės nario vardą patvirtinančio LBS rašto negalioja. Garbės nario ženklas yra 
paauksuotas LBS nario ženkliukas, segamas į kairįjį švarko atlapą įsriegto smaigo 
pagalba, ant kurio užsukama smaigo galvutė. Garbės nario ženklo vidinėje pusėje yra 
išgraviruotas jo eilės numeris, kuris įrašomas Garbės nario rašte. Garbės nario ženklas yra 
nešiojamas tik garbingomis progomis. 

3. LBS Garbės nario vardą patvirtinantis LBS raštas ir ženklas įteikiamas LBS suvažiavimo 
metu, arba asmeniškai savaitės bėgyje po šio garbingo vardo patvirtinimo. 

4. Jei yra keli Garbės nario vardo nominantai, Garbės nario raštas ir ženklas įteikiami ta 
tvarka, kuria yra gimę Garbės nariai. Ženklai numeruojami pagal įteikimo tvarką, 
suteikiant ženklui eilės numerį3. 

5. Jei per nurodytą terminą LBS negali fiziškai įteikti rašto ir ženklo (Garbės narys yra 
išvykęs arba dėl kitų pateisinamų priežasčių nepasiekiamas), LBS Garbės narys juos turi 
atsiimti LBS būstinėje pats. 

6. Jei LBS Garbės narys miršta po LBS Garbės nario vardo suteikimo ir nespėja pats 
atsiimti LBS Garbės nario vardo rašto ir ženklo, pastaruosius turi teisę atsiimti velionio 
artimieji. 

7. LBS Garbės nario vardą patvirtinantis LBS raštas ir ženklas siunčiamas paštu tik tiems 
patvirtintiems kandidatams, kurie gyvena už Lietuvos Respublikos ribų. 

8. LBS pasilieka LBS Garbės nario vardą patvirtinančio rašto kopiją LBS archyve. 
9. Pametus LBS patvirtinantį raštą, LBS išduoda šio rašto dublikatą (su užrašu 

“Dublikatas”). 
10. Pametus LBS Garbės nario ženklą, naujas ženklas gali būti išduotas tik sumokėjus jo 

kainą. 
11. Panaikinus LBS Garbės nario vardą, LBS nario vardą patvirtinantis LBS raštas ir ženklas 

turi būti savanoriškai grąžinti LBS. LBS neatlieka jų paieškos ar išieškojimo. Raštas su 
atžyma apie jo galiojimo panaikinimą ir šio sprendimo datą, lieka saugoti LBS archyve, o 
ženklas panaudojamas pagal tikslinę paskirtį. 

 

8 straipsnis. Informacijos teikimas apie LBS Garbės narius 
1. Informacija apie LBS Garbės narius skelbiama LBS interneto svetainėje, rubrikoje “LBS 

Garbės nariai”: 
a) Nuotrauka; 
b) vardas, pavardė; 
c) gimimo (mirties) metai; 
d) frazė iš LBS šį vardą patvirtinančio rašto - už ką suteiktas šis garbingas vardas; 
e) nuopelnų išvardinimas (priežastis - kodėl LBS Garbės nario vardo galiojimas 

sustabdytas, arba panaikintas); 
f) LBS Garbės nario vardo patvirtinimo (paraiškos pateikimo, sustabdymo, panaikinimo 

- priklausomai nuo to, koks yra LBS Garbės nario vardo statusas) data; 
g) tiesioginės asmens pareigos, darbovietė, profesija; 
h) elektroninio pašto adresas, telefonas; 

                                                 
3 Papildomas punktas, įrašytas 2005.05.17. 
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i) jei LBS Garbės nario vardas suteiktas kelis kartus už skirtingus nuopelnus, šių 
nuopelnų aprašymas pateikiamas punktuose d), e), f) punktuose. 

j) Pastaba: informacija, paminėta punktuose g) ir h) skeliama tik su asmens sutikimu. 
2. LBS teikia informaciją apie LBS Garbės narius raštu ir atsako tik tiems užklausėjams, 

kurie užklausą pateikia raštu. 
3. LBS turi teisę teikti sekančią informaciją apie LBS Garbės narius: 

a) vardas, pavardė; 
b) LBS Garbės nario vardo suteikimo data ir už kokius nuopelnus šis vardas buvo 

suteiktas, pažodžiui atkartojant nuopelnus pažyminčią frazę, užrašytą LBS Garbės 
nario vardą patvirtinančiame LBS rašte. 

c) LBS Garbės nario vardo panaikinimo datą, nurodant priežastį, dėl kurios šis vardas 
buvo panaikintas tiksliai atkartojant LBS suvažiavimo protokolo formuluotę. 

4. Šių nuostatų ribose LBS neteikia jokios informacijos apie kandidatus į LBS Garbės 
narius, bei ne LBS Garbės narius. 

5. Visi be išimties fiziniai ir juridiniai asmenys gali kreiptis informacijos apie LBS Garbės 
narius. 

 

9 straipsnis. LBS Garbės nario mokesčiai 
1. LBS Garbės nario vardas neįpareigoja prievolės mokėti LBS nario mokesčio ir pats 

savaime nereikalauja jokių mokesčių Lietuvos Buriuotojų Sąjungai. 
2. Jei LBS Garbės narys yra ir LBS narys, jis privalo mokėti eilinius LBS nario mokesčius. 
 

10 straipsnis. LBS Garbės nario vardo nuostatų galiojimas 
1. LBS Garbės nario vardo nuostatai įsigalioja ir pradeda veikti nuo jų patvirtinimo datos. 
2. LBS Garbės nario vardo nuostatai galioja tol, kol nebus pakeisti arba neteks galios su 

nepelno siekiančios visuomeninės organizacijos, vadinamos “Lietuvos Buriuotojų 
Sąjunga”, panaikinimu. 

3. LBS Garbės nario vardo suteikimo ar panaikinimo sprendimai lieka galioti po LBS 
panaikinimo. 

 

11 straipsnis. Priedai 
“LBS Garbės nario nuostatai” turi du priedus, kurie yra neatsiejama šio dokumento dalis: 

1. Priedas Nr.1. “LBS Garbės nario vardo Suteikimo Raštas”. 
2. Priedas Nr.2. “LBS Garbės nario ženklas”. 
 
 
 
 

Artūras Dovydėnas 
LBS vice-prezidentas kreiseriniam buriavimui 
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Priedas Nr.1. 

LBS Garbės nario vardo Suteikimo Raštas 
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Priedas Nr.2. 

 

LBS Garbės nario ženklas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tikras dydis:  
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