
 

 

 
 
 

KAUNO  RAJONO  SAVIVALDYBĖS  TARYBA 

 

 

11 POSĖDIS 

 

SPRENDIMAS 

DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS, SENIŪNIJŲ, MIESTŲ, 

MIESTELIŲ, KAIMŲ HERBŲ NAUDOJIMO IR VĖLIAVŲ IŠKĖLIMO  

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 
 

2011 m. gruodžio 22 d.  Nr. TS-422 

Kaunas 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994,  

Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 45 punktu, Lietuvos Respublikos 

valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymo (Žin., 1990, Nr. 17-439; 2008,  

Nr. 45-1679) 8 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų 

įstatymo (Žin., 1991, Nr. 20-517; 2004, Nr. 115-4274) 13 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos 

heraldikos komisijos prie Lietuvos Respublikos Prezidento patvirtintais Kauno rajono 

savivaldybės herbo ir vėliavų aprašais, Kauno rajono savivaldybės taryba  nu s p r e n d ž i a 

patvirtinti Kauno rajono savivaldybės, seniūnijų, miestų, miestelių, kaimų herbų naudojimo ir 

vėliavų iškėlimo tvarkos aprašą (pridedama).  

 

 

Meras                                                                                                               Valerijus Makūnas 
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PATVIRTINTA 

Kauno rajono savivaldybės tarybos 

2011 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. TS-422 

 

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS IR KAUNO RAJONO SENIŪNIJŲ, 

MIESTŲ, MIESTELIŲ IR KAIMŲ HERBŲ NAUDOJIMO IR VĖLIAVŲ 

IŠKĖLIMO TVARKOS APRAŠAS 

 
 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno rajono savivaldybės ir Kauno rajono seniūnijų, miestų, miestelių ir kaimų 

herbų naudojimo ir vėliavų iškėlimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato Kauno 

rajono savivaldybės herbo aprašymą, jo ir Kauno rajono seniūnijų, miestų, miestelių ir kaimų 

herbų bei herbinių ženklų kūrimo ir oficialaus naudojimo ir vėliavų iškėlimo tvarką.  

2. Pagrindinės šio tvarkos aprašo sąvokos: 

2.1. Heraldika – herbų, nacionalinių simbolių, herbinių vėliavų, herbinių ženklų ir 

herbinių antspaudų tyrimo, kūrimo ir naudojimo sritis. 

2.2. Heraldinis projektas – (toliau – projektas) teisės aktų nustatyta tvarka sukurtas ir 

patvirtintas piešinys, kurio pagrindu gaminamos herbinės vėliavos, herbiniai ženklai, herbiniai 

antspaudai ir kiti heraldikos objektai. 

2.3. Herbas – teisės aktų nustatyta tvarka sukurtas ir patvirtintas valstybės, 

savivaldybės, seniūnijos, miesto, miestelio ar kaimo skiriamasis ženklas, skirtas simbolizuoti 

ir išskirti subjektą, kuriam jis sukurtas. 

2.4. Herbinė vėliava – teisės aktų nustatyta tvarka sukurta ir patvirtinta vėliava, 

kurios pagrindą sudaro herbas arba herbo figūra ir jo spalvos. 

2.5. Herbinis antspaudas – teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas ženklas su 

Lietuvos valstybės, savivaldybės, seniūnijos, miesto, miestelio ar kaimo herbu, skirtas šių 

subjektų dokumentų tikrumui ir juos išdavusiam subjektui patvirtinti. 

2.6. Herbinis ženklas – teisės aktų nustatyta tvarka sukurtas ir patvirtintas mero ar 

seniūno skiriamasis ženklas, skirtas šių asmenų pareigoms ar statusui pabrėžti. 

2.7. Herbo etalonas – (toliau – etalonas) teisės aktų nustatyta tvarka sukurtas ir 

patvirtintas nekintamas herbo pavyzdys, kurio pagrindu gaminamos herbų kopijos, kuriami 

kitų heraldikos objektų projektai. 

2.8. Kauno rajono savivaldybės herbas  – (toliau – Savivaldybės herbas) Lietuvos 

Respublikos Prezidento 2005 m. vasario 28 d. dekretu Nr. 213 „Dėl Kauno rajono herbo 

tvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 30-934) patvirtintas ir šiame Tvarkos apraše aprašytas oficialus 
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Kauno rajono simbolis, kurį gali naudoti šiame Tvarkos apraše nustatyti subjektai. 

2.9. Lietuvos valstybės vėliava – oficialus Lietuvos valstybės simbolis, tautinė 

vėliava – audeklas iš trijų lygių horizontalių spalvų juostų: viršutinės – geltonos, vidurinės – 

žalios, žemutinės – raudonos. 

2.10. Lietuvos valstybės istorinė (herbinė) vėliava (toliau – Lietuvos valstybės 

istorinė vėliava) – istorinis Lietuvos valstybės simbolis, audeklas, kurio raudoname lauke 

vaizduojamas baltas (sidabrinis) šarvuotas raitelis ant balto (sidabrinio) žirgo, laikantis 

dešinėje rankoje virš galvos iškeltą baltą (sidabrinį) kalaviją. Prie raitelio kairiojo peties kabo 

mėlynas skydas su dvigubu geltonu (auksiniu) kryžiumi. Žirgo balnas, gūnia, kamanos ir 

diržai mėlyni. Kalavijo rankena, kamanų žąslai, balno kilpa ir pentinas, makšties bei žirgo 

aprangos metaliniai sutvirtinimai ir pasagos geltoni (auksiniai). 

2.11. Užsienio valstybės vėliava – užsienio valstybės teisės aktų nustatyta tvarka 

priimta ar patvirtinta valstybės ar tautinė (nacionalinė) vėliava. 

2.12. Europos Sąjungos vėliava – Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka 

priimta ar patvirtinta Europos Sąjungos vėliava. 

2.13. Tarptautinės viešosios organizacijos vėliava – tarptautinės viešosios 

organizacijos institucijos teisės aktų nustatyta tvarka priimta ar patvirtinta tos organizacijos 

vėliava. 

2.14. Štandartas – statutinės institucijos, karinio vieneto arba savivaldybės seniūnijos 

su Lietuvos heraldikos komisija suderintas ir jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta 

tvarka patvirtintas atributikos objektas. 

2.15. Kitos vėliavos – viešųjų ir privačių juridinių asmenų su Lietuvos heraldikos 

komisija suderintas ir jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas ar 

priimtas atributikos objektas. 

2.16. Stalo vėliavėlė – sumažinta Lietuvos valstybės, užsienio valstybės, Europos 

Sąjungos, Savivaldybės, seniūnijos ar kita vėliava, atitinkanti valstybės, Europos Sąjungos, 

savivaldybės, seniūnijos ar kitos vėliavos spalvų etalono pavyzdį ir matmenis, naudojama 

pakabinta ant stovelio ir pastatyta ant stalo. 

2.17.  Automobilio vėliavėlė – sumažinta Lietuvos valstybės, užsienio valstybės, 

Europos Sąjungos, Savivaldybės, seniūnijos ar kita vėliava, atitinkanti valstybės, Europos 

Sąjungos, savivaldybės, seniūnijos ar kitos vėliavos spalvų etalono pavyzdį ir matmenis, 

naudojama pakabinta ant stovelio, kuris tvirtinamas prie automobilio.  
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HERBŲ, HERBINIŲ VĖLIAVŲ, HERBINIŲ ŽENKLŲ IR HERBINIŲ ANTSPAUDŲ 

KŪRIMO IR NAUDOJIMO PRINCIPAI 
 

3. Lietuvos Respublikos piliečiai, kiti asmenys privalo gerbti herbus, herbines 

vėliavas, herbinius ženklus, herbinius antspaudus. 

4. Herbai, herbinės vėliavos, herbiniai ženklai, herbiniai antspaudai turi atitikti 

savo etalonus ir projektus, Lietuvos Respublikos Valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių 

ženklų įstatymo ir Lietuvos heraldikos komisijos patvirtintų heraldikos taisyklių nustatytus 

reikalavimus, būti tvarkingi, nenublukę, nesusidėvėję ir nesugadinti. 

5. Herbuose, herbinėse vėliavose, herbiniuose ženkluose, herbiniuose antspauduose 

negali būti simbolių ar kitokių ženklų, kurie yra susiję su tautinės, rasinės, religinės, socialinės 

ar kitokios nesantaikos ar neapykantos skleidimu, taip pat prieštarauja moralei ar viešajai 

tvarkai, visuomenės dorovės normoms. 

6. Kai naudojamas Lietuvos valstybės herbas, jam skiriama garbingiausia vieta. 

7. Naudoti herbus, herbines vėliavas, herbinius ženklus, herbinius antspaudus, 

neatitinkančius savo etalonų ir projektų, taip pat pažeidžiant šį tvarkos aprašą ir kitus teisės 

aktus, draudžiama. 

 

KAUNO RAJONO HERBO IR VĖLIAVOS APRAŠYMAS 
 

8. Kauno rajono herbo  pagrindinio skydo mėlyname lauke sidabrinis dvišakis. Ant 

jo, skydo širdyje, vaizduojamas raudonas skydas su sidabrine tauro galva ir auksiniu lotynišku 

kryžiumi tarp ragų. Kauno rajono herbo etalono piešinys pateiktas šio Tvarkos aprašo 

1 priede. 

9. Kauno rajono herbas herbiniuose antspauduose, dokumentų blankuose, uniformų 

skiriamuosiuose ženkluose turi atitikti šio įstatymo 2 priede pateiktus Kauno rajono herbo 

etalono adaptuotus pavyzdžius (piešinius). 

10. Kauno rajono herbas herbinėse vėliavose, herbiniuose ženkluose, institucijų ir 

įstaigų iškabose turi atitikti šio Tvarkos aprašo 1 priede pateiktą Kauno rajono herbo etalono 

piešinį. 

11. Kauno rajono reprezentacinė vėliava yra viena. Jos ilgio ir pločio santykis 6 : 5. 

Rekomenduojamas plotis 110–120 cm. Vėliava dvisluoksnė. Abi jos pusės yra vienodos. 

Atliekama siuvinėjimo ir aplikacijos būdais. Raudona ir mėlyna vėliavos spalvos yra matinės. 

Vėliava apvesta ir parišta auksine virvele, pasibaigiančia kutais. Kotas natūralaus medžio 

(kietmedžio), lakuotas. Antgalis – yra sidabriškas ietigalis.  

12. Kauno rajono lauko vėliavų gali būti daug. Vėliavos abi pusės vienodos. 

Audeklo ilgio ir pločio santykis yra 6 : 5. Rekomenduojamas plotis 110–130 cm. Vėliavos 

audeklas marginamas tekstilės marginimo būdu taip, kad dažas pergertų audinį. 
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KAUNO RAJONO SENIŪNIJŲ, MIESTŲ, MIESTELIŲ IR KAIMŲ HERBAI 

 

13. Seniūnijos herbas yra jos centro herbas. Kai seniūnijos centras nėra jos 

teritorijoje, seniūnijos herbas yra didžiausio seniūnijos teritorijoje esančio miesto, miestelio ar 

kaimo herbas arba kitas patvirtintas herbas. Šiuo atveju sprendimą dėl seniūnijos herbo priima 

Savivaldybės taryba. 

 

HERBŲ, HERBINIŲ VĖLIAVŲ, HERBINIŲ ŽENKLŲ, HERBINIŲ ANTSPAUDŲ 

ETALONAI IR PROJEKTAI 
 

14. Šio Tvarkos aprašo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinti herbų, herbinių 

vėliavų, herbinių ženklų, herbinių antspaudų etalonai ir projektai yra oficialūs dokumentai, 

patvirtinantys herbų, herbinių vėliavų, herbinių ženklų, herbinių antspaudų tapatumą jų 

etalonams ir projektams. Jų pagrindu gaminami atitinkami herbai, herbinės vėliavos, herbiniai 

ženklai, herbiniai antspaudai. 

15. Vienas etalono ir projekto egzempliorius saugomas Lietuvos heraldikos 

komisijoje, kitas – pas herbo ar herbinio ženklo naudotoją. 

 

ETALONŲ IR PROJEKTŲ TVIRTINIMAS IR DERINIMAS 
 

16. Savivaldybės, seniūnijų, miestų, miestelių ir kaimų herbų etalonus Lietuvos 

heraldikos komisijos teikimu tvirtina Respublikos Prezidentas. 

17. Savivaldybių patvirtintų herbų pagrindu jų herbinių vėliavų, herbinių antspaudų, 

taip pat merų ir seniūnų ženklų projektus, suderinusi su Savivaldybės taryba, tvirtina Lietuvos 

heraldikos komisija. 

18. Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, mokslo ir studijų institucijos, 

valstybės pareigūnai, kurie pagal įstatymus ir kitus teisės aktus turi teisę naudoti herbus, 

herbines vėliavas, herbinius ženklus, herbinius antspaudus, derina jų etalonus ir projektus su 

Lietuvos heraldikos komisija. 

19. Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, išduodančios oficialius 

dokumentus: asmens tapatybės korteles, pasus, valstybės tarnautojų pažymėjimus, vairuotojo 

pažymėjimus ir kitus dokumentus, kuriuose yra naudojamas Lietuvos valstybės herbas ir (ar) 

savivaldybės herbas, derina šių dokumentų pavyzdžius su Lietuvos heraldikos komisija. 

20. Valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos ar kiti subjektai, savo uniformų 

skiriamuosiuose ženkluose naudojantys Lietuvos valstybės herbą, nacionalinius simbolius, 

kitus herbinius ženklus, taip pat garbės ar pasižymėjimo ženklus, numatytus įstatymuose ar 

kituose institucijų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose, derina jų projektus su Lietuvos 

heraldikos komisija. 
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PATVIRTINTŲ ETALONŲ PATIKSLINIMAS ARBA PAKEITIMAS 
 

21. Patikslinti arba pakeisti patvirtinto herbo etalono figūrą ar spalvas galima tik 

turint Lietuvos heraldikos komisijos ir etaloną patvirtinusios institucijos pritarimą dėl tokio 

keitimo tikslingumo (nauja ikonografinė medžiaga, herbo keitimo pagrįstumą patvirtinantys 

istorijos šaltiniai). 

22. Patikslintas arba pakeistas etalonas ir jo pagrindu parengti projektai tvirtinami 

šio Tvarkos aprašo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

SAVIVALDYBĖS HERBO NAUDOJIMAS 
 

23. Savivaldybės herbą naudoja savivaldybės institucijos, įstaigos, savivaldybių 

administracijos padaliniai ir valstybės tarnautojai bei darbuotojai. 

24. Savivaldybės herbas naudojamas Savivaldybės vėliavoje, Savivaldybės 

institucijų, įstaigų ir Savivaldybės administracijos padalinių herbiniuose antspauduose, 

dokumentų blankuose, iškabose, mero ženkle, Garbės piliečio ženkle, uniformų antsiuvuose, 

Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu teikiamų sveikinimų bei padėkų raštuose, 

ant Savivaldybės ir jos įstaigų transporto priemonių. Taip pat herbas ar jo atvaizdas gali būti 

naudojamas leidybos, mokslo ir visuomenės informavimo srityse, renginiuose – siekiant 

garsinti Kauno rajoną.  

25. Mero ženkle ir seniūno ženkle atvaizduojamas atitinkamas savivaldybės, 

seniūnijos, miesto, miestelio ar kaimo herbas. 

26. Savivaldybės institucijų, įstaigų ir Savivaldybės administracijos padalinių 

pavadinimas herbiniame antspaude, dokumentų blanke ir iškaboje turi sutapti. 

27. Savivaldybės herbas yra Savivaldybės nematerialusis turtas ir turi būti 

naudojamas taip, kad nebūtų parodyta nepagarba ar kitaip pažeisti herbo naudojimo principai. 

28. Antspaudų su Savivaldybės herbu apyvartos kontrolę nustato įstatymas. 

29. Tvarkos apraše nenumatytais atvejais Savivaldybės herbas gali būti naudojamas 

tik Savivaldybės tarybos sprendimu. 

 

SENIŪNIJŲ, MIESTŲ, MIESTELIŲ IR KAIMŲ HERBŲ NAUDOJIMAS 

 

30. Seniūnijų, miestų, miestelių ir kaimų herbus naudoja seniūnijos, jei tose 

gyvenamosiose vietovėse yra jų buveinė, seniūnijos vėliavoje, seniūno ženkle, seniūnijos 

herbiniame antspaude, dokumentų blankuose, iškabose, sveikinimų ir padėkų raštuose.  
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KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS, SENIŪNIJŲ, MIESTŲ, MIESTELIŲ IR 

KAIMŲ VĖLIAVŲ IŠKĖLIMO TVARKA 

 

31. Kauno rajono savivaldybės, seniūnijų, miestų, miestelių ir kaimų vėliavos 

iškeliamos arba pastatomos laikantis vėliavų naudojimo principų, kurie nustatyti Lietuvos 

Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatyme, ir tik tokiu būdu, kad nebūtų parodyta 

nepagarba šioms vėliavoms. 

32. Iškeliant ar pastatant vėliavas Lietuvos valstybės vėliavai turi būti skirta 

garbingiausia pagal heraldikos principus vieta. 

33. Vėliavos gali būti keliamos prie pastatų (ant stiebų, įrengtų priešais pastato 

fasadą), virš ar ant pastatų, aikštėse, laivuose, pastatomos posėdžių salėse, darbo kabinetuose 

ar oficialių ceremonijų vietose, tvirtinamos prie automobilio. 

34. Savivaldybės vėliava nuolat iškeliama prie Savivaldybės pastato, kuriame dirba 

Savivaldybės taryba ir Savivaldybės administracija, bei pastatoma Savivaldybės mero 

kabinete. 

35. Savivaldybės vėliava pastatoma Savivaldybės tarybos posėdžių salėje posėdžių 

metu bei Savivaldybės oficialių renginių metu. 

36. Savivaldybės vėliava gali būti iškeliama Savivaldybės, miestų ir seniūnijų 

oficialių renginių metu. 

37. Seniūnijų vėliavos nuolat iškeliamos prie Savivaldybės pastato, kuriame dirba 

Savivaldybės taryba ir Savivaldybės administracija, prie seniūnijų pastatų, pastatomos 

seniūnų kabinetuose. 

38. Seniūnijų, miestų, miestelių ir kaimų vėliavos gali būti iškeliamos oficialių 

renginių metu. 

39. Savivaldybės stalo vėliavėlė gali būti pastatoma patalpose, kuriose tuo metu 

vyksta oficialūs renginiai ir dalyvauja Lietuvos valstybės, užsienio valstybių, oficialūs 

asmenys valstybės arba savivaldybių institucijų vadovai ar jų įgalioti asmenys, Europos 

Sąjungos ar tarptautinių viešųjų organizacijų vadovai ar jų įgalioti asmenys, taip pat 

tarptautinių konferencijų metu. 

40. Jeigu kartu iškeliamos ar naudojamos kelios stalo vėliavos, jos turi būti viename 

aukštyje, kiek tai įmanoma, panašaus dydžio, taip pat laikomasi šio eiliškumo: 

40.1. Lietuvos valstybės vėliava; 

40.2. Lietuvos valstybės istorinė vėliava; 

40.3. užsienio valstybių vėliavos (jei naudojamos kelių valstybių vėliavos – 

iškeliamos, ar pastatomos abėcėlės tvarka); 
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40.4. Europos Sąjungos vėliava; 

40.5. tarptautinių viešųjų organizacijų vėliavos; 

40.6. Respublikos Prezidento vėliava;  

40.7. štandartai; 

40.8. apskričių vėliavos; 

40.9. savivaldybių vėliavos; 

40.10. seniūnijų vėliavos; 

40.11. kitos vėliavos. 

41. Savivaldybės automobilio vėliavėlė gali būti naudojama ant automobilio, kai 

jame yra Savivaldybės meras ir (arba) Savivaldybės administracijos direktorius. 

42. Savivaldybės, seniūnijų, miestų, miestelių ir kaimų vėliavos atvaizdus galima 

naudoti siekiant garsinti Kauno rajoną įvairiuose renginiuose, dekoratyviniais tikslais kaip 

oficialius simbolius taip, kad vėliavoms nebūtų parodyta nepagarba ar kitaip pažeisti vėliavų 

naudojimo principai. 

43. Šio tvarkos aprašo įgyvendinimą prižiūri Savivaldybės administracija. 

 

________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

Kauno rajono savivaldybės tarybos 

2011 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-422 

1 priedas 
 

 

Herbo etalono pavyzdys 
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Kauno rajono savivaldybės tarybos 

2011 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-422 

2 priedas 

 

 

Kauno rajono herbo etalono adaptuoti pavyzdžiai 

 

 

 
 

 


