
 

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS  

TARYBA 

SPRENDIMAS 

DĖL PLUNGĖS GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO 

NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 

2015 m. gruodžio 3 d. Nr. T1-307 

Plungė 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 ir 

45 punktais, Plungės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a : 

1. Patvirtinti Plungės garbės piliečio vardo suteikimo nuostatus (pridedama). 

2. Pripažinti netekusiais galios: 

2.1. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2006 metų gruodžio 7 dienos sprendimą Nr. T1-

11-288 „Dėl Plungės Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo“;   

2.2. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2013 metų rugsėjo 26 dienos sprendimą Nr. T1-

216 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2006 metų gruodžio 7 dienos sprendimo Nr. T1-11-288 „Dėl 

Plungės Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka. 

 

Savivaldybės meras        Audrius Klišonis 

 



 

        PATVIRTINTA 

                             Plungės rajono savivaldybės  

        tarybos 2015 m. gruodžio 3 d. 

        sprendimu Nr.T1-307 

 

PLUNGĖS GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Šie nuostatai nustato Plungės garbės piliečio vardo (toliau – Garbės piliečio vardas) 

suteikimo tvarką. 

2. Garbės piliečio vardas suteikiamas Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu. 

3. Garbės piliečio vardas gali būti suteikiamas Lietuvos Respublikos piliečiams, taip pat 

užsienio valstybių piliečiams už ypatingus nuopelnus Plungės rajono savivaldybei bei Plungės 

miestui. 

 

II SKYRIUS 

GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO TVARKA 

  

4. Teisę siūlyti Savivaldybės tarybai kandidatus Garbės piliečio vardui suteikti turi: 

4.1. Savivaldybės meras, Savivaldybės taryboje įsteigtos frakcijos; 

4.2. savivaldybės teritorijoje veikiančios asociacijos, bendruomenės; 

4.3. ne mažesnė kaip 20 asmenų grupė. 

5. Siūlymai dėl Garbės piliečio vardo suteikimo pateikiami raštu Plungės rajono 

savivaldybės tarybos sudarytai Siūlymams dėl Plungės garbės piliečio vardo suteikimo nagrinėti 

komisijai. Siūlant kandidatą, pateikiama informacija apie jį: trumpa siūlomo asmens biografija, 

asmens nuopelnų aprašymas, deklaruojama gyvenamoji vieta, asmens tapatybę patvirtinančio 

dokumento kopija, rekomendacija. Jei siūlymas kolektyvinis, prie kitų dokumentų pridedamas 

susirinkimo (posėdžio) protokolas, atitinkantis dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus. 

Dokumentai pateikiami iki einamųjų metų kovo 1 dienos. 

6. Teisti asmenys negali būti siūlomi kandidatais Garbės piliečio vardui gauti. 

7. Už siūlomo asmens duomenų tikrumą atsako duomenų teikėjai. 

8. Apie pateiktą siūlymą žiniasklaidos priemonėse ir Savivaldybės interneto svetainėje 

informuojama visuomenė. 

9. Sprendimo projektą Garbės piliečio vardui suteikti Savivaldybės tarybai teikia Siūlymams 

dėl Plungės garbės piliečio vardo suteikimo nagrinėti komisija.  

10. Savivaldybės taryba tvirtina Komisijos sudėtį ir nuostatus bei mero teikimu – Komisijos 

pirmininką.  

11. Komisija sudaroma iš 7 narių: trys – Savivaldybės tarybos nariai; vieną seniūną 

deleguoja seniūnų sueiga; vieną narį – Plungės pramonininkų sąjunga; vieną seniūnaitį deleguoja 

seniūnaičių sueiga, vieną narį – Plungiškių  draugija. 

12. Garbės piliečiui įteikiamos regalijos - Garbės piliečio ženklas ir nustatytos formos 

liudijimas, kurį pasirašo Savivaldybės meras (1 priedas). 

13. Garbės piliečio vardas įrašomas ir įregistruojamas Garbės piliečio knygoje. 

14. Garbės piliečio vardas gali būti suteikiamas asmeniui ir po mirties. Tokiu atveju Garbės 

piliečio vardo regalijos įteikiamos jo šeimai arba artimiesiems. 

15. Garbės piliečio vardas suteikiamas Savivaldybės tarybos sprendimu. Sprendimas 

laikomas priimtu, jei už jį balsavo daugiau kaip pusė posėdyje dalyvavusių tarybos narių. 

Pasiūlymą, kurį taryba atmetė, vėl galima teikti Savivaldybės tarybai svarstyti ne anksčiau kaip po 

vienerių metų. 



 

16. Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą dėl Garbės piliečio vardo suteikimo, 

Savivaldybės meras (arba jo įgaliotas asmuo) iškilmingoje aplinkoje Garbės piliečiui įteikia 

regalijas. 

17. Garbės piliečio vardas tam pačiam asmeniui suteikiamas tik vieną kartą. 

18. Plungės rajono savivaldybės administracija rūpinasi Garbės piliečio regalijų 

pagaminimu, Garbės piliečių knygos įgijimu, liudijimų išrašymu, informuoja visuomenę apie 

Garbės piliečio vardo suteikimą, organizuoja iškilmingą Garbės piliečio vardo liudijimo įteikimą, 

saugo Garbės piliečių knygą, liudijimų pavyzdžius, tvarko kitus, su Garbės piliečio vardo suteikimu 

susijusius, dokumentus. 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19. Garbės pilietis gali nemokamai lankytis visuose Plungės rajono savivaldybės teritorijoje 

vykstančiuose renginiuose, kuriuos organizuoja savivaldybės institucijos. 

20. Garbės pilietis turi teisę dalyvauti ir pasisakyti  Savivaldybės tarybos ir jos komitetų 

posėdžiuose. 

21. Garbės piliečio nuotrauka eksponuojama Savivaldybėje, tam specialiai įrengtoje vietoje. 

22. Mirus Garbės piliečiui, jo šeimos ar kitų artimųjų prašymu, turi teisę būti palaidotas 

pasirinktose Plungės rajono savivaldybės teritorijoje esančiose kapinėse ir iš Savivaldybės biudžeto 

gali būti kompensuojamos jo laidojimo išlaidos (išskyrus maitinimo išlaidas). 

23. Jeigu asmuo, kuriam suteiktas Garbės piliečio vardas, savo elgesiu ar veiksmais žemina 

šį vardą, Savivaldybės tarybos sprendimu gali netekti Garbės piliečio vardo. 

                                 ____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                            Plungės garbės  piliečio vardo suteikimo nuostatų  

    1 priedas 

 

GARBĖS PILIEČIO VARDO 

LIUDIJIMAS 
 

 

Šiuo dokumentu liudijama, kad 

 

piliečiui (-ei)……………………………………………………………….......... 

                  (vardas, pavardė, tėvo vardas) 

 

20…… metais Plungės rajono savivaldybės tarybos 20…m. …...... d.  sprendimu  Nr.….. 

 

suteiktas  Plungės garbės piliečio vardas. 

 

 

 

Savivaldybės meras                                               

 

(data, vieta) 

 

V. A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


