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Mes, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio, Lietuvos socialdemokratų partijos, Lietuvos
valstiečių ir žaliųjų sąjungos ir Darbo partijos atstovai, 2015 m. kovo 1 d. Plungės rajono gyventojų
valia išrinkti į Plungės rajono savivaldybės tarybą Tarybos nariai, vykdydami rinkėjų valią ir
atsižvelgdami į visų partijų rinkėjams prisiimtus įsipareigojimus, viešai skelbiame Plungės rajono
savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos 2015-2019 metų veiklos programą:

1. Aiškus ir racionalus savivaldybės administravimas, viešųjų finansų valdymas.
Savivaldybės tarybos ir administracijos priimtų sprendimų viešinimas internete ir vietinėje
spaudoje bei jų prieinamumo kiekvienam piliečiui užtikrinimas.
Informacijos apie neįgyvendintus Savivaldybės sprendimus ir priežastis teikimas.
Didesnis seniūnijų finansinio ir ūkinio savarankiškumo užtikrinimas. Seniūnaičių veiklos
skatinimas ir rėmimas.
Savivaldybės biudžeto projekto viešas svarstymas, skaidrus ir racionalus lėšų paskirstymas.
Ypatingas dėmesys pritraukiant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas ir skaidrus
ruošiamų įgyvendinti projektų viešas svarstymas, reguliarių spaudos konferencijų projektų
įgyvendinimo klausimais rengimas
Savivaldybės valdymo modelio tobulinimas.
2. Sveikos, švarios ir saugios aplinkos kūrimas.
Sveikos ir fiziškai aktyvios bendruomenės kūrimas su šūkiu „Plungė - sveikas miestas“.
Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų plėtra savivaldybės teritorijoje, vandentvarkos projektų
tolimesnis įgyvendinimas.
Atliekų tvarkymas, siekiant įgyvendinti pažangiausius šio proceso metodus bei teisingo ir
gyventojams priimtino mokesčio už šias paslaugas nustatymas.
Atsiskaitymo už komunalinių atliekų tvarkymą vienodos sistemos ir kainos visoje apskrityje
siekimas
Kelių ir gatvių infrastruktūros plėtra ir priežiūra, pirmenybę teikiant svarbiausių
infrastruktūros objektų – tunelio po geležinkeliu bei Plungės aplinkkelio, projektų įgyvendinimui;
kaimo kelių priežiūros gerinimui naujausių ir ekonomiškai pagrįstų kelių tiesimo technologijų
diegimas.
Žaliųjų plotų ir poilsio zonų plėtra, prioritetą skiriant Gandingos HE tvenkinio krantinėms.
Transporto paslaugų sistemos pertvarkymas, nepabloginant susisiekimo visuomeniniu
transportu galimybių kaimiškose vietovėse, ekologiškų autobusų keleiviams aptarnauti mieste
naudojimo siekiamybė.
Modernios autobusų stoties įrengimas.
Ypatingas dėmesys aplinkosaugos projektams įgyvendinti. Prioritetą skirti projektams,
susijusiems su aplinkos kokybės gerinimu, tokiems kaip Babrungo upės dalies ir Gandingos HE
tvenkinio valymas.
Pagal savivaldybės finansines galimybes lėšų daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitų pastatų
renovacijos programoms remti skyrimas.
Alternatyvių energetinių išteklių panaudojimo iniciatyvų rėmimas, šildymo kainų
mažinimas

Įvairių iniciatyvų, siekiant, kad Plungės miesto aikštė ir Mykolo Oginskio parkas taptų
gyventojų traukos centru, skatinimas.
Kaimo vietovėse jau sukurtos infrastruktūros įveiklinimo skatinimas, taip didinant kaimo
vietovių patrauklumą gyventi ir dirbti.
Sukurtos turizmo infrastruktūros plėtojimas ir išnaudojimas, stiprinant kaimo ir rekreacinį
turizmą.

3. Pagalba neįgaliems ir socialiai remtiniems piliečiams.
Neįgaliųjų integracijos į visuomenę procesų rėmimas, aktyvinant nevyriausybinių
organizacijų veiklą.
Benamių ir asmenų, grįžusių iš įkalinimo įstaigų, integravimosi į visuomenę skatinimas.
Socialinės infrastruktūros plėtra kaimiškose seniūnijose, įsteigiant socialinių darbuotojų
etatus visose rajono kaimiškose seniūnijose.
Savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos ir Socialinės paramos skyriaus veiklos
stiprinimas.
Ugdymo sąlygų gerinimas mokyklose-darželiuose.
4. Verslo aplinkos gerinimas ir darbo vietų kūrimas.
Projektų, padėsiančių sukurti papildomas darbo vietas, įgyvendinimo inicijavimas, verslo
skatinimo programos parengimas.
Privataus šeimos verslo, netradicinių alternatyviųjų verslų įmonių kūrimosi, ypač
kaimiškose vietovėse, skatinimas.
Skatinti kaimo bendruomenių projektinę veiklą verslumo kryptimi.
Jaunimo verslumo skatinimo projektų vykdymas, bendradarbiaujant su socialiniais
partneriais.
Siekti, kad įgyvendinus Plungės miesto 2014-2020 m. tikslinės teritorijos vystymo projektą,
būtų patogu ir gražu miesto gyventojams bei naudinga Plungės verslui.
Stiprinti informacijos sklaidą kaimo vietovių gyventojams apie skelbiamus kvietimus
projektams teikti.

5. Išsilavinęs, kultūringas, laisvas ir aktyvus pilietis - mūsų ateitis.
Savivaldybės veikla švietimo srityje turi tapti kokybiško moksleivių ugdymo garantas.
Jaunimo organizacijų aktyvios veiklos skatinimas ir finansavimas.
Bendruomenių pilietiškumo skatinimas ir parama jų inicijuojamiems projektams
įgyvendinti.
Tolesnė mokyklų renovacija, esamų kultūros ir sporto objektų sutvarkymas ir
rekonstrukcija.
Vaiko dienos ir daugiafunkcinių centrų plėtra. Vaikų žaidimo aikštelių įrengimas ir
priežiūra.
Kultūros įstaigų veiklos efektyvinimas.
Didesnis lėšų vaikų vasaros poilsiui ir užimtumui skyrimas.
Skatinti demokratinius bendruomeninius raidos procesus bendrojo lavinimo įstaigose,
moksleivių savivaldos ir aktyvų tėvų dalyvavimą ugdymo procese.
Užtikrinti aukštą švietimo kokybę ir galimybę kiekvienam žmogui mokytis visą gyvenimą.

O svarbiausia mūsų užduotis - skirti dėmesį kiekvienam žmogui. Skatinti jo kūrybingumą,
verslumą, norą dirbti ir užsidirbti. Garantuojame, kad nė vienam rajono žmogui netrūks dėmesio ir
paramos nepriklausomai nuo jo amžiaus, lyties, socialinės padėties.
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