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IX ŠAUKIMO PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 34 POSĖDYJE
PRIIMTŲ SPRENDIMŲ SĄRAŠAS

T1-85

Dėl pritarimo Savivaldybės įmonių, viešųjų
įstaigų, uždarųjų akcinių bendrovių 2021
metų veiklos ataskaitoms.

19

19

12

0

7

T1-86

Dėl viešųjų įstaigų 2021 metų pelno
(nuostolių) paskirstymo ir finansinių
ataskaitų patvirtinimo.

19

-

-

-

-

T1-87

Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos
2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T1-180
„Dėl sporto šakų, kultivuojamų Plungės
sporto ir rekreacijos centre, patvirtinimo“
pakeitimo.

19

19

13

0

6

T1-88

Dėl Plungės rajono savivaldybės vaikų ir
jaunimo socializacijos (vasaros poilsio)
programų rėmimo konkurso tvarkos aprašo
patvirtinimo.

19

-

-

-

-

b. s.

T1-89

Dėl Plungės rajono savivaldybės jaunimo
vasaros užimtumo ir integracijos į darbo
rinką programos patvirtinimo.

19

-

-

-

-

b. s.

T1-90

Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos
2021 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T1-259
„Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Plungės
rajono savivaldybės švietimo įstaigose,
įgyvendinančiose
ikimokyklinio
ir
priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos
aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

19

-

-

-

-

b. s.

T1-91

Dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo
įstaigų, įgyvendinančių ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo
programas,
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
grupių darbo vasaros metu.

19

-

-

-

-

b. s.

T1-92

Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos
2021 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T1-175
„Dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo
paslaugas teikiančių įstaigų paslaugų kainų
patvirtinimo“ pakeitimo.

19

-

-

-

-

b. s.

T1-93

Dėl Plungės rajono savivaldybės bendrojo
ugdymo mokyklų, ikimokyklinį ugdymą

19

-

-

-

-

b. s.

b. s.

2

vykdančių įstaigų, formalųjį švietimą
papildančių įstaigų bei Plungės paslaugų ir
švietimo pagalbos centro pedagoginių
pareigybių ir nepedagoginių pareigybių,
finansuojamų iš mokymo lėšų, ir etatų
normatyvų patvirtinimo.
T1-94

Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos
2021 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T1328 „Dėl Plungės rajono savivaldybės
švietimo įstaigų, Plungės paslaugų ir
švietimo pagalbos centro pedagoginių
pareigybių ir nepedagoginių pareigybių,
finansuojamų iš mokymo lėšų, didžiausio
leistino skaičiaus 2021-2022 mokslo metams
patvirtinimo“ pakeitimo.

19

-

-

-

-

b. s.

T1-95

Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties
formai ir įgaliojimo pasirašyti sutartis.

19

-

-

-

-

b. s.

T1-96

Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos
2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T1-99
„Dėl Žymių žmonių, istorinių datų, įvykių
įamžinimo ir gatvių pavadinimų Plungės
rajono savivaldybėje suteikimo komisijos
sudarymo“ pakeitimo.

19

-

-

-

-

b. s.

T1-97

Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos
2021 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T1329 „Dėl Plungės rajono savivaldybės
apdovanojimų“ pakeitimo.

19

-

-

-

-

b. s.

T1-98

Dėl Plungės miesto istorinio centro pastatų
fasadų tvarkymo finansavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo.

19

-

-

-

-

b. s.

T1-99

Dėl Plungės rajono savivaldybės 2022 metų
socialinių paslaugų plano patvirtinimo.

19

-

-

-

-

b. s.

T1-100 Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos
2021 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T1-272
„Dėl Plungės rajono savivaldybės vietinės
rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą
iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą
nuostatų patvirtinimo“ ir jį keitusio
sprendimo pakeitimo.

17

17

12

3

2

T1-101 Dėl pritarimo valstybės įmonės Lietuvos
automobilių kelių direkcijos ir Plungės
rajono savivaldybės papildomam susitarimui
Nr. 2 prie 2018 m. lapkričio 7 d.
bendradarbiavimo sutarties Nr. S-913 / A1-

17

-

-

-

-

b. s.

3

53.
T1-102 Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos
2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T1259 ir jį keitusio 2021 m. liepos 29 d.
sprendimo Nr. T1-205 pakeitimo bei
Plungės rajono savivaldybei nuosavybės
teise priklausančių vietinės reikšmės gatvių
ir kelių perdavimo Plungės rajono
savivaldybės administracijai valdyti, naudoti
ir disponuoti patikėjimo teise.

17

-

-

-

-

b. s.

T1-103 Dėl pritarimo Plungės miesto bendrojo
plano keitimo koncepcijos II alternatyvai.

18

-

-

-

-

b. s.

T1-104 Dėl pritarimo projektui „Valstybinių
melioracijos statinių rekonstravimas Plungės
rajone“ ir lėšų skyrimo.

17

-

-

-

-

b. s.

T1-105 Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto
pripažinimo nereikalingu naudoti bei jo
nurašymo.

17

-

-

-

-

b. s.

T1-106 Dėl sutikimo perimti ilgalaikį ir trumpalaikį
materialųjį turtą Savivaldybės nuosavybėn ir
jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti
juo patikėjimo teise.

17

-

-

-

-

b. s.

T1-107 Dėl sutikimo perimti trumpalaikį materialųjį
turtą Savivaldybės nuosavybėn ir jo
perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo
patikėjimo teise.

17

-

-

-

-

b. s.

T1-108 Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos
2021 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T1344 „Dėl sutikimo perimti ilgalaikį ir
trumpalaikį materialųjį valstybės turtą
Savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo
valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo
teise“ pakeitimo.

17

-

-

-

-

b. s.

T1-109 Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos
2021 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T1-40
„Dėl leidimo perduoti Savivaldybės turtą
valdyti patikėjimo teise“ pakeitimo.

17

-

-

-

-

b. s.

T1-110

Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos
2021 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T1298 „Dėl patalpų suteikimo patikėjimo bei
panaudos teise“ pakeitimo.

17

-

-

-

-

b. s.

T1-111

Dėl rūsio patalpos suteikimo panaudos teise

17

-

-

-

-

b. s.

4

Plungės rajono neįgaliųjų draugijai.
T1-112

Dėl leidimo perduoti Savivaldybės turtą
valdyti patikėjimo teise.

17

-

-

-

-

b. s.

T1-113

Dėl negyvenamųjų
sutarties pratęsimo.

panaudos

17

-

-

-

-

b. s.

T1-114

Dėl negyvenamos patalpos suteikimo
panaudos teise Plungės rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biurui.

17

-

-

-

-

b. s.

T1-115

Dėl negyvenamos patalpos suteikimo
panaudos teise Plungės rajono savivaldybės
viešajai bibliotekai.

17

-

-

-

-

b. s.

T1-116

Dėl negyvenamosios patalpos suteikimo
panaudos
teise
viešajai
įstaigai
„Plačiajuostis internetas“.

17

-

-

-

-

b. s.

T1-117

Dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos
dėl
Rusijos
karinės
agresijos,
apgyvendinimo.

17

-

-

-

-

b. s.

T1-118

Dėl skolų Savivaldybės įmonei „Plungės
būstas“ pripažinimo beviltiškomis ir jų
nurašymo.

17

-

-

-

-

b. s.

T1-119

Dėl Plungės rajono savivaldybės smulkiojo
ir vidutinio verslo rėmimo lėšų skyrimo ir
naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

17

-

-

-

-

b. s.

T1-120 Dėl pataisos koeficientų, rodančių būsto
būklę (nusidėvėjimą), Savivaldybės būsto ir
socialinio būsto nuomos mokesčiams
apskaičiuoti nustatymo.

17

-

-

-

-

b. s.

T1-121 Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos
2022 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T1-81
„Dėl
Plungės
rajono
savivaldybės
biudžetinių įstaigų didžiausio leistino
pareigybių (be pareigybių, finansuojamų iš
ugdymo reikmėms finansuoti lėšų) skaičiaus
patvirtinimo“ pakeitimo.

17

-

-

-

-

b. s.

T1-122 Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos
2020 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T1-248
„Dėl pritarimo sudaryti keleivių vežimo
sutartį su UAB „Plungės autobusų parkas“ ir
nemokamo keleivių vežimo vietinio (miesto
ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo
autobusų maršrutais“ pakeitimo.

17

-

-

-

-

b. s.

patalpų

5

T1-123 Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos
2022 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T1-2
„Dėl Plungės rajono savivaldybės 20222024 metų strateginio veiklos plano
patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo
pakeitimo.

17

-

-

-

-

b. s.

T1-124 Dėl mokesčių lengvatų uždarajai akcinei
bendrovei „Litspringas“, įsteigusiai naujas
darbo vietas, suteikimo.

17

-

-

-

-

b. s.

T1-125 Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos
2022 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T1-3
„Dėl Plungės rajono savivaldybės 2022
metų biudžeto patvirtinimo“ ir jį keitusio
sprendimo pakeitimo.

17

-

-

-

-

b. s.

__________________________________
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IX ŠAUKIMO PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
34 POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2022 m. balandžio 28 d. Nr. T-3
Plungė
Posėdis įvyko 2022 m. balandžio 28 d., 13:00 – 17:30 val.
Posėdžio pirmininkas – Audrius Klišonis, Savivaldybės meras.
Posėdžio sekretorė – Jovita Šumskienė, Protokolo skyriaus vedėja.
Posėdžio protokolą rašė Renata Vičienė, Protokolo skyriaus vyr. specialistė.
Posėdyje dalyvavo 19 Savivaldybės tarybos narių.
Posėdyje nedalyvavo:
Aidas Kėsas, UAB „Strategas“ direktorius,
Jonas Mockūnas, asociacijos „Plungės iniciatyvinė grupė“ pirmininkas,
Gediminas Norvaišas, dirbantis pagal individualią veiklą,
Mindaugas Pocius, UAB „Vičiūnai ir partneriai“ direktorius,
Liudas Skierus, UAB „Vičiūnų grupė“ ir UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ gamybos
konsultantas,
Jolanta Skurdauskienė, Žemaičių dailės muziejus direktoriaus pavaduotoja.
Kviestų asmenų sąrašas pridedamas.
DARBOTVARKĖ:
1. Savivaldybės tarybos 34 posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
Pranešėjas Audrius Klišonis, Savivaldybės meras.
2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus informacija apie
socialinio draudimo situaciją Plungės rajone.
Pranešėja Odeta Gaudutytė, VSDFV Klaipėdos skyriaus I Klientų aptarnavimo skyriaus
patarėja.
3. Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos 2021 m. veiklos ataskaitos ir artimiausiu metu
numatomų veiklų pristatymas.
Pranešėjas Ramūnas Lydis, Žemaitijos nacionalinio parko direktorius.
4. Senelių namų projekto pristatymas.
Pranešėja Daiva Grikšienė, „Senior Group“ padalinio vadovė.
5. Informacija apie Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarką.
Pranešėjas Gintautas Rimeikis, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.
6. Dėl pritarimo Savivaldybės įmonių, viešųjų įstaigų, uždarųjų akcinių bendrovių 2021
metų veiklos ataskaitoms.
7. Dėl viešųjų įstaigų 2021 metų pelno (nuostolių) paskirstymo ir finansinių ataskaitų
patvirtinimo.
Pranešėjas Adomas Zamulskis, Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas.
8. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T1-180
„Dėl sporto šakų, kultivuojamų Plungės sporto ir rekreacijos centre, patvirtinimo“ pakeitimo.
9. Dėl Plungės rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio)
programų rėmimo konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo.
10. Dėl Plungės rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką
programos patvirtinimo.
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11. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T1-259
„Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigose,
įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo.
12. Dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų, įgyvendinančių ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių darbo
vasaros metu.
13. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T1-175
„Dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo paslaugas teikiančių įstaigų paslaugų kainų
patvirtinimo“ pakeitimo.
14. Dėl Plungės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų, ikimokyklinį ugdymą
vykdančių įstaigų, formalųjį švietimą papildančių įstaigų bei Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos
centro pedagoginių pareigybių ir nepedagoginių pareigybių, finansuojamų iš mokymo lėšų, ir etatų
normatyvų patvirtinimo.
15. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T1-328
„Dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų, Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro
pedagoginių pareigybių ir nepedagoginių pareigybių, finansuojamų iš mokymo lėšų, didžiausio
leistino skaičiaus 2021-2022 mokslo metams patvirtinimo“ pakeitimo.
16. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties formai ir įgaliojimo pasirašyti sutartis.
17. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T1-99
„Dėl Žymių žmonių, istorinių datų, įvykių įamžinimo ir gatvių pavadinimų Plungės rajono
savivaldybėje suteikimo komisijos sudarymo“ pakeitimo.
18. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T1-329
„Dėl Plungės rajono savivaldybės apdovanojimų“ pakeitimo.
19. Dėl Plungės miesto istorinio centro pastatų fasadų tvarkymo finansavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo.
Pranešėja Vida Bondauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė.
20. Dėl Plungės rajono savivaldybės 2022 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.
Pranešėjas Raimondas Doviltis, Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto pirmininkas.
21. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T1-272
„Dėl Plungės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų
turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo pakeitimo.
22. Dėl pritarimo valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos ir Plungės rajono
savivaldybės papildomam susitarimui Nr. 2 prie 2018 m. lapkričio 7 d. bendradarbiavimo sutarties
Nr. S-913 / A1-53.
23. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T1-259
ir jį keitusio 2021 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. T1-205 pakeitimo bei Plungės rajono savivaldybei
nuosavybės teise priklausančių vietinės reikšmės gatvių ir kelių perdavimo Plungės rajono
savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.
24. Dėl pritarimo Plungės miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos I alternatyvai.
25. Dėl pritarimo Plungės miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos II alternatyvai.
26. Dėl pritarimo projektui „Valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas Plungės
rajone“ ir lėšų skyrimo.
27. Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu naudoti bei jo
nurašymo.
28. Dėl sutikimo perimti ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą Savivaldybės nuosavybėn
ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
29. Dėl sutikimo perimti trumpalaikį materialųjį turtą Savivaldybės nuosavybėn ir jo
perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
30. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T1-344
„Dėl sutikimo perimti ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn ir
jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo.
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31. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T1-40
„Dėl leidimo perduoti Savivaldybės turtą valdyti patikėjimo teise“ pakeitimo.
32. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T1-298
„Dėl patalpų suteikimo patikėjimo bei panaudos teise“ pakeitimo.
33. Dėl rūsio patalpos suteikimo panaudos teise Plungės rajono neįgaliųjų draugijai.
34. Dėl leidimo perduoti Savivaldybės turtą valdyti patikėjimo teise.
35. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties pratęsimo.
36. Dėl negyvenamos patalpos suteikimo panaudos teise Plungės rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biurui.
37. Dėl negyvenamos patalpos suteikimo panaudos teise Plungės rajono savivaldybės
viešajai bibliotekai.
38. Dėl negyvenamosios patalpos suteikimo panaudos teise viešajai įstaigai „Plačiajuostis
internetas“.
39. Dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos karinės agresijos, apgyvendinimo.
Pranešėja Daina Martišienė, Ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė.
40. Dėl skolų Savivaldybės įmonei „Plungės būstas“ pripažinimo beviltiškomis ir jų
nurašymo.
41. Dėl Plungės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų skyrimo ir
naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
42. Dėl pataisos koeficientų, rodančių būsto būklę (nusidėvėjimą), Savivaldybės būsto ir
socialinio būsto nuomos mokesčiams apskaičiuoti nustatymo.
43. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T1-81 „Dėl
Plungės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių (be pareigybių,
finansuojamų iš ugdymo reikmėms finansuoti lėšų) skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo.
44. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T1-248
„Dėl pritarimo sudaryti keleivių vežimo sutartį su UAB „Plungės autobusų parkas“ ir nemokamo
keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais“
pakeitimo.
45. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl
Plungės rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ ir jį keitusio
sprendimo pakeitimo.
46. Dėl mokesčių lengvatų uždarajai akcinei bendrovei „Litspringas“, įsteigusiai naujas
darbo vietas, suteikimo.
47. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl
Plungės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo pakeitimo.
Pranešėjas Adomas Zamulskis, Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas.
48. Informacijos, klausimai, paklausimai.
48.1. Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių apskrityse 2022 m.
balandžio 15 d. teikimas Nr. TR5-17 (5.5E) „Dėl Plungės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už
komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų priedo pakeitimo“.
48.2. Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių apskrityse 2022 m.
balandžio 25 d. teikimas Nr. TR5-31 (5.5E) „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m.
liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-161 „Dėl Plungės rajono savivaldybės želdinių ir želdynų apsaugos
taisyklių patvirtinimo““.
Pranešėjas Audrius Klišonis, Savivaldybės meras.
1. SVARSTYTA. Savivaldybės tarybos 34 posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
Savivaldybės meras Audrius Klišonis pristatė posėdžio darbotvarkę.
Audrius Klišonis informavo apie tai, jog prieš pat posėdį, buvo patikslintas ir visiems
Savivaldybės tarybos nariams išsiųstas sprendimo projektas „Dėl pritarimo valstybės įmonės
Lietuvos automobilių kelių direkcijos ir Plungės rajono savivaldybės papildomam susitarimui Nr. 2
prie 2018 m. lapkričio 7 d. bendradarbiavimo sutarties Nr. S-913 / A1-53“.
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Tarybos nariai pastabų dėl darbotvarkės neturėjo, ji patvirtinta bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA. Posėdžiauti pagal pateiktą darbotvarkę.
2. SVARSTYTA. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus
informacija apie socialinio draudimo situaciją Plungės rajone.
Pranešėja Odeta Gaudutytė, VSDFV Klaipėdos skyriaus I Klientų aptarnavimo skyriaus
patarėja pristatė socialinio draudimo situaciją Plungės rajone (medžiaga pridedama).
Marijus Kaktys pasigedo Plungės rajono duomenų palyginimo su kitais Telšių apskrities
rajonais.
Pranešėja teigė norėjusi pateikti aktualią informaciją Plungės rajono gyventojams.
Rekomenduota apsilankyti Sodros interneto svetainėje, kurioje galima rasti daug naudingos ir
aktualios informacijos.
Kalbėta apie planuojamą pensijų didinimą.
NUSPRĘSTA. Apsiriboti išklausyta informacija.
3. SVARSTYTA. Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos 2021 m. veiklos ataskaitos ir
artimiausiu metu numatomų veiklų pristatymas.
Pranešėjas, Žemaitijos nacionalinio parko direktorius Ramūnas Lydis, pasinaudodamas iš
anksto parengtomis skaidrėmis, pristatė Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos (toliau –
Direkcija) 2021 metų veiklos ataskaitą ir numatomas vykdyti veiklas (ataskaita pridedama).
Ramūnas Lydis siūlė Savivaldybės tarybai padiskutuoti dėl mokamos automobilių stovėjimo
aikštelės atsiradimo Žemaitijos nacionalinio parko teritorijoje. Taip pat pranešėjas atsargiai
užsiminė apie „pagalvės mokesčio“ įvedimą.
Raimondas Doviltis priminė, jog Direkcija kuruoja kelias „Natura2000“ teritorijas. Padėkota
už kartu įgyvendinamus projektus. Tarybos narys teiravosi apie Platelių ežero užterštumą
nuotekomis.
Ramūnas Lydis atsakė, jog kartu su aplinkosaugininkais yra pastoviai tikrinamos Platelių
kaimo turizmo sodybos bei gyventojai. Kalbėta apie Platelių ežero intakų tyrimų reikalingumą,
padidintą aplinkosaugininkų dėmesį.
Asta Beierle Eigirdienė domėjosi, kokiais būdais Direkcija viešina savo veiklą ir kviečia
turistus atvykti į Platelius.
Ramūnas Lydis teigė, jog Direkcija glaudžiai bendradarbiauja su Plungės turizmo
informacijos centru, aktuali informacija teikiama Platelių lankytojų centre. Pasak pranešėjo, veikla
viešinama interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose bei spausdinant įvairius leidinius,
lankstinukus.
Gintaras Bagužis klausė, ar nacionalinio parko teritorijoje yra įrengtos vietos kemperiams.
Pranešėjas informavo, kad parko planavimo schemoje yra numatytos vietos nameliams ant
ratų, tačiau šiuo metu, turistams su kemperiais patogiausia apsistoti Žemaičių Kalvarijoje. Pasak jo,
mąstoma apie Šeirės poilsiavietės automobilių stovėjimo aikštelės pritaikymą lankytojams su
kemperiais bei aikštelės įrengimą rytinėje ežero pakrantėje.
Dar Gintaras Bagužis domėjosi, ar vyksta vaikų stovyklos pastate, esančiame prie Šaltojo
karo muziejaus.
Ramūnas Lydis informavo, kad Direkcija vaikų vasaros stovyklų neorganizuoja, o tik
suteikia patalpas kitoms organizacijoms. Užsiminta, jog ateityje planuojama tame pastate įrengti
gamtos mokyklą.
Audrius Misiūnas teiravosi, ar parko teritorijoje yra elektrinių automobilių įkrovimo
stotelių.
Pranešėjas atsakė, kad nėra, nes Direkcija neturi tam pinigų.
Savivaldybės meras informavo, kad yra galimybė įrengti elektrinių automobilių įkrovimo
stoteles iš Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos kuruojamų priemonių lėšų, tačiau kyla
klausimas, kas jas eksploatuos ir mokės mokesčius.
NUSPRĘSTA. Apsiriboti išklausyta informacija.
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4. SVARSTYTA. Senelių namų projekto pristatymas.
Pranešėja Daiva Grikšienė, „Senior Group“ padalinio vadovė, papasakojo apie užsienio
investuotojų planus Lietuvoje statyti senelių namų kvartalus. Pristatyta projekto idėja bei
planuojamos teikti paslaugos.
Pranešėja pažymėjo, jog tai yra visiškai privačios investicijos, finansinio savivaldybių
prisidėjimo prie projekto įgyvendinimo – neprašoma.
Daiva Grikšienė paminėjo, kad vieno senjoro apgyvendinimas, priklausomai nuo
pageidaujamų gauti paslaugų spektro, tokio tipo kvartaluose per mėnesį kainuotų nuo 900 iki 1500
Eur,
Pranešėja informavo, kad senelių namų kvartalai pirmiausia bus statomi tose savivaldybėse,
su kuriomis bus pasirašyti ketinimų protokolai.
Asta Beierle Eigirdienė domėjosi, kokie senjorai (amžiaus, sveikatos būklės) galės
apsigyventi tuose senelių namuose.
Pranešėja informavo, kad senelių namuose senjorai apsigyvena maždaug nuo 78-81 metų.
Taip pat sprendimą persikelti gyventi į tokius namus senjorai priima gavę savivaldybės socialinę
išmoką tokioms paslaugoms apmokėti. Pažymėta, jog priimami ir negalią turintys senjorai bei
sugebantys už paslaugą susimokėti be savivaldybės skiriamos išmokos.
Marijus Kaktys teiravosi, ar galima už suteiktą paslaugą atsiskaityti turimu nekilnojamuoju
turtu ir pan.
Pranešėja atsakė, kad kol kas tokia praktika netaikoma.
Audrius Misiūnas teiravosi, kokie turėtų būti Savivaldybės veiksmai, norint bendradarbiauti
su „Senior Group“.
Daiva Grikšienė priminė, jog finansinio Savivaldybės prisidėjimo neprireiks. Paminėta, jog
būtų prašoma pagalbos ieškant žemės sklypų, įtraukiant įmonę į senjorų apgyvendinimo paslaugos
teikėjų sąrašą bei palaikant projekto idėją.
Adomas Zamulskis klausė, kokių specialybių darbuotojai bus reikalingi teikti numatytoms
paslaugoms.
Pranešėja teigė, jog visi darbuotojai būtų vietiniai, mokymai vyktų centrinėje būstinėje,
esančioje Rygoje. Pasak jos, reikalingi slaugytojai bei vienas vaistus paskirstantis gydytojas.
Kalbėta apie karšto maisto paslaugos pirkimą iš vietinių tiekėjų.
Česlovas Kerpauskas domėjosi apie užsieniečių investicijas. Tai pat teirautasi, ar tokiuose
namuose galės apsigyventi senjorai, gaunantys mažą pensiją.
Daiva Grikšienė patikino, kad tokiuose senelių namuose galės apsigyventi senjorai,
gaunantys mažas pensijas, tik, tokiu atveju, didesne finansine dalimi turės prisidėti Savivaldybė.
Pranešėja papasakojo apie investuotojus.
Raimondas Doviltis pateikė savo pastebėjimus pristatomu klausimu, pasidžiaugė projekto
idėja.
Pranešėja plačiau papasakojo apie planuojamas teikti paslaugas, darbuotojų naudojamą
mobilią aplikaciją.
Kalbėta apie integralios pagalbos teikimą savo namuose gyvenantiems sunkios sveikatos
būklės senjorams.
Savivaldybės meras, atsižvelgdamas į Savivaldybės tarybos narių klausimus bei nuomones,
teigė susidaręs įspūdį, jog ši paslauga yra reikalinga Plungės rajono gyventojams.
NUSPRĘSTA:
1. Pritarti pristatytai idėjai Plungėje statyti senelių namų kvartalus.
2. Pavesti Savivaldybės administracijai peržiūrėti prie pranešimo medžiagos pridėtą
Susitarimo Memorandumą ir derintis su „Senior Group“ atstovais dėl minėto Susitarimo
Memorandumo pasirašymo.
5. SVARSTYTA. Informacija apie Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo
pertvarką.
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Pranešėjas Gintautas Rimeikis, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas, pristatė Plungės rajono
savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrojo plano vykdymo ataskaitą.
Algirdas Pečiulis teiravosi, dėl kokių priežasčių švietimo įstaigose tik kiek daugiau nei 50
proc. pedagogų dirba pilnu etatu.
Gintautas Rimeikis informavo, jog, pagal Mokymo lėšų metodiką, kiekvienai įstaigai
skiriamas atitinkamas etatų kiekis. Pasak pranešėjo, etato dydis priklauso nuo mokomo dalyko,
mokinių skaičiaus įstaigoje, grupių dydžio.
Algirdas Pečiulis dar paklausė, kur buvo panaudotos sutaupytos lėšos.
Pranešėjas atsakė, kad iš sutaupytų lėšų galėjo padidinti atlyginimus įstaigų vadovams bei
darbo krūvius lopšelių-darželių direktorių pavaduotojams. Taip pat prisidėta prie projektų ir
Skaitmenizavimo programos įgyvendinimo.
Gintaras Bagužis domėjosi apie ukrainiečių vaikus švietimo įstaigose, jų įtaką švietimo
įstaigų tinklo pertvarkai.
Gintautas Rimeikis sakė, jog, šiai dienai, rajono švietimo įstaigose kontaktiniu būdu mokosi
apie 60 ukrainiečių vaikų. Pasak jo, šie vaikai įtakos švietimo įstaigų tinklo pertvarkai nedaro.
NUSPRĘSTA. Apsiriboti išklausyta informacija.
6. SVARSTYTA. Pritarimas Savivaldybės įmonių, viešųjų įstaigų, uždarųjų akcinių
bendrovių 2021 metų veiklos ataskaitoms.
Pranešėjas Adomas Zamulskis, Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas, sakė,
kad parengtu sprendimo projektu siūloma pritarti 8 Savivaldybės įmonių, viešųjų įstaigų, uždarųjų
akcinių bendrovių 2021 metų veiklos ataskaitoms.
Komiteto pirmininkas siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui.
Savivaldybės meras teigė pasigedęs UAB „Plungės šilumos tinklai“ (toliau – Bendrovė)
audito ataskaitos. Prašė sudaryti galimybę su šia ataskaita susipažinti Savivaldybės tarybos nariams.
Algirdas Pečiulis atkreipė dėmesį į tai, jog Bendrovė patyrė 753 tūkst. Eur nuostolių dėl
uždelsto pasikeitusios kuro struktūros įtraukimo į bazinę kainą. Teirautasi, dėl kokių priežasčių
buvo vėlai patvirtintas įkainis ir patirti tokie nuostoliai.
Margarita Charitonova atsakė, kad tokia situacija susiklostė dėl teisinio reguliavimo spragos.
Detaliau paaiškinta, kaip vyko kuro struktūros keitimo procedūra.
Audrius Klišonis paprašė pateikti daugiau informacijos apie jungiamosios trasos tiesimo
darbus.
Margarita Charitonova atsakė, jog trasa jau veikia, o rangovui, už pavėluotai atliktus darbus,
planuojama taikyti atitinkamas priemones. Patikinta, jog iki Plungės miesto šventės rangovas
užbaigs visus gerbūvio darbus.
Savivaldybės meras priminė, jog praėjusių metų rudenį buvo kalbėta apie tai, jog šilumos
kaina vartotojams didės 9 proc., o padidėjo 46 proc. Klausta, ar Bendrovė tikėjosi tokio Valstybinės
energetikos reguliavimo tarybos (toliau – VERT) sprendimo, ar jo siekė ir ar įvertino savo siūlymus,
kurie buvo, jog kaina didės tik 9 proc.
Bendrovės generalinė direktorė sakė, kad apie kainos pokytį (didėjimą 5-6 proc.) rudenį
kalbėta atsižvelgiant į tuo metu galiojusią kuro struktūrą. Pasak pranešėjos, VERT sprendimas
didinti gamtinių dujų kiekį kuro struktūroje nebuvo numatytas.
Margarita Charitonova papasakojo daugiau apie šilumos kainos pokyčius, energetinę krizę
bei laukiančius iššūkius.
Algirdas Pečiulis teiravosi apie Bendrovės ateities planus.
Margarita Charitonova informavo, kad balandžio 1 d. valdyba patvirtino naują Bendrovės
veiklos strategiją 2022-2024 metams, su kuria galima susipažinti Bendrovės interneto svetainėje.
Bendrovės generalinė direktorė paaiškino, dėl kokių priežasčių atsisakyta minties įsigyti
UAB „Plungės bioenergija“. Taip pat įvardyti netolimos ateities tikslai.
Audrius Klišonis pasiūlė Margaritai Charitonovai gegužės mėnesį vyksiančiame
Savivaldybės tarybos posėdyje pristatyti Bendrovės veiklos strategiją 2022-2024 metams.
Margarita Charitonova sutiko tai padaryti.
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Savivaldybės meras, atsižvelgdamas į Bendrovės veiklos rezultatus, teigė negalintis pritarti
UAB „Plungės šilumos tinklai“ 2021 metų veiklos ataskaitai. Audrius Klišonis siūlė pritarti 7
įstaigų veiklų ataskaitoms, išskyrus UAB „Plungės šilumos tinklai“ 2021 metų veiklos ataskaitai.
Raimondas Doviltis paminėjo, jog VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninėje susiklostė
analogiška situacija – per 2 metus patirta 600 tūkst. Eur nuostolių.
Audrius Klišonis atsakė, jog priekaištų turi tik UAB „Plungės šilumos tinklai“ veiklos
rezultatams, todėl jo siūlymas liko toks pat – pritarti 7 įstaigų veiklų ataskaitoms, išskyrus UAB
„Plungės šilumos tinklai“ 2021 metų veiklos ataskaitai.
Asta Beierle Eigirdienė siūlė pritarti UAB „Plungės šilumos tinklai“ 2021 metų veiklos
ataskaitai, kadangi generalinė direktorė aiškiai įvardijo šilumos kainos didėjimo priežastis.
Adomas Zamulskis sakė, kad Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto nariai posėdžio
metu buvo supažindinti, su kokiais iššūkiais praėjusiais metais susidūrė įstaigos, kurių veiklų
ataskaitas šiandien siūloma patvirtinti. Tarybos narys pasidalijo savo mintimis, siūlė pritarti visoms
ataskaitoms.
Vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės veiklos reglamentu, pirmiausia buvo balsuojama
už pateiktą sprendimo projektą, o jam nepritarus – už pateiktą pasiūlymą.
Balsavimo už pateiktą sprendimo projektą rezultatai: už – 12, prieš – 0, susilaikė – 7.
Sprendimas priimtas.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-85 pridedamas).
7. SVARSTYTA. Viešųjų įstaigų 2021 metų pelno (nuostolių) paskirstymo ir finansinių
ataskaitų patvirtinimas.
Pranešėjas Adomas Zamulskis siūlė pritarti viešųjų įstaigų Plungės rajono savivaldybės
ligoninės ir Plungės atviro jaunimo centro 2021 m. pelno (nuostolių) paskirstymo bei 2021 metų
finansinių ataskaitų rinkiniams.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-86 pridedamas).
8. SVARSTYTA. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr.
T1-180 „Dėl sporto šakų, kultivuojamų Plungės sporto ir rekreacijos centre, patvirtinimo“
pakeitimas.
Vida Bondauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė, informavo, jog
Plungės sporto ir rekreacijos centras (toliau – PSRC) prašo iš įstaigos kultivuojamų sporto šakų
sąrašo išbraukti buriavimą.
Algirdo Pečiulio nuomone, nelogiška išbraukti buriavimo sporto šaką iš Plungės rajono
sporto istorijos.
Gintauto Rimeikio manymu, PSRC prašymas yra logiškas, nes šią sporto šaką lanko per
mažas skaičius vaikų, nėra trenerio. Pasak jo, atsiradus poreikiui, šią sporto šaką galės grąžinti į
sąrašą.
Adomas Zamulskis teiravosi, ar jis gerai suprato, jog buriavimo treneriui skirtas etatas lieka
PSRC etatų sąraše.
Gintautas Rimeikis informavo, jog 0,39 buriavimo trenerio etato lieka PSRC etatų sąraše ir
galės būti perskirstyta kitoms sporto šakoms.
Audriaus Klišonio nuomone, paliekant buriavimo sporto šaką sąraše, nieko nerizikuojama.
Mantas Česnauskas atkreipė dėmesį į tai, jog buriavimo sporto šakos inventorius yra
privataus asmens, ne PSRC, o ir inventoriui laikyti įstaiga neturi patalpų. Paminėta, jog PSRC
taryba priėmė sprendimą išbraukti buriavimą iš kultivuojamų sporto šakų sąrašo.
Komiteto pirmininkė siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui.
Nesant bendro sutarimo dėl sprendimo priėmimo, vyko balsavimas. Jo rezultatai: už – 13,
prieš – 0, susilaikė – 6.
Sprendimas priimtas.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-87 pridedamas).
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9. SVARSTYTA. Plungės rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros
poilsio) programų rėmimo konkurso tvarkos aprašo patvirtinimas.
Pranešėja Vida Bondauskienė pristatė sprendimo projektą, akcentuodama pagrindinius
pasikeitimus.
Komiteto pirmininkė siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-88 pridedamas).
10. SVARSTYTA. Plungės rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į
darbo rinką programos patvirtinimas.
Pranešėja Vida Bondauskienė informavo, kad Plungės rajono savivaldybės jaunimo vasaros
užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa skirta 14-18 metų jaunuolių verslumui skatinti,
jaunų žmonių norui dirbti vasaros atostogų metu patenkinti bei vietiniams darbdaviams paremti.
Komiteto pirmininkė siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-89 pridedamas).
11. SVARSTYTA. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimo Nr.
T1-259 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigose,
įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimas.
Pranešėja Vida Bondauskienė pristatė siūlomus Mokesčio už vaikų išlaikymą Plungės rajono
savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programas, tvarkos aprašo pakeitimus.
Algirdas Pečiulis teiravosi, kiek didėja mokestis už vaikų maitinimą.
Pranešėja informavo, kad lopšelio grupės bei besimokantiems pagal ikimokyklinio ugdymo
programą vaikams mokestis dienai didėja 0,90 Eur, o besimokantiems pagal priešmokyklinio
ugdymo programą – 0,45 Eur.
Komiteto pirmininkė siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-90 pridedamas).
12. SVARSTYTA. Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų, įgyvendinančių
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
grupių darbas vasaros metu.
Pranešėja Vida Bondauskienė pristatė parengtą sprendimo projektą.
Komiteto pirmininkė siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-91 pridedamas).
13. SVARSTYTA. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimo
Nr. T1-175 „Dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo paslaugas teikiančių įstaigų paslaugų kainų
patvirtinimo“ pakeitimas.
Pranešėja Vida Bondauskienė pristatė Savivaldybės švietimo paslaugas teikiančių įstaigų
paslaugų kainų pokyčius.
Komiteto pirmininkė siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
Savivaldybės meras sakė, jog reikėtų pamąstyti apie tas įstaigas, kurios, teikdamos pagalbą,
esant šiai nepaprastajai situacijai, nukenčia finansiškai.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-92 pridedamas).
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14. SVARSTYTA. Plungės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų, ikimokyklinį
ugdymą vykdančių įstaigų, formalųjį švietimą papildančių įstaigų bei Plungės paslaugų ir švietimo
pagalbos centro pedagoginių pareigybių ir nepedagoginių pareigybių, finansuojamų iš mokymo
lėšų, ir etatų normatyvų patvirtinimas.
Pranešėja Vida Bondauskienė pristatė parengtą sprendimo projektą, nurodydama
pagrindinius aspektus.
Komiteto pirmininkė siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-93 pridedamas).
15. SVARSTYTA. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 d. sprendimo
Nr. T1-328 „Dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų, Plungės paslaugų ir švietimo
pagalbos centro pedagoginių pareigybių ir nepedagoginių pareigybių, finansuojamų iš mokymo
lėšų, didžiausio leistino skaičiaus 2021-2022 mokslo metams patvirtinimo“ pakeitimas.
Pranešėja Vida Bondauskienė įvardijo siūlomus patvirtinti pakeitimus.
Komiteto pirmininkė siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-94 pridedamas).
16. SVARSTYTA. Pritarimas bendradarbiavimo sutarties formai ir įgaliojimas pasirašyti
sutartis.
Pranešėja Vida Bondauskienė siūlė pritarti bendradarbiavimo sutarties formai bei suteikti
įgaliojimą Savivaldybės merui pasirašyti sutartis.
Komiteto pirmininkė siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-95 pridedamas).
17. SVARSTYTA. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo
Nr. T1-99 „Dėl Žymių žmonių, istorinių datų, įvykių įamžinimo ir gatvių pavadinimų Plungės
rajono savivaldybėje suteikimo komisijos sudarymo“ pakeitimas.
Pranešėja Vida Bondauskienė informavo, kad į Žymių žmonių, istorinių datų, įvykių
įamžinimo ir gatvių pavadinimų Plungės rajono savivaldybėje suteikimo komisijos sudėtį vietoje
Vidos Saukalienės siūloma įtraukti Ingridą Uznevičiūtę.
Komiteto pirmininkė siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-96 pridedamas).
18. SVARSTYTA. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 d. sprendimo
Nr. T1-329 „Dėl Plungės rajono savivaldybės apdovanojimų“ pakeitimas.
Pranešėja Vida Bondauskienė supažindino su Plungės garbės piliečio vardo suteikimo
nuostatų pakeitimais, kurie parengti atsižvelgiant į kovo mėnesį Savivaldybės tarybos patvirtintus
Siūlymams dėl Plungės garbės piliečio vardo suteikimo nagrinėti komisijos nuostatus.
Komiteto pirmininkė siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-97 pridedamas).
19. SVARSTYTA. Plungės miesto istorinio centro pastatų fasadų tvarkymo finansavimo
tvarkos aprašo patvirtinimas.
Pranešėja Vida Bondauskienė pristatė parengtą sprendimo projektą, nurodydama jo esmę.
Komiteto pirmininkė siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui.
Audrius Klišonis atkreipė dėmesį į tai, jog yra nemažai pastatų, kuriems reikalingas
tvarkymas, tačiau jų savininkai neturi galimybės gauti finansavimą pagal siūlomą patvirtinti aprašą.
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Savivaldybės meras išreiškė abejonę svarstomu klausimu, siūlė pagalvoti, ką galėtų padaryti
tokiais atvejais.
Pranešėja teigė suprantanti, jog Plungės rajone yra miestelių, kurie turi svarbių istorinių
pastatų, kuriems reikalingas remontas, tačiau, pasak pranešėjos, šį kartą kalba eina apie Plungės
miesto istoriniame centre esančių pastatų tvarkymą.
Vida Bondauskienė teigė, kad ateityje šį klausimą galėtų išplėsti iki rajoninio masto.
Gintaras Ramonas sutiko, jog tokia programa reikalinga ir miesteliams, tačiau pradžiai
siūlyta pabandyti ją įgyvendinti Plungės mieste.
Audrius Klišonis paprašė Savivaldybės administracijos parengti ir kitose Plungės rajono
gyvenvietėse esančių pastatų fasadų tvarkymo finansavimo tvarkos aprašą.
Gintaras Ramonas atsakė, kad parengti tokį tvarkos aprašą – nesudėtinga, tik jam
įgyvendinti reikia lėšų iš Savivaldybės biudžeto.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA:
1. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-98 pridedamas).
2. Pavesti Savivaldybės administracijai parengti kitose Plungės rajono gyvenvietėse esančių
pastatų fasadų tvarkymo finansavimo tvarkos aprašą.
20. SVARSTYTA. Plungės rajono savivaldybės 2022 metų socialinių paslaugų plano
patvirtinimas.
Raimondas Doviltis, Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto pirmininkas, pristatė
parengtą sprendimo projektą.
Komiteto pirmininkas siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-99 pridedamas).
21. SVARSTYTA. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimo Nr.
T1-272 „Dėl Plungės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš
atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo pakeitimas.
Pranešėja Daina Martišienė, Ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė,
informavo, kad siūloma papildyti Plungės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių
atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų priedą, nustatant didžiųjų (3 m3 ir 5
m3 talpos) konteinerių ištuštinimo kainas.
Tadas Šetkauskis paklausė, kokiu teisės aktu vadovautasi rengiant šį sprendimo projektą.
Vytautas Tumas paaiškino, jog šis sprendimo projektas keičia kitą Savivaldybės tarybos
priimtą sprendimą, todėl nėra būtina nurodyti, kokiu teisės aktu vadovaujamasi. Paminėta, jog visa
teisinė bazė nurodyta pradiniame sprendime.
Tadas Šetkauskis priminė apie gautą LR Vyriausybės atstovo teikimą, nurodantį, jog
patvirtinti rinkliavos dydžiai ir išimtys neatitinka LR Vyriausybės patvirtintų taisyklių. Tarybos
narys atkreipė dėmesį į tai, jog Savivaldybės tarybai teikiamas tvirtinti sprendimo projektas,
keičiantis kitą, LR Vyriausybės atstovo aiškinimu, teisės aktų neatitinkantį Savivaldybės tarybos
sprendimą. Klausta, ar nereikėtų šio Savivaldybės sprendimo keisti iš esmės.
Dainos Martišienės pastebėjimu, šiandien Savivaldybės tarybos nariai bus supažindinti su
LR Vyriausybės atstovo teikimu, o po to Savivaldybės administracija atliks būtinas procedūras.
Tadas Šetkauskis teigė, jog šiandien siūloma priimti dar vieną, teisės aktus pažeidžiantį,
sprendimą.
Vytauto Tumo žiniomis, Vietos ūkio skyriaus vyr. specialistė rengia atsakymą į LR
Vyriausybės atstovo pateiktą teikimą. Pasak teisininko, šiandien teikiami tvirtinti įkainiai nėra susiję
su LR Vyriausybės atstovo pateiktomis pastabomis teikime.
Audrius Klišonis paaiškino, kokia nekasdienė situacija gavosi. Savivaldybės meras sutiko,
jog konteinerių prie kapinių reikia, tačiau siūlė šios dienos posėdyje teikiamo svarstyti sprendimo
projekto nepriimti, o gegužės mėnesį Savivaldybės tarybai parengti sprendimo projektą dėl teisės
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aktus pažeidžiančio Savivaldybės tarybos sprendimo keitimo bei didžiųjų konteinerių įkainių
patvirtinimo.
Vytautas Tumas dar kartą priminė, jog LR Vyriausybės atstovas pastabas reiškė dėl kitų
niuansų, o taip pat šis sprendimo projektas prieš posėdį buvo pateiktas išankstinei peržiūrai LR
Vyriausybės atstovui ir jokių pastabų dėl jo teikimo Savivaldybės tarybai jis nepareiškė.
Adomas Zamulskis siūlė balsuoti dėl sprendimo projekto, kadangi atsakymas LR
Vyriausybės atstovui jau rengiamas, o siūlomi patvirtinti įkainiai nėra susiję su atstovo teikimo
turiniu.
Audrius Klišonis pabrėžė, jog LR Vyriausybės atstovas reikalauja pakeisti Savivaldybės
tarybos priimtą sprendimą pagal galiojančias taisykles.
Pasak Tado Šetkauskio, LR Vyriausybės atstovas pastabų neturėjo ir teisės aktus
pažeidžiančiam Savivaldybės tarybos sprendimui, kol į jį nesikreipė Kontrolės komitetas.
Savivaldybės meras paaiškino, kaip LR Vyriausybės atstovo teikimas pasiekė Savivaldybės
ekologę, šiuo metu rengiančią atsakymą.
Audrius Klišonis siūlė sprendimo priėmimą dėl didžiųjų konteinerių įkainių patvirtinimo
atidėti gegužės mėnesiui, kai bus parengtas ir teisės aktus pažeidžiančio Savivaldybės tarybos
sprendimo keitimo projektas.
Adomas Zamulskis sakė iš dalies sutinkantis su Audriaus Klišonio išsakytomis mintimis,
tačiau teigė neišgirdęs teisinių argumentų, kuo Savivaldybės taryba nusižengs šios dienos posėdyje
priėmusi sprendimą dėl didžiųjų konteinerių įkainių patvirtinimo.
Audrius Klišonis pacitavo LR Vyriausybės atstovo teikimą: „Lietuvos Respublikos atliekų
tvarkymo įstatymo 302 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad nustatant rinkliavos ar kitos įmokos už
komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydį, turi būti vadovaujamasi
Vyriausybės patvirtintomis taisyklėmis.“.
Daina Martišienė atkreipė dėmesį į tai, jog kitą mėnesį dar nebus parengta metodika.
Algirdas Pečiulis rekomendavo Savivaldybės tarybos nariams pasidomėti, kuo skiriasi
metodika nuo taisyklių.
Marijus Kaktys sakė norintis išgirsti Savivaldybės administracijos direktoriaus poziciją
svarstomu klausimu.
Mindaugas Kaunas atkreipė Savivaldybės tarybos narių dėmesį į tai, jog atidėjus sprendimo
priėmimą kitam mėnesiui, bus sudėtinga ištuštinti konteinerius, esančius prie kapinių. Pasak jo, tai,
ką LR Vyriausybės atstovas bando užginčyti, yra susiję su kita eilute, o ne su tuo, kas svarstoma
šios dienos posėdyje.
Algirdas Pečiulis prašė įvardyti, kuo vadovaujantis apskaičiuotas siūlomas patvirtinti
įkainis.
Daina Martišienė atsakė, jog sprendimo projekto rengėjai kainos skaičiavimo nepateikė ir
pristatymo metu nedetalizavo.
Savivaldybės tarybos nariams nesutikus sprendimo projekto priėmimo atidėti kitam
mėnesiui, Audrius Klišonis paprašė savo pavaduotojos Astos Beierle Eigirdienės pasirašyti po šiuo
sprendimu.
Asta Beierle Eigirdienė sutiko pasirašyti priimtą sprendimą.
Nesant bendro sutarimo dėl sprendimo priėmimo, vyko balsavimas. Jo rezultatai: už – 12,
prieš – 3, susilaikė – 2.
Sprendimas priimtas.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-100 pridedamas).
22. SVARSTYTA. Pritarimas valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos ir
Plungės rajono savivaldybės papildomam susitarimui Nr. 2 prie 2018 m. lapkričio 7 d.
bendradarbiavimo sutarties Nr. S-913 / A1-53.
Pranešėja Daina Martišienė informavo, jog parengtu sprendimo projektu siūloma leisti
Savivaldybės administracijai perimti nuosavybės teise valdyti valstybinės reikšmės rajoninius kelius
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Nr. 3230 (privažiuojamasis kelias prie Gegrėnų nuo kelio Žemaičių Kalvarija–Gegrėnai–
Medsėdžiai) ir Nr. 3232 (privažiuojamasis kelias prie Kėkštų nuo kelio Šiauliai–Palanga).
Algirdas Pečiulis teiravosi, ar galės perimti minėtus kelius vadovaujantis sutartimi.
Audrius Klišonis priminė, jog sprendimo projektas prieš pat posėdį buvo papildytas trečiu
punktu.
Komiteto pirmininkė siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-101 pridedamas).
23. SVARSTYTA. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo
Nr. T1-259 ir jį keitusio 2021 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. T1-205 pakeitimas bei Plungės rajono
savivaldybei nuosavybės teise priklausančių vietinės reikšmės gatvių ir kelių perdavimas Plungės
rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.
Pranešėja Daina Martišienė trumpai pristatė parengtą sprendimo projektą, nurodydama jo
esmę.
Komiteto pirmininkė siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-102 pridedamas).
24. SVARSTYTA. Pritarimas Plungės miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos I
alternatyvai.
Pranešėja Daina Martišienė pristatė pagrindinius I ir II alternatyvų bruožus.
Savivaldybės tarybos nariams pademonstruota koncepcijos rengėjų parengta vaizdinė
medžiaga.
Kadangi svarstymui buvo pateiktos 2 alternatyvos, Savivaldybės taryba dėl pritarimo
Plungės miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos I alternatyvai balsavo taip: už – 0, prieš – 15,
susilaikė – 3.
Sprendimas nepriimtas.
NUSPRĘSTA. Nepriimti sprendimo.
25. SVARSTYTA. Pritarimas Plungės miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos II
alternatyvai.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-103 pridedamas).
26. SVARSTYTA. Pritarimas projektui „Valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas
Plungės rajone“ ir lėšų skyrimo.
Pranešėja Daina Martišienė pristatė parengtą sprendimo projektą, nurodydama jo esmę.
Komiteto pirmininkė siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-104 pridedamas).
27. SVARSTYTA. Savivaldybės nekilnojamojo turto pripažinimas nereikalingu naudoti bei
jo nurašymas.
Pranešėja Daina Martišienė pristatė sprendimo projektą.
Komiteto pirmininkė siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-105 pridedamas).
28. SVARSTYTA. Sutikimas perimti ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą Savivaldybės
nuosavybėn ir jo perdavimas valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
Pranešėja Daina Martišienė pristatė parengtą sprendimo projektą, nurodydama jo esmę.
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Komiteto pirmininkė siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-106 pridedamas).
29. SVARSTYTA. Sutikimas perimti trumpalaikį materialųjį turtą Savivaldybės nuosavybėn
ir jo perdavimas valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
Pranešėja Daina Martišienė pristatė sprendimo projekto esmę.
Komiteto pirmininkė siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-107 pridedamas).
30. SVARSTYTA. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 d. sprendimo
Nr. T1-344 „Dėl sutikimo perimti ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį valstybės turtą Savivaldybės
nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimas.
Pranešėja Daina Martišienė pristatė sprendimo projektą.
Komiteto pirmininkė siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-108 pridedamas).
31. SVARSTYTA. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimo Nr.
T1-40 „Dėl leidimo perduoti Savivaldybės turtą valdyti patikėjimo teise“ pakeitimas.
Pranešėja Daina Martišienė pristatė parengtą sprendimo projektą, nurodydama jo esmę.
Komiteto pirmininkė siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-109 pridedamas).
32. SVARSTYTA. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimo
Nr. T1-298 „Dėl patalpų suteikimo patikėjimo bei panaudos teise“ pakeitimas.
Pranešėja Daina Martišienė pristatė sprendimo projektą.
Komiteto pirmininkė siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
Audrius Klišonis paprašė Savivaldybės tarybos narių pritarti siūlymui, kad Savivaldybės
administracija kartu su Plungės rajono Alsėdžių seniūnijos bendruomene atliktų komunalinių išlaidų
perskaičiavimus.
Protokoliniam siūlymui pritarta bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA:
1. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-110 pridedamas).
2. Siūlyti Savivaldybės administracijai kartu su Plungės rajono Alsėdžių seniūnijos
bendruomene atlikti komunalinių išlaidų perskaičiavimus.
33. SVARSTYTA. Rūsio patalpos suteikimas panaudos teise Plungės rajono neįgaliųjų
draugijai.
Pranešėja Daina Martišienė pristatė parengtą sprendimo projektą, nurodydama jo esmę.
Komiteto pirmininkė siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-111 pridedamas).
34. SVARSTYTA. Leidimas perduoti Savivaldybės turtą valdyti patikėjimo teise.
Pranešėja Daina Martišienė pristatė parengtą sprendimo projektą, nurodydama jo esmę.
Komiteto pirmininkė siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-112 pridedamas).
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35. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties pratęsimas.
Pranešėja Daina Martišienė pristatė sprendimo projektą.
Komiteto pirmininkė siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-113 pridedamas).
36. SVARSTYTA. Negyvenamos patalpos suteikimas panaudos teise Plungės rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos biurui.
Pranešėja Daina Martišienė pristatė parengtą sprendimo projektą, nurodydama jo esmę.
Tadas Šetkauskis teiravosi, ar per 2 metus baigsis projektas.
Pranešėja atsakė, kad toks buvo Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro
prašymas.
Audrius Klišonis informavo, kad projekto įgyvendinimo trukmė – 2 metai.
Komiteto pirmininkė siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-114 pridedamas).
37. SVARSTYTA. Negyvenamos patalpos suteikimas panaudos teise Plungės rajono
savivaldybės viešajai bibliotekai.
Pranešėja Daina Martišienė pristatė sprendimo projektą.
Komiteto pirmininkė siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-115 pridedamas).
38. SVARSTYTA. Negyvenamosios patalpos suteikimas panaudos teise viešajai įstaigai
„Plačiajuostis internetas“.
Pranešėja Daina Martišienė pristatė parengtą sprendimo projektą, nurodydama jo esmę.
Vaidotas Skierus rekomendavo ateityje parinkti tinkamesnes, mažiau į akis krentančias,
vietas plačiajuosčio interneto įvadinėms spintoms.
Komiteto pirmininkė siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-116 pridedamas).
39. SVARSTYTA. Užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos karinės agresijos,
apgyvendinimas.
Pranešėja Daina Martišienė pristatė parengtą sprendimo projektą, nurodydama jo esmę.
Tadas Šetkauskis teiravosi, kam bus sumokami pinigai už faktiškai patirtas išlaidas. Taip pat
atkreiptas dėmesys į tai, jog sprendimo projekte nenustatomos lubos remonto išlaidoms.
Mantas Česnauskas atsakė, jog taip yra numatyta LR Vyriausybės priimtame teisės akte, o
remontuoti kol kas nieko neplanuojama. Informuota, kad pinigų suma remontams dėl
kompensacijos skyrimo iš anksto būtų derinama su ministerija.
Mantas Česnauskas teigė, jog Savivaldybės taryba gali pasiūlyti įvesti tam tikro dydžio
lubas.
Savivaldybės meras pasiūlė priimti protokolinį nutarimą, kad informacija apie planuojamus
remontus ir lėšas šiems darbams pateikti Ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų arba Ekonomikos,
finansų ir biudžeto komitetams.
Savivaldybės tarybos nariai posėdžio pirmininko pasiūlymui neprieštaravo.
Komiteto pirmininkė siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA:
1. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-117 pridedamas).
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2. Įpareigoti Savivaldybės administraciją pateikti Ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų arba
Ekonomikos, finansų ir biudžeto komitetų nariams informaciją apie planuojamus patalpų, kuriose
bus apgyvendinti užsieniečiai, pasitraukę iš Ukrainos dėl Rusijos karinės agresijos, remonto
vykdymo darbus ir tam numatytas pinigų sumas.
40. SVARSTYTA. Skolų Savivaldybės įmonei „Plungės būstas“ pripažinimas beviltiškomis
ir jų nurašymas.
Pranešėjas Adomas Zamulskis, Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas,
trumpai pristatė sprendimo projektą, akcentuodamas jo esmę.
Marijus Kaktys pastebėjo, jog keletą mėnesių Komiteto pirmininkas bandė domėtis šiuo
klausimu. Klausė, ar pasisekė sužinoti, ką nors daugiau ir išsiaiškinti, kodėl tokie skolų skaičiai ir
juos dabar reikia nurašyti.
Adomas Zamulskis sakė, jog buvo nuvykęs į SĮ „Plungės būstas“ (toliau – Įmonė), kur
susitiko su Įmonės administracija. Pasak jo, teko gana ilgai diskutuoti bei paanalizuoti sąrašų
atskiras eilutes. A. Zamulskio teigimu, buvo sudarytas planas ateičiai, kad paraginti žmones
susimokėti, o nelaukti senaties termino, t. y. suėjus tam tikram laikui ir pasiekus tam tikrą sumą,
paraginti susimokėti ir pan. Atkreiptas dėmesys, kad Įmonės personalas į tai jautriai sureagavo ir
bandys spręsti minėtą problemą.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-118 pridedamas).
41. SVARSTYTA. Plungės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų
skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimas.
Pranešėjas Adomas Zamulskis trumpai pristatė sprendimo projektą.
Komiteto pirmininkas siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-119 pridedamas).
42. SVARSTYTA. Pataisos koeficientų, rodančių būsto būklę (nusidėvėjimą), Savivaldybės
būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčiams apskaičiuoti nustatymas.
Pranešėjas Adomas Zamulskis trumpai pristatė sprendimo projektą, akcentuodamas jo esmę.
Komiteto pirmininkas siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-120 pridedamas).
43. SVARSTYTA. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimo Nr.
T1-81 „Dėl Plungės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių (be
pareigybių, finansuojamų iš ugdymo reikmėms finansuoti lėšų) skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimas.
Pranešėjas Adomas Zamulskis trumpai pristatė sprendimo projektą, nurodydamas jo esmę.
Komiteto pirmininkas siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-121 pridedamas).
44. SVARSTYTA. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimo Nr.
T1-248 „Dėl pritarimo sudaryti keleivių vežimo sutartį su UAB „Plungės autobusų parkas“ ir
nemokamo keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų
maršrutais“ pakeitimas.
Pranešėjas Adomas Zamulskis trumpai pristatė sprendimo projektą, nurodydamas jo esmę.
Komiteto pirmininkas siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-122 pridedamas).

21

45. SVARSTYTA. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 10 d. sprendimo Nr.
T1-2 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ ir jį
keitusio sprendimo pakeitimas.
Pranešėjas Adomas Zamulskis sakė, kad Strateginis veiklos planas keičiamas, atsižvelgus į
gautus įstaigų prašymus.
Komiteto pirmininkas siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-123 pridedamas).
46. SVARSTYTA. Mokesčių lengvatų uždarajai akcinei bendrovei „Litspringas“, įsteigusiai
naujas darbo vietas, suteikimas.
Pranešėjas Adomas Zamulskis trumpai pristatė sprendimo projektą, akcentuodamas jo esmę.
Komiteto pirmininkas siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-124 pridedamas).
47. SVARSTYTA. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 10 d. sprendimo Nr.
T1-3 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo
pakeitimas.
Pranešėjas Adomas Zamulskis trumpai pristatė sprendimo projektą, nurodydamas biudžeto
pakeitimus. Jis paminėjo, jog pajamos didinamos 2 557,340 tūkst. eurų.
Komiteto pirmininkas siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-125 pridedamas).
48. Informacijos, klausimai, paklausimai.
Audrius Klišonis informavo, jog paprašė Manto Česnausko, Administracijos direktoriaus
pavaduotojo, pateikti Savivaldybės tarybos nariams informaciją apie situaciją susijusią su
ukrainiečiais, t. y. kiek jų yra atvykusių į Plungės rajoną bei kokia yra apgyvendinimo situacija ir
pan.
Mantas Česnauskas trumpai pristatė informaciją „Ukrainiečiai, bėgantys nuo karo, Plungės
rajone. Situacijos apžvalga“ (medžiaga pridedama).
Asta Beierle Eigirdienė klausė, kiek ukrainiečių jau yra išvykusių namo.
Mantas Česnauskas sakė, jog jo žiniomis 28 ukrainiečiai išvyko namo, o 1 iškeliavo į
Vokietiją. Pasak jo, po truputį ukrainiečiai išvažinėja, - kas neišvažiuoja, turi didelį norą išvažiuoti,
tačiau yra ir tokių, kurie planuoja pasilikti.
48.1. Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių apskrityse 2022 m.
balandžio 15 d. teikimas Nr. TR5-17 (5.5E) „Dėl Plungės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už
komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų priedo pakeitimo“.
Pranešėjas Audrius Klišonis, Savivaldybės meras, informavo, jog yra gavęs Vyriausybės
atstovo Šiaulių ir Telšių apskrityse teikimą dėl Plungės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už
komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų priedo pakeitimo
(toliau – Teikimas). Pasak jo, minėtas Teikimas nemažai analizuotas, svarstant 21 darbotvarkės
klausimą. Informuota, jog Teikimas per DVS „Kontora“ nukreiptas Administracijos direktoriui bei
ekologei, kad vyriausybės atstovų įstaigai per 5 darbo dienas būtų paruoštas ir pateiktas atsakymas.
Mero teigimu, atsižvelgus į Teikimą turi būti parengti Savivaldybės tarybos sprendimų pakeitimai,
kurie būtų pristatyti komitetams bei Savivaldybės tarybai.
48.2. Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių apskrityse 2022 m.
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balandžio 25 d. teikimas Nr. TR5-31 (5.5E) „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m.
liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-161 „Dėl Plungės rajono savivaldybės želdinių ir želdynų apsaugos
taisyklių patvirtinimo““.
Pranešėjas Audrius Klišonis, Savivaldybės meras, informavo, jog yra gavęs Vyriausybės
atstovo Šiaulių ir Telšių apskrityse teikimą dėl Plungės rajono savivaldybės želdinių ir želdynų
apsaugos taisyklių patvirtinimo. Trumpai pristatė teikimo esmę. Informuota, jog Teikimas per DVS
„Kontora“ nukreiptas ekologei, kad vyriausybės atstovų įstaigai per 5 darbo dienas būtų paruoštas ir
pateiktas atsakymas. Mero teigimu, atsižvelgus į Teikimą, turi būti parengti Savivaldybės tarybos
sprendimo pakeitimai.
Vėliau Audrius Klišonis informavo, jog dviejuose komitetuose buvo svarstytas Kulių krašto
bendruomenės „Alantas“ prašymas. Pasak jo, Savivaldybės taryboje yra svarstytas finansinis
prisidėjimas prie minėtos bendruomenės įgyvendinamo projekto. Trumpai pristatyta prašymo esmė.
Mero teigimu, abiejuose komitetuose prašymui buvo pritarta, todėl reikėtų priimti protokolinį
nutarimą, kurį garsiai perskaitė: „Pritarti Plungės rajono Kulių krašto bendruomenės „Alantas“
prašymui skirti papildomą 85 tūkst. Eur (iš kurių iki 40 tūkst. Eur gali būti atgrąžinta iš Kultūros
paveldo departamento Paveldosaugos programos) dydžio finansavimą iš Savivaldybės 2023 metų
biudžeto projektui „Atvira kūrybos erdvė Kuliuose“ įgyvendinti.“
Adomas Zamulskis sakė, jog minėtam protokoliniam nutarimui galima pritarti. Paminėta,
jog per Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto posėdį buvo kalbėta, kad 10 tūkst. eurų bus skirta
rėmėjų.
Meras paaiškino, kodėl ir skiriasi įvardijami skaičiai, t. y. bendruomenei trūksta 90 tūkst.
eurų, iš kurių 10 tūkst. eurų dengs patys, o 85 tūkst. eurų prašo Savivaldybės. A. Klišonis klausė, ar
tarybos nariai pritaria įvardintam protokoliniam sprendimui.
Protokolinis nutarimas priimtas bendru sutarimu.
Toliau Savivaldybės meras paminėjo, jog Facebook paskyroje paskelbta informacija, jog bus
skirtas finansavimas Irklavimo bazės remontui. Pasak jo, sutvarkius minėtą objektą, bus dar gražiau
sutvarkyta Babrungo pakrantė.
Adomas Zamulskis pasidomėjo, kada planuojamas birželio mėnesio Savivaldybės tarybos
posėdis. Pasak jo, norisi susiplanuoti iš anksto darbus, tuo labiau, kad birželio mėnesį yra ketvirčio
ir pusmečio pabaiga.
Audrius Klišonis informavo, jog birželio 17 d. planuojamas šventinis Savivaldybės tarybos
posėdis. Pasak jo, birželio 30 d. yra paskutinė mėnesio diena, dėl ko gali kilti vienokių, ar kitokių
problemų, todėl siūlė Savivaldybės tarybos posėdį organizuoti birželio 23 d.
Tarybos nariai pritarė minėtai Savivaldybės tarybos posėdžio datai.
Adomas Zamulskis kalbėjo, jog nori sureaguoti į naujieną dėl Irklavimo bazės finansavimo.
Pasak jo, šiandien gavo keletą sveikinimo žinučių, todėl pradžioje nesuprato, kas vyksta. Jis
pastebėjo, jog nelabai greitai reaguoja bei orientuojasi socialiniuose tinklapiuose, todėl nustebo
pamatęs savo inicialus. Atkreiptas dėmesys, jog teko truputį prisidėti prie finansavimo gavimo
minėtam objektui, tačiau visiškai to nesureikšmina. A. Zamulskis padėkojo Savivaldybės
administracijos Strateginio planavimo ir investicijų bei Vietos ūkio skyriaus specialistams, merui ir
visiems tiems, kas prisidėjo, kad Irklavimo bazės projektui būtų skirtas finansavimas.
Savivaldybės meras padėkojo Adomui Zamulskiui už laiku ir vietoje išsakytas mintis. Jis
taip pat padėkojo tarybos nariams ir visiems tiems, kas prisidėjo, kad būtų skirtas finansavimas.
Audrius Misiūnas sakė, jog turi keletą klausimų. Jis klausė: „Ką mes darytumėme, jeigu
atsitiktų tai, apie ką mes pasikalbame namuose, o nepasikalbame viešai. Kad būtų paprasčiau
modeliuoju situaciją, - diena X, 13:13 val. ir koks nors ten ligonis paspaudžia raudoną mygtuką,
nesvarbu, kur ten nukrenta, galbūt Astravas užsidega ir pan.“ Klausė, kaip turi elgtis Plungės
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gyventojai, įstaigos bei organizacijos. Tarybos narys išsakė savo matymą, kaip tai atrodytų. Pasak
jo, kol dar yra laiko, ar nereikėtų su įstaigų, organizacijų vadovais, verslo įmonėmis ir kitais
pamodeliuoti situacijos, kaip kas turėtų elgtis ir pan. Klausta, ar įstaigų vadovai, mokytojai ir kiti
asmenys žino, kaip turi elgtis. A. Misiūnas siūlė artimiausioje ateityje grįžti prie jo klausimo ir
kvalifikuotai diskutuoti su specialistais. Jis dar kartą pakartojo - ką mes darome atsitikus X.
Administracijos direktorius pasiūlė visiems susipažinti su internetiniu puslapiu www.lt72.lt .
Pasak jo, peržiūrėjus informaciją, pasidarys daug aiškiau. Direktoriaus teigimu, minėtame puslapyje
yra daug atsakymų į klausimą, ką reikia daryti bet kokios nelaimės atveju. Atkreiptas dėmesys į tai,
jeigu susipažinus su minėta informacija dar kils klausimų, bus galima organizuoti civilinės saugos
mokymus, taip pat galės pasikviesti Krašto apsaugos savanorių pajėgų atstovus Plungėje ir pan.
Audrius Misiūnas paminėjo, jog Plungės rajono gyventojai džiaugiasi atnaujinta Autobusų
stotimi, tačiau nelabai džiaugiasi keliais „pagaliukais“ įbestais į asfaltą. Kalbėta, jog yra žinoma,
kad vyks remontai, tačiau, ką daryti dabar, t. y. kai lyja, šlapia, žmonės brenda ir pan. A. Misiūnas
klausė, gal dėl minėtos situacijos yra geresnių naujienų.
Mindaugas Kaunas sakė, jog, kaip ir minėjo A. Misiūnas, - naujienos yra tik tokios. Pasak
jo, šiai dienai vyksta stočių sujungimo projektavimo darbai. Paminėta, kad nebūtina stovėti lauke ir
šalti, nes yra galimybė eiti į stotį. Direktoriaus teigimu, sąlygos nėra pablogintos, t. y. stoties vidaus
sąlygos yra pagerintos, tačiau aplinkos sutvarkymo teks dar palaukti.
Audrius Misiūnas paminėjo, jog jo žiniomis baseino statybos darbų sutarties terminas eina į
pabaigą. Jis klausė kokios, ateities perspektyvos. Pajuokavo, ar šiai dienai jos šviesios.
Administracijos direktorius sakė, jog perspektyvų yra įvairių, t. y. stringa medžiagų
tiekimas. Pasak jo, pagal sutartį statybos darbai turėtų būti užbaigti 2022 m. gegužės 13 d.
Paminėta, jog turima žinių, kad vėluoja kai kurios įrangos pristatymas. Jo teigimu, yra tokios
įrangos, kuri nepristatyta nuo praeitų metų, nors užsakymai buvo padaryti 2021 metais. M. Kaunas
sakė, jog tikimasi, kad baseinas bus užbaigtas rugsėjo-spalio mėnesiais - jeigu nebus dar kokios tai
nepaprastosios padėties.
Audrius Misiūnas informavo, jog du metus nebuvo Savivaldybėje. Klausta, kaip reikia į ją
įeiti, t. y. ar reikia turėti korteles iš kažkokių laikų, ar naujas kas duos.
Mindaugas Kaunas sakė, jog veikia senosios kortelės.
Audrius Misiūnas sakė, jog tai jo paskutinis klausimas. Pasak jo - džiaugiamasi sutvarkyta
pakrante, vežami svečiai ir pan. A. Misiūnas pasiūlė prisiminti minėto projekto pradžią. Kalbėta, jog
šioje salėje yra keli tarybos nariai, kurie kažkada tai sėdėjo ir žiūrėjo į pristatymą, ir dūsavo, kad tai,
kas buvo rodoma - greičiausiai niekada to nebus. Jo teigimu, labai džiugu, kad visa tai įvyko.
Tarybos narys klausė, ar bus dar kokios tai didelės iškilmės, kad paminėti tuos žmones, idėjų
autorius, kas stengėsi dėl finansavimo ir pan.
Audrius Klišonis padėkojo Audriui Misiūnui ir sakė, jog reikia pasakyti ačiū visiems
Savivaldybės tarybos nariams, kurie šiuo metu yra salėje ir tiems, kurie tuo metu buvo. Pasak jo, kai prisimenama, kada Algirdas Žebrauskas pristatinėjo viziją, t. y. buvusį stadioną, Babrungo slėnį,
Laisvės alėją, jungtį pro parapijos namus su pandusais ir pan., - visi „veizėjome“ ir galvojome „nu
je“. Replikuota: „Norime gerai, o bus kaip visada“. Mero teigimu, A. Misiūno išsakyta mintis yra
gera, todėl reikėtų pagalvoti, - gal per iškilmingą Savivaldybės tarybos posėdį tai paminėti, tuo
labiau, kad Algirdas Žebrauskas yra plungiškis. Jo nuomone, reikėtų pagerbti ir padėkoti už didelį
indėlį į tai, kas dabar yra padaryta.
Toliau meras kalbėjo apie Babrungo pakrantės įveiklinimą, t. y. pavesta Plungės miesto
seniūnijai organizuoti viešuosius pirkimus ir pan. Pasak jo, būtina, kad žmonės ne tik džiaugtųsi
gražiai sutvarkyta teritorija, bet džiaugtųsi įveiklinta teritorija.
Marijus Kaktys kalbėjo apie Aplinkos apsaugos rėmimo programą. Jis paminėjo, jog, kai
buvo tvirtinamas Savivaldybės biudžetas, jame matėsi, kad lėšos skirtos apsaugos priemonėms yra
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neišnaudojamos. M. Kakčio teigimu, likusios lėšos yra perkeliamos į kitus metus. Atkreiptas
dėmesys, jog buvo pažadėta, kad Administracijos darbuotojai susisieks su Ūkininkų sąjunga, ar
šiaip su ūkininkais ir propaguos galimybę įsigyti apsaugos priemonių. Pasak jo, - gyvenama
gamtoje, tuo džiaugiamasi, tačiau kartu ir pykstama ant gyvūnų, kurie padaro labai daug žalos.
Kalbėta, jog lėšų, skirtų apsaugos priemonėms yra nemažai, tačiau jos neįsisavinamos. Jis pabrėžė,
jog kalba apie lėšas apsaugos priemonėms įsigyti, o ne žalai padengti.
Marijus Kaktys kalbėjo: „Aš žinau, kad yra galimybė, bet kodėl metai iš metų tie pinigai
gražinami atgal - perkeliami“.
Mindaugas Kaunas sakė, kad negražinami, o likutis perkeliamas į kitus metus. Pasak jo, kas
kreipiasi, tam yra skiriama.
Marijus Kaktys sakė, jog tai yra blogai, nes labai daug yra padaroma žalos ir pan. Pasiūlyta
viešinti, kad yra galimybė įsigyti reikalingas apsaugos priemones ir tada būtų panaudotos minėtos
lėšos.
Mindaugas Kaunas atsakė, kad žalą patyręs gyventojas gali kreiptis dėl nuostolių
atlyginimo. Žadėta paviešinti informaciją.
Algirdas Pečiulis pasidomėjo įstrigusio arba nežinioje likusio vėjo jėgainių projekto
situacija. Jis klausė, kuo jis yra pasibaigęs ir pajuokavo, jog buvo skaičiuojami biudžetą papildantys
milijonai, tačiau šiuo metu nieko negirdėti ir niekas neaišku - bent jam.
Mindaugas Kaunas sakė, jog jis taip pat neturi jokios informacijos apie minėtą projektą.
Gintaras Bagužis replikavo, jog per daug paprašė sumokėti.
Audrius Klišonis pastebėjo, jog dabar sudėtinga situacija energetikos srityje. Jo teigimu,
reikėtų pabandyti iš naujo susisiekti su minėto projekto iniciatoriais ir pasikviesti pasikalbėti. Pasak
mero, reikėtų pradėti derėtis iš naujo. Paprašyta, kad Mindaugas Kaunas pabandytų susisiekti su
iniciatoriais, kad būtų galimybė pabandyti iš naujo kalbėtis.
NUTARTA:
1. Pritarti Plungės rajono Kulių krašto bendruomenės „Alantas“ prašymui skirti papildomą
85 tūkst. Eur (iš kurių iki 40 tūkst. Eur gali būti atgrąžinta iš Kultūros paveldo departamento
Paveldosaugos programos) dydžio finansavimą iš Savivaldybės 2023 metų biudžeto projektui
„Atvira kūrybos erdvė Kuliuose“ įgyvendinti.
2. Birželio mėnesio Savivaldybės tarybos posėdį organizuoti 23 dieną.
Posėdžio pirmininkas

Audrius Klišonis

Posėdžio sekretorė

Jovita Šumskienė

Posėdžio protokolą rašiusi sekretorė

Renata Vičienė
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IX ŠAUKIMO PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 34 POSĖDYJE
DALYVAVUSIŲ ASMENŲ SĄRAŠAS
2022-04-28
Agnė Alčauskienė
Laura Baumilė
Dovilė Bumblienė
Margarita Charitonova
Mantas Česnauskas
Inga Daublienė
Vidimantas Domarkas
Odeta Gaudutytė

- Kulių krašto bendruomenės „Alantas“ pirmininkė,
- Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė,
- SĮ „Plungės būstas“ skolų administratorė-buhalterė,
- UAB „Plungės šilumos tinklai“ generalinė direktorė,
- Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas,
- Turto skyriaus vyr. specialistė,
- UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ direktorius,
- Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos I-ojo
Klientų aptarnavimo skyriaus patarėja,
Oresta Gerulskienė
- savivaldybės gydytoja,
Daiva Grikšienė
- „Senior Group“ padalinio vadovė,
Alvydas Jasevičius
- UAB „Plungės vandenys“ direktorius,
Mindaugas Kaunas
- Savivaldybės administracijos direktorius,
Arvydas Liutika
- Vietos ūkio skyriaus vedėjas,
Ramūnas Lydis
- Žemaitijos nacionalinio parko direktorius,
Daiva Mažeikienė
- Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja,
Remigijus Mažeika
- l. e. Plungės rajono savivaldybės ligoninės direktoriaus pareigas,
Rasa Mončienė
- VšĮ Plungės rajono greitosios medicinos pagalba direktorė,
Airida Montvydienė
- Žemės ūkio skyriaus vedėja,
Gintas Orda
- UAB „Plungės autobusų parkas“ direktorius,
Ina Petrauskienė
- Protokolo skyriaus specialistė,
Kristina Petrulevičienė
- Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja,
Jolanta Puidokienė
- Socialinės paramos skyriaus vedėja,
Gintaras Ramonas
- Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistas,
Gintautas Rimeikis
- Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas,
Linas Rimeikis
- Informacinių technologijų skyriaus kompiuterininkas,
Asta Rimkuvienė
- SĮ „Plungės būstas“ projektų vadovė,
Milda Šapalienė
- Finansų ir biudžeto skyriaus vyr. specialistė,
Justinas Šimkus
- UAB „Plungės šilumos tinklai“ valdybos pirmininkas,
Jovita Šumskienė
- Protokolo skyriaus vedėja,
Vytautas Tumas
- Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vedėjas,
Žaneta Vaitkuvienė
- Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja,
Renata Vičienė
- Protokolo skyriaus vyr. specialistė,
Audra Zdramienė
- Kultūros, turizmo ir viešųjų ryšių specialistė.
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