
IX ŠAUKIMO PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 40 POSĖDYJE 

PRIIMTŲ SPRENDIMŲ SĄRAŠAS 
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T1-240 Dėl pritarimo prisijungti prie susitarimo dėl 

meno ir dizaino viešose erdvėse. 

 

18 - - - - b. s. 

T1-241 Dėl pritarimo Plungės rajono savivaldybės 

administracijos ir Plungės rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 

dalyvavimui projekte pagal 2014–2021 m. 

Europos ekonominės erdvės finansinio 

mechanizmo programos „Sveikata“ priemonę 

„Programos „Neįtikėtini metai“ pritaikymas ir 

įgyvendinimas Lietuvoje“ partnerių teisėmis. 

  

20 - - - - b. s. 

T1-242 Dėl Patalpų ir statinių, kuriems 2022 metais 

taikomas 3 procentų nekilnojamojo turto 

mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo. 

 

20 - - - - b. s. 

T1-243 Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 

m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T1-179 „Dėl 

Pasiūlymų dėl Plungės rajono savivaldybės 

draustinių steigimo, jų ribų keitimo, gamtos 

paveldo objektų paskelbimo Plungės rajono 

savivaldybės saugomais nagrinėjimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu 

galios. 

 

21 - - - - b. s. 

T1-244 Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 

m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T1-190 „Dėl 

Plungės rajono savivaldybės įmonės „Plungės 

būstas“ surenkamų pajamų už gyvenamųjų 

patalpų nuomą planavimo, naudojimo, 

apskaitos ir atskaitomybės tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo 

pakeitimo.  

 

21 - - - - b. s. 

T1-245 Dėl Plungės rajono savivaldybės 

priešgaisrinės apsaugos tarnybos nuostatų 

patvirtinimo. 

 

21 - - - - b. s. 

T1-246 Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 

m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T1-281 „Dėl 

Plungės rajono savivaldybės 2021–2030 metų 

strateginio plėtros plano patvirtinimo“ 

pakeitimo. 

 

21 - - - - b. s. 

T1-247 Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 21 - - - - b. s. 
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m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T1-223 „Dėl 

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio 

turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei 

„Plungės vandenys“, padidinant jos įstatinį 

kapitalą“ pakeitimo. 

 

T1-248 Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 

m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T1-345 „Dėl 

Viešame aukcione parduodamo Savivaldybės 

nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų 

daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

 

21 - - - - b. s. 

T1-249 Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto 

nurašymo. 

 

21 - - - - b. s. 

T1-250 Dėl socialinių paslaugų kainų Plungės rajono 

savivaldybėje nustatymo. 

 

21 - - - - b. s. 

T1-251 Dėl Plungės socialinių paslaugų centro 

Globos centrui skiriamo apmokėjimo už 

budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų), 

šeimynos dalyvių laikino atokvėpio paslaugą 

nustatymo. 

 

21 - - - - b. s. 

T1-252 Dėl Žemaičių Kalvarijos kultūros centro 

teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo. 

 

21 - - - - b. s. 

T1-253 Dėl Plungės rajono savivaldybės Šateikių 

kultūros centro teikiamų paslaugų kainų 

patvirtinimo. 

 

21 - - - - b. s. 

T1-254 Dėl leidimo įsigyti transporto priemones. 

 

21 - - - - b. s. 

T1-255 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 

keitusių sprendimų pakeitimo.  

 

20 - - - - b. s. 

T1-256 Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 

m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl 

Plungės rajono savivaldybės 2022 metų 

biudžeto patvirtinimo“ ir jį keitusių 

sprendimų pakeitimo. 

 

20 - - - - b. s. 

T1-257 Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 

m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T1-106 

„Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 

Etikos komisijos sudarymo“ ir jį keitusio 

sprendimo pakeitimo. 

20 20 13 6 1  

_________________________  
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IX ŠAUKIMO PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 

TARYBA 

 

40 POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2022 m. lapkričio 24 d. Nr. T-10 

Plungė 

 

Posėdis įvyko 2022 m. lapkričio 24 d., 13:00–14:50 val. 

Posėdžio pirmininkas – Audrius Klišonis, Savivaldybės meras. 

Posėdžio sekretorė – Jovita Šumskienė, Protokolo skyriaus vedėja. 

Posėdžio protokolą surašė Renata Vičienė, Protokolo skyriaus vyr. specialistė. 

Posėdyje dalyvavo 21 Savivaldybės tarybos narys. 

Posėdyje nedalyvavo:  

Gintarė Drackienė, UAB „Apotheca vaistinė“ 58 filialas, farmacinės veiklos vadovė – 

vaistininkė, 

Marijus Kaktys, ūkininkas, žemės ūkio kooperatyvo „Agrolanka“ valdybos pirmininkas, 

Liudas Skierus, UAB „Vičiūnų grupė“ ir UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ gamybos 

konsultantas, 

Vaidotas Skierus, UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ Plėtros ir aprūpinimo 

skyriaus vedėjas.  

 

Kviestų asmenų sąrašas pridedamas.  

Savivaldybės tarybos 40 posėdžio vaizdo įrašas publikuojamas Plungės rajono savivaldybės 

www.youtube.com kanalu.  

  

DARBOTVARKĖ: 

1. Savivaldybės tarybos 40 posėdžio darbotvarkės tvirtinimas. 

Pranešėjas Audrius Klišonis, Savivaldybės meras. 

2. Informacija apie Užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento 

Plungės skyriaus vykdomas programas. 

Pranešėja Jurgita Petraitienė, Užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo 

departamento direktorė.  

3. Dėl pritarimo prisijungti prie susitarimo dėl meno ir dizaino viešose erdvėse. 

Pranešėja Vida Bondauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė. 

4. Dėl pritarimo Plungės rajono savivaldybės administracijos ir Plungės rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro dalyvavimui projekte pagal 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės 

finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ priemonę „Programos „Neįtikėtini 

metai“ pritaikymas ir įgyvendinimas Lietuvoje“ partnerių teisėmis. 

Pranešėjas Raimondas Doviltis, Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto pirmininkas. 

5. Dėl Patalpų ir statinių, kuriems 2022 metais taikomas 3 procentų nekilnojamojo turto 

mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo. 

6. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T1-179 

„Dėl Pasiūlymų dėl Plungės rajono savivaldybės draustinių steigimo, jų ribų keitimo, gamtos 

paveldo objektų paskelbimo Plungės rajono savivaldybės saugomais nagrinėjimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. 

7. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T1-190 

„Dėl Plungės rajono savivaldybės įmonės „Plungės būstas“ surenkamų pajamų už gyvenamųjų 

patalpų nuomą planavimo, naudojimo, apskaitos ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį 

http://www.youtube.com/
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keitusio sprendimo pakeitimo.  

8. Dėl Plungės rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnybos nuostatų patvirtinimo. 

9. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T1-281 

„Dėl Plungės rajono savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“ 

pakeitimo. 

10. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T1-223 

„Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei 

„Plungės vandenys“, padidinant jos įstatinį kapitalą“ pakeitimo. 

11. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T1-345 

„Dėl Viešame aukcione parduodamo Savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų 

sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

12. Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo. 

Pranešėja Daina Martišienė, Ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė. 

13. Dėl socialinių paslaugų kainų Plungės rajono savivaldybėje nustatymo. 

14. Dėl Plungės socialinių paslaugų centro Globos centrui skiriamo apmokėjimo už 

budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų), šeimynos dalyvių laikino atokvėpio paslaugą nustatymo. 

15. Dėl Žemaičių Kalvarijos kultūros centro teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo. 

16. Dėl Plungės rajono savivaldybės Šateikių kultūros centro teikiamų paslaugų kainų 

patvirtinimo. 

17. Dėl leidimo įsigyti transporto priemones. 

18. 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 keitusių 

sprendimų pakeitimo.  

19. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl 

Plungės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo. 

Pranešėjas Adomas Zamulskis, Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas.  

20. Informacijos, klausimai, paklausimai. 

PAPILDOMAS KLAUSIMAS. 

21. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T1-106 

„Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo“ ir jį keitusio sprendimo 

pakeitimo. 

Pranešėja Vida Bondauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė. 

 

1. SVARSTYTA. Savivaldybės tarybos 40 posėdžio darbotvarkės tvirtinimas. 

Savivaldybės meras Audrius Klišonis pristatė posėdžio darbotvarkę. Informuota, kad joje – 

vienas papildomas klausimas, kurį prieš pat šį posėdį aptarė Švietimo, kultūros ir sporto komiteto 

nariai.  

Sutarta posėdžiauti pagal pateiktą darbotvarkę su vienu papildomu klausimu.  

NUSPRĘSTA. Posėdžiauti pagal pateiktą darbotvarkę su vienu papildomu klausimu.  

 

2. SVARSTYTA. Informacija apie Užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo 

departamento Plungės skyriaus vykdomas  programas. 

Pranešėja Jurgita Petraitienė, Užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo 

departamento direktorė, pateikė informaciją apie nedarbo lygį, jo kitimą Plungės rajone ir visoje 

Lietuvoje, registruotas laisvas darbo vietas, darbuotojų pasiūlą – paklausą. Posėdžio dalyviai 

supažindinti su Užimtumo tarnybos klientų integracija į darbo rinką, taikytomis priemonėmis 

įdarbinant bedarbius bei nuo šių metų liepos 1 d. įgyvendinamu nauju klientų aptarnavimo modeliu.   

Pranešėja taip pat pristatė Plungės rajone darbo ieškančio asmens portretą bei supažindino, 

kokiems bedarbiams reikalinga didesnė pagalba įsiliejant į darbo rinką.  

Česlovas Kerpauskas domėjosi priemone „Naujų vietų steigimas“. 

Jurgita Petraitienė atsakė, kad ši priemonė yra orientuota į neįgalių asmenų įdarbinimą. 

Pasak jos, daugeliu atvejų, tai yra individualūs įmonių sprendimai, orientuoti į konkrečius asmenis.  
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Jonas Mockūnas teiravosi, kiek konkrečiai (ne procentais) moterų ir vyrų neturi darbo.   

Pranešėja sakė, jog tokią informaciją gali pateikti, nes Savivaldybės administracijai kas 

ketvirtį yra teikiama tokia statistika.    

Taip pat Jonas Mockūnas prašė pranešėjos įvardyti pagrindines priežastis, kodėl tam tikra 

dalis žmonių neturi darbo. 

Jurgita Petraitienė atsakė, jog tam tikra dalis (Plungės rajone šiuo metu – 364 asmenys) 

žmonių susiduria su sunkumais įsidarbinant (priklausomybės, artimo giminaičio priežiūra ir pan.). 

Pasak jos, tai, jog darbo neturi apie 5 proc. gyventojų – natūralus dalykas, nes žmonės ieško kitų 

darbo sričių, mokosi, keičia kvalifikaciją.   

Vidą Bondauskienę domino tai, kaip sekasi į darbo rinką įsilieti ukrainiečiams. Taip pat 

klausta, kiek šios šalies gyventojams Užimtumo tarnyba gali pasiūlyti mokymosi programų kita 

užsienio kalba. Teirautasi, gal yra žinoma, kiek ukrainiečių po tokių mokymosi kursų susirado 

darbą. 

Daiva Šakinienė informavo, kad nuo karo pradžios, Plungės rajone įdarbinta 120 

ukrainiečių, su parama darbdaviams – 24 Ukrainos piliečiai, mokosi – 10 asmenų. Šiai dienai darbo 

neturi 65 ukrainiečiai.  

Mindaugas Pocius atkreipė dėmesį į darbo vietų, kuriamų nekvalifikuotiems darbuotojams, 

mažėjimą bei kvalifikuotų darbuotojų trūkumą. Klausta, ar Užimtumo tarnybos Plungės skyrius yra 

išsikėlęs tikslą, kiek ateinančiais metais nekvalifikuotų darbuotojų galės įgyti kvalifikaciją ir 

kokiomis priemonėmis.  

Jurgita Petraitienė informavo, jog šiemet mokymus pradėjo 204 asmenys, tačiau, anot jos, ne 

visi mokslus baigę asmenys eina dirbti pas darbdavį, t. y. dalis vykdo individualią veiklą ar dirba su 

verslo liudijimu. Papasakota apie mokymosi programas bei planus iki 2026 metų apmokyti 20 tūkst. 

Lietuvos gyventojų.  

Mindaugui Pociui paprašius įvardyti konkretų skaičių, pranešėja atsakė, jog kitais metais 

planuojama apmokyti 250 asmenų.  

Audrius Klišonis pasidžiaugė, jog tiek Lietuvoje, tiek Plungės rajone nedarbo lygis mažėja, 

o kvalifikuotų darbo vietų – daugėja.   

NUSPRĘSTA. Apsiriboti išklausyta informacija. 

 

3. SVARSTYTA. Pritarimas prisijungti prie susitarimo dėl meno ir dizaino viešose erdvėse. 

Pranešėja Vida Bondauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė, pristatė 

parengto sprendimo projekto esmę. 

Komiteto pirmininkė siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu.   

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-240 pridedamas). 
 

4. SVARSTYTA. Pritarimas Plungės rajono savivaldybės administracijos ir Plungės rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos biuro dalyvavimui projekte pagal 2014–2021 m. Europos 

ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ priemonę „Programos 

„Neįtikėtini metai“ pritaikymas ir įgyvendinimas Lietuvoje“ partnerių teisėmis. 

Pranešėjas Raimondas Doviltis, Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto pirmininkas, 

išsamiai pristatė planuojamą įgyvendinti projektą bei pasidalijo savo įžvalgomis.  

Česlovas Kerpauskas atkreipė dėmesį į tai, jog negavus Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministerijos dotacijos, bus reikalingas Savivaldybės finansavimas. Teirautasi, ar neteks 

Savivaldybei finansuoti projekto veiklų. Taip pat klausta, iš kokių lėšų planuojama vykdyti tęstinę 

projekto veiklą. 

Raimondas Doviltis užsiminė, jog Komiteto posėdyje buvo kalbėta apie sprendimo projekto 

papildymą ketvirtu punktu (negavus ministerijos dotacijos, projekto finansinius įsipareigojimus 

palikti vykdyti Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui). 

Audrius Klišonis patikslino, kad šiandien pristatomame sprendimo projekte yra tik 3 

punktai. 



6 

 

Komiteto pirmininkas siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui.  

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-241 pridedamas). 
 

5. SVARSTYTA. Patalpų ir statinių, kuriems 2022 metais taikomas 3 procentų 

nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo. 

Pranešėja Daina Martišienė, Ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė, pristatė 

sprendimo projekto esmę. 

Komiteto pirmininkė siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-242 pridedamas). 

 

6. SVARSTYTA. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. 

T1-179 „Dėl Pasiūlymų dėl Plungės rajono savivaldybės draustinių steigimo, jų ribų keitimo, 

gamtos paveldo objektų paskelbimo Plungės rajono savivaldybės saugomais nagrinėjimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ pripažinimas netekusiu galios. 

Pranešėja Daina Martišienė pristatė parengtą sprendimo projektą. 

Komiteto pirmininkė siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu.   

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-243 pridedamas). 

 

7. SVARSTYTA. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. 

T1-190 „Dėl Plungės rajono savivaldybės įmonės „Plungės būstas“ surenkamų pajamų už 

gyvenamųjų patalpų nuomą planavimo, naudojimo, apskaitos ir atskaitomybės tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo 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. T1-244 pridedamas). 

 

8. SVARSTYTA. Plungės rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnybos nuostatų 

patvirtinimas. 

Pranešėja Daina Martišienė pristatė parengtą sprendimo projektą. 

Komiteto pirmininkė siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu.   

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-245 pridedamas). 

 

9. SVARSTYTA. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo 

Nr. T1-281 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano 

patvirtinimo“ 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. T1-246 pridedamas). 

 

10. SVARSTYTA. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. 

T1-223 „Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo uždarajai akcinei 

bendrovei „Plungės vandenys“, padidinant jos įstatinį kapitalą“ pakeitimas. 

Pranešėja Daina Martišienė pristatė parengtą sprendimo projektą.  

Komiteto pirmininkė siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui.  

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-247 pridedamas). 
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11. SVARSTYTA. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 d. sprendimo 

Nr. T1-345 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų 

nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

Pranešėja Daina Martišienė pristatė parengto sprendimo projekto esmę. 

Komiteto pirmininkė siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-248 pridedamas). 

 

12. SVARSTYTA. Savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymas. 

Pranešėja Daina Martišienė pristatė parengtą sprendimo projektą. 

Komiteto pirmininkė siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-249 pridedamas). 

 

13. SVARSTYTA. Socialinių paslaugų kainų Plungės rajono savivaldybėje nustatymas. 

Pranešėjas Adomas Zamulskis, Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas, 

pristatė parengtą sprendimo projektą, nurodydamas jo esmę. 

Komiteto pirmininkas siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-250 pridedamas). 

 

14. SVARSTYTA. Plungės socialinių paslaugų centro Globos centrui skiriamo apmokėjimo 

už budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų), šeimynos dalyvių laikino atokvėpio paslaugą 

nustatymas. 

Pranešėjas Adomas Zamulskis pristatė parengtą sprendimo projektą. 

Komiteto pirmininkas siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-251 pridedamas). 

 

15. SVARSTYTA. Žemaičių Kalvarijos kultūros centro teikiamų paslaugų kainų 

patvirtinimas. 

Pranešėjas Adomas Zamulskis pristatė parengto sprendimo projekto esmę. 

Komiteto pirmininkas siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-252 pridedamas). 

 

16. SVARSTYTA. Plungės rajono savivaldybės Šateikių kultūros centro teikiamų paslaugų 

kainų patvirtinimas. 

Pranešėjas Adomas Zamulskis pristatė parengtą sprendimo projekto esmę. 

Komiteto pirmininkas siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-253 pridedamas). 

 

17. SVARSTYTA. Leidimas įsigyti transporto priemones. 

Pranešėjas Adomas Zamulskis trumpai pristatė parengtą sprendimo projektą. 

Komiteto pirmininkas siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-254 pridedamas). 

 

18. 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 

keitusių sprendimų pakeitimas. 
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Pranešėjas Adomas Zamulskis pristatė parengtą sprendimo projektą. 

Komiteto pirmininkas siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-255 pridedamas). 

 

19. SVARSTYTA. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. 

T1-3 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų 

pakeitimas. 

Pranešėjas Adomas Zamulskis pristatė pagrindinius Savivaldybės 2022 metų biudžeto 

pakeitimus.  

Algirdas Pečiulis klausė, dėl kokių priežasčių yra likę nepanaudotų lėšų priemonėse 

„Kultūros vertybių apsaugos organizavimas“ bei „Architektūros ir teritorijų planavimo procesas“.   

Mindaugas Kaunas atsakė, kad 3-osios programos įgyvendinimas labai priklauso nuo to, 

kaip vykdomi projektavimo darbai, o kadangi projektuotojai darbų dar neužbaigė, šiems metams 

suplanuoti pinigai bus reikalingi kitais metais.   

Kadangi Algirdui Pečiuliui dar kilo neaiškumų po Mindaugo Kauno pasisakymo, Audrius 

Klišonis paprašė Savivaldybės administracijos direktoriaus el. laišku išsamiau atsakyti į šį tarybos 

nario paklausimą.   

Komiteto pirmininkas siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-256 pridedamas). 

 

PAPILDOMAS KLAUSIMAS. 

21. SVARSTYTA. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo 

Nr. T1-106 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo“ ir jį keitusio 

sprendimo pakeitimas. 

Pranešėja Vida Bondauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė, pristatė 

sprendimo projektą. 

Pranešėja informavo, kad Švietimo, kultūros ir sporto komiteto nariai bendru sutarimu 

pritarė Vidos Bondauskienės kandidatūrai į Plungės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos 

(toliau – Komisija) sudėtį.  

Algirdas Pečiulis frakcijos vardu paprašė paskelbti 10 minučių pertrauką prieš balsavimą.  

Po pertraukos Tadas Šetkauskis klausė, kaip šiuo sprendimu bus išlaikytas daugumos ir 

mažumos proporcingumo principas, kurio reikalauja įstatymas.  

Vida Bondauskienė sakė, jog LR vietos savivaldos įstatymo 15 punktas numato, jog Etikos 

ir Antikorupcijos komisijos sudaromos laikantis proporcinio savivaldybės tarybos daugumos ir 

mažumos atstovavimo principo. Ji priminė, kad Savivaldybės tarybos daugumoje yra 16 tarybos 

narių, mažumoje – 9 tarybos nariai, todėl išvedus proporciją, išeina taip, kad daugumai Komisijoje 

atitenka 3 vietos, mažumai – 1 vieta.  

Tadui Šetkauskiui pasirodė keista, jog už 9 narius skiriama tik viena vieta, o už 16 – jau 3 

vietos.  

Vida Bondauskienė paaiškino, kad, pagal matematinius skaičiavimus, daugumai atitenka 2,6 

vietos Komisijoje (suapvalinus – 3), o mažumai – 1,44 vietos (suapvalinus – 1).  

Audriaus Klišonio nuomone, tam, kad būtų tiksliai išlaikytas proporcingumo principas, 

vietos Komisijos sudėtyje turėtų pasiskirstyti taip: daugumai – 3, mažumai – 2. Pažymėta, jog 

įstatymą pažeidžiantis tarybos sprendimas gali būti apskųstas ir todėl gali sustoti Komisijos sudėties 

formavimas.   

Vida Bondauskienė dar kartą paaiškino, kaip buvo paskaičiuotos vietos pagal daugumos ir 

mažumos proporciją Savivaldybės taryboje.  

Audriaus Klišonio teigimu, santykis 3:1 neatspindi tiksliai rodiklių, o santykis 3:2 būtų 

artimesnis proporcingumui.  

Vida Bondauskienė pasakė, kad skaičiavimus atliko matematiką gerai išmanantys asmenys. 
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Nesant bendro sutarimo dėl sprendimo priėmimo, vyko balsavimas. Jo rezultatai: už – 13, 

prieš – 6, susilaikė – 1, dalyvavo – 20. 

Sprendimas priimtas.  

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-257 pridedamas). 

 

20. SVARSTYTA. Informacijos, klausimai, paklausimai. 

Rimas Dužinskas teiravosi Savivaldybės administracijos direktoriaus apie kolumbariumų 

situaciją Plungėje.  

Mindaugas Kaunas informavo, kad šiais metais yra parengta topografinė nuotrauka, 

ruošiamasi projektavimo darbų pirkimui.  

Rimas Dužinskas dar domėjosi, kaip sekasi universalaus sporto ir sveikatingumo komplekso 

1 etapo darbų pridavimas.  

Mindaugas Kaunas atsakė, kad 1-ojojo etapo statybos darbai jau yra visiškai baigti, pradėta 

užbaigimo procedūra. Jo žiniomis, šiai dienai trūksta 1 dokumento, kad būtų paleistas procesas 

sistemoje „Infostatyba“. Savivaldybės administracijos direktorius vylėsi, kad jau gruodžio mėnesį 

įvyks pirmasis darbus priduosiančios komisijos susitikimas. 

Rimui Dužinskui pasiteiravus apie universalaus sporto ir sveikatingumo komplekso 2 etapo 

darbų eigą, Mindaugas Kaunas atsakė, jog jau pradėtos rangos darbų pirkimo procedūros.  

Audrius Klišonis pažymėjo, jog baseino atidarymas vėluoja 6 mėnesius, o antro etapo 

darbams valstybės biudžete numatyta 1 193 tūkst. Eur.  

 

Česlovas Kerpauskas teiravosi, kaip sekasi įsisavinti Lentpjūvės g., Sodo g. ir geležinkelio 

kelio Nr. 17 tvarkymui skirtas lėšas. Tarybos nario žiniomis, Lietuvos automobilių kelių direkcijos 

skirtas, tačiau šiemet nespėtas įsisavinti, lėšas teks grąžinti.  

Mindaugas Kaunas informavo, kad darbai Lentpjūvės gatvėje beveik baigti, už juos 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai reikia atsiskaityti iki š. m. gruodžio 1 d. 

Savivaldybės administracijos direktoriaus teigimu, iki šio termino tikimasi įsisavinti visas skirtas 

lėšas. 

Mindaugas Kaunas informavo, kad geležinkelio kelio Nr. 17 tvarkymui skirtus 701 tūkst. 

Eur reikia panaudoti iki š. m. gruodžio 15 d. Savivaldybės administracijos direktorius vylėsi, kad 

sėkmingai pavyks įsisavinti ir šiuos pinigus.   

Pasak Mindaugo Kauno, liūdniausia situacija Sodo gatvėje, kurioje per 2 savaites atlikta 

darbų už 107 tūkst. Eur. Jo teigimu, darbams vykdyti dar liko 2 savaitės, tačiau jų tempą nulems oro 

sąlygos ir išdirbtų valandų skaičius. Pažymėta, kad dedamos visos pastangos, jog būtų įsisavinta 

kiek įmanoma daugiau lėšų.  

Česlovui Kerpauskui pasidomėjus, ar kalbėta su rangovais apie ilgesnes darbo valandas 

šiame objekte, Mindaugas Kaunas patikino, jog kalbėta, tačiau, anot jo, reikšmės turi tai, kad darbai 

vykdomi ne vasaros, o vėlyvo rudens metu.  

 

Audrius Misiūnas atkreipė dėmesį į neteisingai suformuotą Kalniškių – Žaltakalnio gatvių 

sankryžą, kurioje dažnai įvyksta eismo įvykiai. Paprašyta atkreipti Saugaus eismo organizavimo 

komisijos (toliau – Komisija) dėmesį į šią nesaugią sankryžą.  

Komisijos narys Arvydas Liutika sakė, kad Komisijos posėdžiuose šis klausimas jau yra ne 

kartą aptartas. Pažymėta vairuotojų susikaupimo svarba sėdint prie automobilio vairo. Pasak 

Arvydo Liutikos, galima pabandyti parašyti raštą Lietuvos automobilių kelių direkcijai bei 

pakartotinai apsvarstyti šį klausimą Komisijos posėdyje.   

 

Irena Taučienė teigė sulaukianti klausimų iš mamų, auginančių vaikus, dėl naujo darželio 

Plungėje, kurie skamba daugmaž taip: „Ar naujas darželis yra finansuojamas politinio komiteto 

„Vieninga Plungė“?“, „Ar tai yra UAB „Vičiūnai“ priklausantis darželis?“, „Ar tai yra UAB 

„Vičiūnai“ darbuotojų vaikams skirtas darželis“, „Kaip galima patekti į šį darželį“. Tarybos narės 
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žiniomis, naujojo darželio įrengimo darbai buvo finansuoti Savivaldybės biudžeto lėšoms. Klausta, 

ką galėtų atsakyti šiuos klausimus iškėlusioms mamoms.  

Taip pat Irena Taučienė klausė, ar Savivaldybės administracijos direktorius neviršijo savo 

įgaliojimų informaciją apie naujo darželio įrengimą paskelbęs ne oficialiame Savivaldybės, o 

politinio komiteto „Vieninga Plungė“ tinklalapyje, tuo pačiu neatskiriant savo pareigybės kaip šio 

komiteto pirmininko.  

Mindaugas Kaunas atsakė: „Ne, nemanau“. 

Mindaugas Kaunas sakė, kad naujasis darželis yra valstybinis, Savivaldybė finansuoja jo 

veiklą, o į jį patekti gali visi.  

Audrius Klišonis teigė, kad šito darželio įrengimo darbus Savivaldybės tarybos pavedimu 

finansavo ir organizavo Savivaldybės administracija, o nuopelnai kabinami politiniam komitetui 

„Vieninga Plungė“.  

Savivaldybės meras pasidžiaugė, kad būtent šiandien buvo atidarytas šis darželis, kuriame 

užsiėmimus galės lankyti 30 mažųjų plungiškių.  

Audrius Klišonis priminė Mindaugui Kaunui, jog jis iki šiol nėra pateikęs atsakymo į 

Algirdo Pečiulio paklausimą dėl saulės jėgainių įrengimo. Paprašyta atsakymą tarybos nariui 

pateikti artimiausiu metu.  

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                                  Audrius Klišonis 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                      Jovita Šumskienė 

 

Posėdžio protokolą surašiusi sekretorė                                                                          Renata Vičienė 
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IX ŠAUKIMO PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 40 POSĖDYJE 

DALYVAVUSIŲ ASMENŲ SĄRAŠAS 

2022-11-24  

 

Remigijus Ačas - Informacinių technologijų skyriaus vedėjas, 

Mantas Česnauskas           - Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, 

Oresta Gerulskienė - savivaldybės gydytoja,  

Andžela Jakienė - Užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento  

                                             patarėja, 

Rima Jokubauskienė - Žemaičių Kalvarijos kultūros centro direktorė, 

Mindaugas Kaunas             - Savivaldybės administracijos direktorius,  

Arvydas Liutika                 - Vietos ūkio skyriaus vedėjas,  

Daiva Mažeikienė - Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja,  

Jurgina Petraitienė - Užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento  

                                             direktorė,  

Ina Petrauskienė                 - Protokolo skyriaus specialistė, 

Kristina Petrulevičienė - Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, 

Jolanta Puidokienė - Socialinės paramos skyriaus vedėja, 

Linas Rimeikis - Informacinių technologijų skyriaus kompiuterininkas,  

Daiva Šakinienė - Užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento  

                                              Plungės skyriaus vedėja, 

Jovita Šumskienė - Protokolo skyriaus vedėja,  

Vytautas Tumas - Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vedėjas, 

Ingrida Uznevičiūtė - Kultūro, turizmo ir viešųjų ryšių skyriaus vyr. specialistė, 

Žaneta Vaitkuvienė - Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja, 

Dalia Venskienė - Protokolo skyriaus specialistė,  

Renata Vičienė - Protokolo skyriaus vyr. specialistė, 

Daiva Zablockienė - Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė.  

 

____________________________________ 

 

 

 


