
IX ŠAUKIMO PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 41 POSĖDYJE 

PRIIMTŲ SPRENDIMŲ SĄRAŠAS 
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T1-258 

 

 

 

T1-259 

 

Dėl pritarimo Plungės rajono savivaldybės 

teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijos 

II alternatyvai. 

 

Dėl Plungės rajono savivaldybės turizmo 

tarybos sudarymo.  
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- 

 

b. s. 

 

 

 

b. s. 

 

T1-260 Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 

m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-249 „Dėl 

Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų 

darbuotojų (tikslinių pareigybių) kelionės 

išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo. 

  

20 - - - - b. s. 

T1-261 Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 

m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T1-93 „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“ pakeitimo. 

 

20 - - - -  b. s. 

T1-262 Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 

m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T1-215 „Dėl 

Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų, 

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro 

pedagoginių pareigybių ir nepedagoginių 

pareigybių, finansuojamų iš mokymo lėšų, 

didžiausio leistino skaičiaus 2022–2023 

mokslo metams patvirtinimo“ pakeitimo.  

 

19 - - - - b. s. 

T1-263 Dėl sporto šakų, kultivuojamų Plungės sporto 

ir rekreacijos centre, patvirtinimo.  

 

19 - - - - b. s. 

T1-264 Dėl Mokesčio už ugdymą Plungės sporto ir 

rekreacijos centre mokėjimo ir panaudojimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo.  

 

19 - - - - b. s. 

T1-265 Dėl Plungės rajono savivaldybės gyventojų ir 

sporto atstovų, pasiekusių aukštų rezultatų 

sporto srityje, skatinimo tvarkos aprašo 

19 - - - - b. s. 
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patvirtinimo.  

 

T1-266 Dėl Plungės rajono savivaldybės Sporto 

plėtros programos lėšų skyrimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo.  

19 - - - - b. s. 

 

T1-267 

 

Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 

m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl 

Plungės rajono savivaldybės teritorijoje 

esančių kapinių sąrašo sudarymo ir jo 

skelbimo Savivaldybės interneto svetainėje 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo 

netekusiu galios. 

 

 

19 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

b. s. 

T1-268 Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 

m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T1-145 ,, Dėl 

Socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir 

skyrimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

19 - - - - b. s. 

T1-269 Dėl ploto, siūlomo įrašyti į Neprivatizuojamų 

žemės sklypų sąrašą. 

 

19 - - - - b. s. 

T1-270 Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 

6867/0004:182), siūlomo įrašyti į 

Neprivatizuojamų žemės sklypų sąrašą.  

 

19 - - - - b. s. 

T1-271 Dėl Individualių buitinių nuotekų valymo 

įrenginių įsigijimo ir įrengimo dalinio 

kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 

 

19 - - - - b. s. 

T1-272 Dėl Plungės rajono savivaldybės 

atsinaujinančių išteklių energijos plėtros 

veiksmų plano iki 2030 metų patvirtinimo. 

 

19 - - - - b. s. 

T1-273 Dėl Plungės rajono savivaldybės Aplinkos 

apsaugos rėmimo specialiosios programos 

sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo 

patvirtinimo. 

 

19 - - - - b. s. 

T1-274 Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2005 

m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T1-10-242 „Dėl 

tapimo viešosios įstaigos Žemaitijos sporto, 

sveikatingumo ir turizmo centro dalininke“ 

pripažinimo netekusiu galios. 

 

19 - - - - b. s. 

T1-275 Dėl Plungės rajono savivaldybei 

priklausančių viešosios įstaigos „Vandens 

bokštas“ dalininko teisių pardavimo.  

 

19 - - - - b. s. 

T1-276 Dėl Plungės rajono savivaldybei nuosavybės 

teise priklausančių uždarosios akcinės 

19 - - - - b. s. 
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bendrovės „Alsėdžių vaistinė“ akcijų 

įtraukimo į Privatizavimo objektų sąrašą. 

 

T1-277 Dėl Parduodamų Savivaldybės būstų ir 

pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo 

patvirtinimo. 

 

19 - - - - b. s. 

T1-278 Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto 

pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.  

 

19 - - - - b. s. 

T1-279 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. 

 

19 - - - - b. s. 

T1-280 Dėl leidimo išnuomoti negyvenamąsias 

patalpas. 

 

19 - - - - b. s. 

T1-281 Dėl pastato suteikimo panaudos teise Plungės 

rajono Karklėnų kaimo šeimų bendruomenei 

„Karkluoja“. 

 

19 - - - - b. s. 

T1-282 Dėl sutikimo suteikti buveinės adresą Plungės 

rajono Karklėnų kaimo šeimų bendruomenei 

„Karkluoja“. 

 

19 - - - - b. s. 

T1-283 Dėl viešosios įstaigos Plungės rajono 

savivaldybės ligoninės paslaugų kainų 

patvirtinimo. 

 

18 - - - - b. s. 

T1-284 Dėl Plungės rajono savivaldybės 

Infrastruktūros plėtros programos ir jos 

administravimo lėšų panaudojimo 2021 

metais ataskaitos patvirtinimo. 

 

18 - - - - b. s. 

T1-285 Dėl biudžetinės įstaigos „Plungės sporto ir 

rekreacijos centras“ Plungės sporto arenoje 

(baseine) teikiamų paslaugų įkainių 

patvirtinimo. 

 

18 - - - - b. s. 

T1-286 Dėl Plungės rajono savivaldybės 2021–2030 

metų strateginio plėtros plano įgyvendinimo 

2021 metais ataskaitos patvirtinimo. 

 

18 - - - - b. s. 

T1-287 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. 

18 - - - - b. s. 

 

T1-288 

 

Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties 

 

18 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

b. s. 
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pratęsimo. 

        

T1-289 Dėl humanitarinės pagalbos suteikimo. 

 

18 - - - - b. s. 

T1-290 

 

 

 

 

 

 

 

T1-291 

 

 

 

 

 

T1-292 

Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 

m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T1-216 ,,Dėl 

Plungės rajono savivaldybės – viešosios 

įstaigos Plungės rajono greitosios medicinos 

pagalbos dalininkės – turtinių ir neturtinių 

teisių ir pareigų sutikimo perduoti valstybės 

nuosavybėn“ papildymo. 

 

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. 

 

Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 

Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos 

programos patvirtinimo. 
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IX ŠAUKIMO PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 

TARYBA 

 

41 POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2022 m. gruodžio 22 d. Nr. T-11 

Plungė 

 

Posėdis įvyko 2022 m. gruodžio 22 d., 13:00–15:10 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 20 Savivaldybės tarybos narių. 

Posėdyje nedalyvavo:  

Gintaras Bagužis, VšĮ „Ateities kontūrai“ direktorius, 

Aidas Kėsas, UAB „Strategas“ direktorius, 

Julius Nekrašas, UAB „Plungės sveikatos centras“ medicinos psichologas, 

Gediminas Norvaišas, dirbantis pagal individualią veiklą, 

Tadas Šetkauskis, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos Plungės teritorinio skyriaus vedėjo pavaduotojas.  

 

Kviestų asmenų sąrašas pridedamas.  

Savivaldybės tarybos 41 posėdžio vaizdo įrašas publikuojamas Plungės rajono savivaldybės 

www.youtube.com kanalu.  

  

DARBOTVARKĖ: 

1. Savivaldybės tarybos 41 posėdžio darbotvarkės tvirtinimas. 

Pranešėjas Audrius Klišonis, Savivaldybės meras. 

2. 2022 metais įgyvendintų investicijų projektų pristatymas bei 2023 metais planuojamų 

įgyvendinti projektų aptarimas. 

Pranešėja Žaneta Vaitkuvienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja. 

3. Dėl Plungės rajono savivaldybės turizmo tarybos sudarymo.  

4. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-249 

„Dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų (tikslinių pareigybių) kelionės išlaidų 

kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

5. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T1-93 

„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“ pakeitimo. 

6. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T1-215 „Dėl 

Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų, Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro 

pedagoginių pareigybių ir nepedagoginių pareigybių, finansuojamų iš mokymo lėšų, didžiausio 

leistino skaičiaus 2022–2023 mokslo metams patvirtinimo“ pakeitimo.  

7. Dėl sporto šakų, kultivuojamų Plungės sporto ir rekreacijos centre, patvirtinimo.  

8. Dėl Mokesčio už ugdymą Plungės sporto ir rekreacijos centre mokėjimo ir panaudojimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo.  

9. Dėl Plungės rajono savivaldybės gyventojų ir sporto atstovų, pasiekusių aukštų rezultatų 

sporto srityje, skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.  

http://www.youtube.com/
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10. Dėl Plungės rajono savivaldybės Sporto plėtros programos lėšų skyrimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo.  

11. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl 

Plungės rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo sudarymo ir jo skelbimo 

Savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. 

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

12. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T1-145 

,,Dėl Socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

Pranešėjas Raimondas Doviltis, Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto pirmininkas. 

13. Dėl pritarimo Plungės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo 

koncepcijos I alternatyvai. 

14. Dėl pritarimo Plungės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo 

koncepcijos II alternatyvai.  

15. Dėl ploto, siūlomo įrašyti į Neprivatizuojamų žemės sklypų sąrašą. 

16. Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 6867/0004:182), siūlomo įrašyti į Neprivatizuojamų 

žemės sklypų sąrašą.  

17. Dėl Individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo ir įrengimo dalinio 

kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 

18. Dėl Plungės rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos plėtros veiksmų plano 

iki 2030 metų patvirtinimo. 

19. Dėl Plungės rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 

sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo. 

20. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2005 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T1-10-242 

„Dėl tapimo viešosios įstaigos Žemaitijos sporto, sveikatingumo ir turizmo centro dalininke“ 

pripažinimo netekusiu galios. 

21. Dėl Plungės rajono savivaldybei priklausančių viešosios įstaigos „Vandens bokštas“ 

dalininko teisių pardavimo.  

22. Dėl Plungės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių uždarosios akcinės 

bendrovės „Alsėdžių vaistinė“ akcijų įtraukimo į Privatizavimo objektų sąrašą.  

23. Dėl Parduodamų Savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo 

patvirtinimo.  

24. Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.  

25. 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.  

26. Dėl leidimo išnuomoti negyvenamąsias patalpas.  

27. Dėl pastato suteikimo panaudos teise Plungės rajono Karklėnų kaimo šeimų 

bendruomenei „Karkluoja“. 

28. Dėl sutikimo suteikti buveinės adresą Plungės rajono Karklėnų kaimo šeimų 

bendruomenei „Karkluoja“.  

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

29. Dėl viešosios įstaigos Plungės rajono savivaldybės ligoninės paslaugų kainų 

patvirtinimo. 

30. Dėl Plungės rajono savivaldybės Infrastruktūros plėtros programos ir jos administravimo 

lėšų panaudojimo 2021 metais ataskaitos patvirtinimo. 

31. Dėl biudžetinės įstaigos „Plungės sporto ir rekreacijos centras“ Plungės sporto arenoje 

(baseine) teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo. 

32. Dėl Plungės rajono savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano 

įgyvendinimo 2021 metais ataskaitos patvirtinimo. 

33. 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 
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sprendimų pakeitimo. 

34. 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.  

35. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos 

programos patvirtinimo. 

Pranešėjas Algirdas Pečiulis, Kontrolės komiteto pirmininkas. 

36. Informacijos, klausimai, paklausimai. 

36.1. Memorandumo „Dėl prisijungimo prie Žaliųjų savivaldybių iniciatyvos“ aptarimas. 

36.2. Svatovo miesto karinės administracijos (Ukraina, Luhansko sritis) prašymo aptarimas. 

Pranešėjas Audrius Klišonis, Savivaldybės meras. 

PAPILDOMI KLAUSIMAI: 

37. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties pratęsimo. 

38. Dėl humanitarinės pagalbos suteikimo. 

39. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T1-216 

,,Dėl Plungės rajono savivaldybės – viešosios įstaigos Plungės rajono greitosios medicinos pagalbos 

dalininkės – turtinių ir neturtinių teisių ir pareigų sutikimo perduoti valstybės nuosavybėn“ 

papildymo. 

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

 

1. SVARSTYTA. Savivaldybės tarybos 41 posėdžio darbotvarkės tvirtinimas. 

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

3 papildomi klausimai, kuriuos prieš pat šį posėdį aptarė Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto 

nariai.  

Audrius Klišonis pasiūlė sujungti 36.2. ir 38. numeriais pažymėtus klausimus į vieną.  

Daina Martišienė pasiūlė pačioje posėdžio pradžioje apsvarstyti 13-ąjį ir 14-ąjį darbotvarkės 

klausimus, kadangi prie posėdžio nuotoliniu būdu yra prisijungusi bendrojo plano koncepcijos 

rengėja. Tarybos nariai pasiūlymui neprieštaravo.  

Sutarta posėdžiauti pagal pateiktą darbotvarkę su 3 papildomais klausimais, posėdžio 

pradžioje aptariant 13-ąjį ir 14-ąjį darbotvarkės klausimus.  

NUSPRĘSTA. Posėdžiauti pagal pateiktą darbotvarkę su 3 papildomais klausimais, 

posėdžio pradžioje aptariant 13-ąjį ir 14-ąjį darbotvarkės klausimus. 

 

Jonas Mockūnas viešai pareiškė, kad palieka Savivaldybės tarybos valdančiąją koaliciją.  

 

Audrius Klišonis informavo, jog Gintaras Bagužis atsisako Savivaldybės tarybos nario 

mandato. Meras padėkojo tarybos nariui už darbą Savivaldybės taryboje.  

 

13. SVARSTYTA. Pritarimas Plungės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo 

koncepcijos I alternatyvai. 

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

sprendimo projekto esmę. 

Pasak pranešėjos, vykusių susitikimų metu buvo kalbėta, jog koncepcijos II alternatyva yra 

priimtinesnė.  

Algirdas Pečiulis teiravosi, ar viešame koncepcijos alternatyvų pristatyme dalyvavo Plungės 

bendruomenės atstovai, ar buvo gauta prašymų, ar buvo į juos atsižvelgta.  

Tomas Jocys atsakė, jog viešame svarstyme dalyvavo keli gyventojai, kurie kreipėsi daugiau 

dėl sprendinių stadijos klausimų. Gyventojai informuoti, jog visi jų paklausimai buvo 

suprotokoluoti, o į juos bus atsižvelgta/neatsižvelgta sprendinių konkretizavimo stadijos metu.   

Tomas Jocys atkreipė dėmesį į tai, jog Savivaldybės taryba turi balsuoti tiek dėl I, tiek dėl II 

alternatyvos. Paminėta, jog anksčiau vykusių posėdžių metu formuota nuomonė, jog reikėtų pritarti 

II alternatyvai.  
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Marijus Kaktys klausė, ar bus galimybė teikti pasiūlymus, koreguoti sprendinius.  

Tomas Jocys sakė, jog sprendinių konkretizavimo ir viešinimo stadijos metu galės teikti 

pasiūlymus, neprieštaraujančius koncepcijai. Anot jo, šios dienos posėdyje laukiama pritarimo 

SPAV ataskaitai ir koncepcijai.   

Liudas Skierus kalbėjo apie UAB „Ignitis“ jėgainę. Jis pasiūlė Savivaldybės administracijai 

sudaryti kompetentingų asmenų komisiją, padėsiančią ūkininkams siekti maksimalios naudos iš 

sudaromų sutarčių su investuotoju. Pasak tarybos nario, reikia tvirtai atstovėti vietos ūkininkų 

interesus.  

Audrius Klišonis papasakojo, kokia pagalba ūkininkams buvo teikta anksčiau. Paminėta, jog 

kai kurie tos pagalbos atsisakė, todėl, pasak jo, pagelbėti galima, tačiau pats žmogus turi norėti 

gauti pagalbą.  

Liudas Skierus pažymėjo, jog jis nesakė „kad privaloma tvarka“, bet, anot jo, žmonės 

supras, jeigu tai bus nuoširdus rūpinimasis jais, siekiant geriausio rezultato. Dar kartą pasikartota, 

kad Savivaldybė turi ginti savo ūkininkus.  

Nesant pritarimo Plungės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijos 

I alternatyvai, vyko balsavimas. Jo rezultatai: už – 0, prieš – 16, susilaikė – 4, dalyvavo – 20.  

Sprendimas nepriimtas. 

NUSPRĘSTA. Nepriimti sprendimo.   

 

14. SVARSTYTA. Pritarimas Plungės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo 

koncepcijos II alternatyvai.  

Pranešėja Daina Martišienė pristatė sprendimo projekto esmę.  

Komiteto pirmininkė siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

Raimondas Doviltis siūlė Liudo Skieraus pateiktą pasiūlymą rūpintis gyventojais pridėti prie 

balsavimo rezultatų (kaip protokolinį nutarimą prie sprendimo).  

Audrius Klišonis pasakė, kad visi paklausimai ir pasiūlymai yra suprotokoluojami.  

Raimondas Doviltis sakė, kad jis siūlo pritarti II alternatyvai su Liudo Skieraus išreikštu 

pasiūlymu. 

Audrius Klišonis paaiškino, „kad iš pradžių balsuojama už tai, kad pasiūlyta, o paskui seka 

protokolinis pritarimas tiems dalykams, kurie yra“.  

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

Sprendimui pritarus bendru sutarimu, prie jo bendru sutarimu dar buvo pridėtas protokolinis 

sprendimas, kurį pasiūlė Liudas Skierus.  

Kalbėta apie Liudo Skieraus pateiktą pasiūlymą. Pasak Audriaus Klišonio, pateikto 

pasiūlymo mintis – gera, tačiau įvykdymas gali turėti tam tikrų niuansų. Savivaldybės mero 

teigimu, planuojamas įgyvendinti projektas turės savo techninius sprendinius, kuriuos reikės aptarti. 

Jo teigimu, Savivaldybė gali suteikti teisinę pagalbą, tarpininkauti sudarant sutartis.  

Liudas Skierus sakė nekalbantis apie atstovavimą, o apie pagalbos teikimą vietos 

gyventojams.  

Audrius Klišonis siūlė šį techninį klausimą palikti spręsti Savivaldybės administracijai.   

NUSPRĘSTA: 

1. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-258 pridedamas). 

2. Pritarti Savivaldybės tarybos nario Liudo Skieraus pasiūlymui teikti Savivaldybės pagalbą 

vietos ūkininkams, sudarantiems sutartis su investuotoju.  

 

2. SVARSTYTA. 2022 metais įgyvendintų investicijų projektų pristatymas bei 2023 metais 

planuojamų įgyvendinti projektų aptarimas. 

Pranešėja Žaneta Vaitkuvienė išsamiai pristatė 2022 metais Europos Sąjungos fondų bei 

valstybės biudžeto lėšomis įgyvendintus investicijų projektus, apžvelgė 2023 metais planuojamus 

įgyvendinti projektus (medžiaga pridedama). 

Žaneta Vaitkuvienė aptarė regioninio planavimo veiksmus Telšių regiono plano 2021–2030 

m. rengimui, kitas projektines iniciatyvas bei pristatė bendradarbystės centro „Spiečius“ 2022 metų 
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veiklos ataskaitą.  

Pranešėja įvardijo, su kokiais iššūkiais susidurta šiemet vykdant projektinę veiklą.  

Algirdas Pečiulis atkreipė dėmesį į tai, kad irklavimo bazės projektui įgyvendinti numatytas 

gana netrumpas laikotarpis – iki 2025 m. gegužės mėn. Klausta, ar reikalingas toks ilgas laikotarpis. 

Žaneta Vaitkuvienė atsakė, kad norima pasilikti ilgesnį laiko tarpą projektui įgyvendinti tam 

atvejui, jeigu nutiktų kažkas neplanuoto, bet pranešėja tuo pačiu pažymėjo, jog, esant galimybei 

projektą įgyvendinti anksčiau, ja bus pasinaudota.  

Algirdo Pečiulio teigimu, seniūnijos ir seniūnaičiai liko nusivylę tuo, jog, įgyvendinant 

gatvių apšvietimo projektą, nebuvo atsižvelgta į jų pasiūlymus.  

Mindaugas Kaunas atsakė, kad suprojektuota yra daugiau nei galėtų atlikti už gautą 

finansavimą. Jis sakė nežinantis, iš kur atsirado tokie nuogąstavimai, jog nėra atsižvelgta į 

pasiūlymus.  

Audrius Misiūnas atkreipė dėmesį į tai, kad įgyvendinant Rietavo, Laisvės ir kitų gatvių 

projektą buvo smarkiai susiaurintos važiuojamosios kelių dalys. Klausta, ar numatoma įvertinti šio 

projekto efektyvumą.   

Tomas Jocys atsakė, kad projektas parengtas pagal galiojančius teisės aktus, tokia tendencija 

vyrauja visoje Lietuvoje, o gatvių siaurinimas – viena iš saugaus eismo organizavimo priemonių, 

mažinant automobilių greitį.  

Audriaus Misiūno pastebėjimu, tokias siauras gatves sunku prižiūrėti ir jomis važinėti 

žiemos metu, esant gausiam snygiui.    

Audrius Klišonis teiravosi Mindaugo Kauno, su kokiomis techninėmis kliūtimis susiduriama 

priduodant jau pastatytą baseiną.  

Mindaugas Kaunas atsakė, jog į sistemą „Infostatyba“ jau yra sukelti visi dokumentai, 

vyksta susirašinėjimas su Valstybine teritorijų planavimo ir statybos inspekcija. Jo teigimu, jau 

turėtų būti sudaryta vertinimo komisija, tačiau iki šiol tai nėra atlikta.   

NUSPRĘSTA. Apsiriboti išklausyta informacija. 

 

3. SVARSTYTA Plungės rajono savivaldybės turizmo tarybos sudarymas. 

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

Plungės rajono savivaldybės turizmo tarybos sudėtį.  

Komiteto pirmininkė siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu.   

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-259 pridedamas). 
 

4. SVARSTYTA. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. 

T1-249 „Dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų (tikslinių pareigybių) 

kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas. 

Pranešėja Vida Bondauskienė pristatė parengtą sprendimo projektą.  

Komiteto pirmininkė siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui.  

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-260 pridedamas). 
 

5. SVARSTYTA. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo 

Nr. T1-93 „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“ pakeitimas. 

Pranešėja Vida Bondauskienė sakė, kad yra siūloma Plungės lopšelio-darželio 

„Raudonkepuraitė“ skyriui „Vėrinėlis“ papildomai skirti 0,25 skyriaus vedėjo etato. 

Komiteto pirmininkė siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-261 pridedamas). 
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6. SVARSTYTA. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. 

T1-215 „Dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų, Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos 

centro pedagoginių pareigybių ir nepedagoginių pareigybių, finansuojamų iš mokymo lėšų, 

didžiausio leistino skaičiaus 2022–2023 mokslo metams patvirtinimo“ pakeitimas.  

Pranešėja Vida Bondauskienė supažindino su sprendimo pakeitimais. 

Komiteto pirmininkė siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu.   

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-262 pridedamas). 

 

7. SVARSTYTA. Sporto šakų, kultivuojamų Plungės sporto ir rekreacijos centre, 

patvirtinimas.  

Pranešėja Vida Bondauskienė sakė, kad sporto šakų, kultivuojamų Plungės sporto ir 

rekreacijos centre, sąrašą siūloma papildyti plaukimo sporto šaka. 

Komiteto pirmininkė siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-263 pridedamas). 

 

8. SVARSTYTA. Mokesčio už ugdymą Plungės sporto ir rekreacijos centre mokėjimo ir 

panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimas.  

Pranešėja Vida Bondauskienė informavo, ką siūloma pakeisti apraše. 

Komiteto pirmininkė siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu.   

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-264 pridedamas). 

 

9. SVARSTYTA. Plungės rajono savivaldybės gyventojų ir sporto atstovų, pasiekusių aukštų 

rezultatų sporto srityje, skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimas.  

Pranešėja Vida Bondauskienė pristatė aprašo pakeitimus, kuriuos pasiūlė Sporto tarybos 

nariai. 

Komiteto pirmininkė siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui.  

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-265 pridedamas). 

 

10. SVARSTYTA. Plungės rajono savivaldybės Sporto plėtros programos lėšų skyrimo 

tvarkos aprašo 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. T1-266 pridedamas). 

 

11. SVARSTYTA. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo 

Nr. T1-3 „Dėl Plungės rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo sudarymo ir jo 

skelbimo Savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimas netekusiu 

galios. 

Pranešėja Vida Bondauskienė pristatė parengto sprendimo projekto esmę. 

Komiteto pirmininkė siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-267 pridedamas). 

 

12. SVARSTYTA. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo 

Nr. T1-145 ,, Dėl Socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Plungės rajono savivaldybėje 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas. 
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Pranešėjas 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. T1-268 pridedamas). 

 

15. SVARSTYTA. Plotas, siūlomas įrašyti į Neprivatizuojamų žemės sklypų sąrašą. 

Pranešėja Daina Martišienė pristatė parengtą sprendimo projektą. 

Komiteto pirmininkė siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-269 pridedamas). 

 

16. SVARSTYTA. Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6867/0004:182), siūlomas įrašyti į 

Neprivatizuojamų žemės sklypų sąrašą.  

Pranešėja Daina Martišienė pristatė parengto sprendimo projekto esmę. 

Algirdas Pečiulis priminė, kad prieš keletą metų bendruomenė buvo gavusi žemės sklypą 

netoli seniūnijos pastato ir įgyvendino projektą. Klausta, ar tas sklypas yra netinkamas, ar buvo 

privatizuotas su esamu pastatu.  

Tomas Jocys atsakė, kad žemės sklypas, kuris minimas sprendimo projekte, yra Šateikių 

miestelio centre. Bendruomenė ir seniūnė prašo vietos turgavietei įrengti, o sprendime minimas 

žemės sklypas labiausiai atitiko visus keliamus reikalavimus.  

Tomo Jocio teigimu, žemės sklypas, esantis prie seniūnijos, yra praktiškai privatizuotas 

pasikeitus pastato savininkui.  

Komiteto pirmininkė siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-270 pridedamas). 

 

17. SVARSTYTA. Individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo ir įrengimo 

dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimas. 

Pranešėja Daina Martišienė pristatė sprendimo projekto esmę.  

Komiteto pirmininkė siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-271 pridedamas). 

 

18. SVARSTYTA. Plungės rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos plėtros 

veiksmų plano iki 2030 metų patvirtinimas. 

Pranešėja Daina Martišienė pristatė parengto sprendimo projekto esmę. 

Pranešėja informavo apie vakar gautą, pagal Savivaldybės mero pageidavimą, patikslintą 

Plungės rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos plėtros veiksmų planą iki 2030 metų 

(toliau – Planas). 

Daina Martišienė teigė, jog Komitetas pritarė tokio Plano teikimui, koks buvo pateiktas 

svarstyti Komiteto posėdžiui, o Savivaldybės tarybai teikiamas jau patikslintas Planas. Klausta, ar 

tarybos nariai pritaria patikslintam Planui. 

Audrius Klišonis paaiškino, kad Komiteto posėdžio metu pateikė tokius klausimus, į kuriuos 

tuo metu rengėjas negalėjo atsakyti. Pasak jo, rengėjai atsakymus pateikė po Komiteto posėdžio ir 

patikslino Planą. Siūlyta pritarti ambicingesniam Plano variantui (patikslintam).  

Komiteto pirmininkė siūlė tarybai pritarti pateiktam patikslintam sprendimo projektui. 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-272 pridedamas). 

 

19. SVARSTYTA. Plungės rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 

programos sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimas. 
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Pranešėja Daina Martišienė pristatė parengtą sprendimo projektą. 

Komiteto pirmininkė siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-273 pridedamas). 

 

20. SVARSTYTA. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2005 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. 

T1-10-242 „Dėl tapimo viešosios įstaigos Žemaitijos sporto, sveikatingumo ir turizmo centro 

dalininke“ 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. T1-274 pridedamas). 

 

21. SVARSTYTA. Plungės rajono savivaldybei priklausančių viešosios įstaigos „Vandens 

bokštas“ dalininko teisių pardavimas. 

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. T1-275 pridedamas). 

 

22. SVARSTYTA. Plungės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių uždarosios 

akcinės bendrovės „Alsėdžių vaistinė“ akcijų įtraukimas į Privatizavimo objektų sąrašą.  

Audrius Klišonis nusišalino nuo klausimo svarstymo bei sprendimo priėmimo ir paliko 

posėdžių salę.  

Pranešėja Daina Martišienė pristatė parengtą sprendimo projektą. 

Komiteto pirmininkė siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-276 pridedamas). 

 

23. SVARSTYTA. Parduodamų Savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų 

sąrašo patvirtinimas.  

Pranešėja Daina Martišienė pristatė sprendimo projekto esmę.  

Komiteto pirmininkė siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-277 pridedamas). 

 

24. SVARSTYTA. Savivaldybės nekilnojamojo turto pripažinimas netinkamu (negalimu) 

naudoti. 

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. T1-278 pridedamas). 

 

25. 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“ 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. T1-279 pridedamas). 

 

26. SVARSTYTA. Leidimas išnuomoti negyvenamąsias patalpas.  
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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. T1-280 pridedamas). 

 

27. SVARSTYTA. Pastato suteikimas panaudos teise Plungės rajono Karklėnų kaimo šeimų 

bendruomenei „Karkluoja“. 

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. T1-281 pridedamas). 

 

28. SVARSTYTA. Sutikimas suteikti buveinės adresą Plungės rajono Karklėnų kaimo šeimų 

bendruomenei „Karkluoja“.  

Pranešėja Daina Martišienė pristatė parengtą sprendimo projektą. 

Komiteto pirmininkė siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-282 pridedamas). 

 

29. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Plungės rajono savivaldybės ligoninės paslaugų kainų 

patvirtinimas. 

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. T1-283 pridedamas).  

 

30. SVARSTYTA. Plungės rajono savivaldybės Infrastruktūros plėtros programos ir jos 

administravimo lėšų panaudojimo 2021 metais ataskaitos patvirtinimas. 

Pranešėjas Adomas Zamulskis pristatė parengtą sprendimo projektą. 

Komiteto pirmininkas siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-284 pridedamas). 

 

31. SVARSTYTA. Biudžetinės įstaigos „Plungės sporto ir rekreacijos centras“ Plungės 

sporto arenoje (baseine) teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimas. 

Pranešėjas Adomas Zamulskis pristatė parengtą sprendimo projektą, nurodydamas 

pagrindinius aspektus.  

Komiteto pirmininkas siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-285 pridedamas). 

 

32. SVARSTYTA. Plungės rajono savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano 

įgyvendinimo 2021 metais ataskaitos patvirtinimas. 

Pranešėjas Adomas Zamulskis pristatė parengtą sprendimo projektą.  

Komiteto pirmininkas siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-286 pridedamas). 

 

33. 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 parengto sprendimo esmę. 

Komiteto pirmininkas siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-287 pridedamas). 

 

PAPILDOMI KLAUSIMAI: 

37. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties pratęsimas. 

Pranešėjas Adomas Zamulskis pasidomėjo, ar jis, būdamas Lietuvos šaulių sąjungos 

Žemaitijos šaulių 8-osios rinktinės nariu, gali pristatinėti šį klausimą, nes tai būtent liečia minėtą 

rinktinę, – ar nebus pažeisti vieši ir privatūs interesai. 

Savivaldybės meras sakė, jog dabartinėmis sąlygomis tai yra viešas interesas, nes Ukrainoje 

vyksta karas. 

Adomas Zamulskis replikavo, jog suprato, kad gali pristatyti šį klausimą ir trumpai pristatė 

parengtą sprendimo projektą.  

Komiteto pirmininkas siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

Vaidotas Skierus sakė, jog jis priklauso Šaulių sąjungai, todėl taip pat norėtų nusišalinti nuo 

šio sprendimo priėmimo. 

Audrius Klišonis sakė, jog, jeigu visi nusišalins nuo sprendimo priėmimo, nebebus kam jį 

priimti. Savivaldybės tarybos narių klausta, ar galima nepritarti minėtų tarybos narių nusišalinimui. 

Savivaldybės tarybos nariai nepritarė A. Zamulskio ir V. Skieraus nusišalinimui nuo 

sprendimo priėmimo. 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-288 pridedamas). 

 

38. SVARSTYTA. Humanitarinės pagalbos suteikimas. 

Pranešėjas Adomas Zamulskis pristatė parengtą sprendimo projektą, nurodydamas 

pagrindinius aspektus.  

Komiteto pirmininkas siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-289 pridedamas). 

 

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

T1-216 ,,Dėl Plungės rajono savivaldybės – viešosios įstaigos Plungės rajono greitosios medicinos 

pagalbos dalininkės – turtinių ir neturtinių teisių ir pareigų sutikimo perduoti valstybės 

nuosavybėn“ papildymas. 

Pranešėjas Adomas Zamulskis pristatė parengtą sprendimo projektą, nurodydamas 

pagrindinius aspektus.  

Komiteto pirmininkas siūlė tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui. 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-290 pridedamas). 

 

34. 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. Paminėta, jog pajamos mažinamos 965,553 tūkst. Eur.  

Algirdas Pečiulis padėkojo už atsiųstą informaciją apie įstaigų prašomą lėšų poreikį. 

Pastebėta, jog lentelėje buvo įtrauktas Plungės sporto ir rekreacijos centro (toliau – centras) 

prašymas dėl būtinų prekių ir paslaugų įsigijimo iki baseino atidarymo. Pasak A. Pečiulio, – 

finansuota tik 50 proc. prašomų lėšų. Klausta, ar centras turi galimybių iš savo lėšų įsigyti tai, dėl 

ko pateiktas prašymas ir paleisti baseino veiklą. 

Adomas Zamulskis sakė, jog taip, – turi galimybių iš savo įstaigos lėšų. 
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Vyko diskusija. 

Nesant bendro sutarimo dėl sprendimo priėmimo, vyko balsavimas. Jo rezultatai: už – 14, 

prieš – 0, susilaikė – 6, dalyvavo – 20. 

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-291 pridedamas). 

 

35. SVARSTYTA. Plungės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2023 metų 

veiklos programos patvirtinimas. 

Pranešėjas Algirdas Pečiulis, Kontrolės komiteto pirmininkas, siūlė pritarti parengtai 

Plungės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos programai. 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu.  

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-292 pridedamas). 

 

36.1. SVARSTYTA. Memorandumo „Dėl prisijungimo prie Žaliųjų savivaldybių 

iniciatyvos“ aptarimas. 

Pranešėjas Audrius Klišonis, Savivaldybės meras, trumpai pristatė Memorandumą „Dėl 

prisijungimo prie Žaliųjų savivaldybių iniciatyvos“ (medžiaga pridedama). Akcentuota, kad 

Memorandumu yra siūloma prisijungti prie Žaliųjų savivaldybių iniciatyvos įgyvendinimo. 

Audrius Misiūnas sakė, jog meras paminėjo, kad, prisijungus prie šio Memorandumo, 

ekonominių įsipareigojimų nėra. Klausta, ar yra kokie nors techniniai įsipareigojimai. Pateiktas 

pavyzdys – dyzelinių automobilių, ar kokio kito transporto ribojimas ir pan.. 

Audrius Klišonis pastebėjo, jog, jeigu bus kokie tai vienoki, ar kitokie draudimai važinėti su 

atitinkamos taršos automobiliais, – tai gali būti, tačiau tai nėra susiję su Memorandumu. Pasak jo, 

tai yra šalių nacionaliniai įsipareigojimai, kurie gali ir turi būti įgyvendinami. Pasikartota, kad tai 

nėra susiję su minėtu Memorandumu. 

Audrius Klišonis klausė, ar Savivaldybės tarybos nariai bendru sutarimu pritaria 

Memorandumui. 

Memorandumui pritarta bendru sutarimu. 

NUSPRĘSTA. Pritarti Memorandumui dėl prisijungimo prie Žaliųjų savivaldybių 

iniciatyvos. 

 

36. SVARSTYTA. Informacijos, klausimai, paklausimai. 

Audrius Klišonis, Savivaldybės meras, pasidomėjo, ar bus kokių informacijų, klausimų, 

paklausimų.  

Savivaldybės tarybos nariams klausimų neiškilo. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                                  Audrius Klišonis 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                      Jovita Šumskienė 

 

Posėdžio protokolą rašiusi sekretorė                                                                              Renata Vičienė 
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IX ŠAUKIMO PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 41 POSĖDYJE 

DALYVAVUSIŲ ASMENŲ SĄRAŠAS 

2022-12-22  

 

Arvydas Liutika                 - Vietos ūkio skyriaus vedėjas,  

Dalia Venskienė - Protokolo skyriaus specialistė,  

Eglė Makarevičienė           - Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, 

Gintautas Rimeikis            - Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas, 

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

Jovita Šumskienė - Protokolo skyriaus vedėja,  

Julija Čiuželienė                 - Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė,      

Jurgita Saldukienė               - Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja, 

Kristina Karalienė               - Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė, 

Laura Baumilė                    - Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė, 

Linas Rimeikis  - Informacinių technologijų skyriaus kompiuterininkas,  

Mindaugas Kaunas             - Savivaldybės administracijos direktorius,  

Renata Vičienė  - Protokolo skyriaus vyr. specialistė, 

Tomas Jocys        - Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas, 

Vytautas Tumas  - Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vedėjas, 

Žaneta Vaitkuvienė  - Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja, 

Živilė Bieliauskienė            - Turto skyriaus vedėja. 

 

____________________________________ 

 

 

 


