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ĮŽANGA 

 

Gerbiami Savivaldybės tarybos nariai, 

 

vykdydamas Vietos savivaldos įstatymo ir Plungės rajono savivaldybės tarybos veiklos 

reglamento reikalavimus, teikiu 2019 metų tarybos ir Savivaldybės mero ataskaitas. 

2019 metais kovo 3 d. įvykus Vietos savivaldos rinkimams, į 2019–2023 m. kadencijos 

Plungės rajono savivaldybės tarybą išrinkti 25 tarybos nariai. Išrinkta IX šaukimo Plungės rajono 

savivaldybės taryba savo veiklą vykdo metus laiko. Savivaldybės tarybos narių skaičius išliko 

nepakitęs, nes savivaldybėje nebuvo fiksuotas didelis gyventojų skaičiaus mažėjimas. Šiek tiek 

pasikeitė Savivaldybės tarybos struktūra – nesuformuotas Kaimo reikalų komitetas. Manau, jog 

kaimiškosios savivaldybės teritorijos gyventojų dalis privalo turėti deramą atstovavimą 

Savivaldybės taryboje.  

Džiugina nuoseklus ir produktyvus Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto darbas bei 

atsakingas šio Komiteto pirmininko Adomo Zamulskio požiūris į Komiteto kompetencijos klausimų 

sprendimą. Racionaliai ir produktyviai veiklą vykdo Švietimo, kultūros ir sporto komitetas, 

vadovaujamas Vidos Bondauskienės, bei Ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komitetas, 

vadovaujamas Dainos Martišienės. Sudėtingiau vyksta Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto 

darbas. 2019 metais dėl neproduktyviai organizuoto šio Komiteto darbo teko pakeisti Komiteto 

vadovybę. Tai pirmas atvejis per Plungės rajono savivaldybės tarybos veiklos laikotarpį, kai, 

nesikeičiant valdančiajai daugumai, pakeičiami komitetų vadovai. Naujajam Sveikatos ir socialinės 

apsaugos komiteto pirmininkui Gintarui Bagužiui vadovauti ir spręsti gana jautrias socialines 

problemas sekasi sėkmingiau.  

Nesu patenkintas Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų skyrimo ir naudojimo priežiūros 

komisijos veikla. Savivaldybės kontrolieriaus pateiktose ataskaitose matyti, jog minėtos Komisijos 

darbas vertas griežtos kritikos, o jos pirmininkas Vaidotas Skierus turi prisiimti atsakomybę dėl tik 

patenkinamų Komisijos darbo rezultatų.  

Reiškiu padėką savo pavaduotojai Astai Beierle Eigirdienei už atsakingą vadovavimą 

Savivaldybės tarybos darbui mano ligos metu.  

Džiaugiuosi, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino metu komitetų 

darbas vyksta gana sklandžiai ir jų priimtų sprendimų bei siūlymų pagrindu šiandien nuotoliniu 

būdu vyksta nuotolinis Savivaldybės tarybos posėdis.  

Dėkoju visiems už bendrą darbą.   

 

Pagarbiai                                      

Plungės rajono savivaldybės meras                                                                 Audrius Klišonis 
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1. SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLA 

 
2019 m. balandžio 21 d. įvyko paskutinis 2015–2019 m. Plungės rajono savivaldybės 

tarybos (toliau – taryba) posėdis. 

2019 m. kovo 3 d. įvykus Vietos savivaldos rinkimams, į 2019–2023 m. kadencijos Plungės 

rajono savivaldybės tarybą išrinkti šie nariai: Gintaras Bagužis, Asta Beierle Eigirdienė, Vida 

Bondauskienė, Mantas Česnauskas, Raimondas Doviltis, Rimas Dužinskas, Robertas Endrikas, 

Marijus Kaktys, Česlovas Kerpauskas, Aidas Kėsas, Audrius Klišonis, Daina Martišienė, Audrius 

Misiūnas, Julius Nekrašas, Gediminas Norvaišas, Algirdas Pečiulis, Žydrūnas Purauskis, Tomas 

Raudys, Liudas Skierus, Vaidotas Skierus, Jolanta Skurdauskienė, Judita Stankutė, Tadas 

Šetkauskis, Vida Tamkevičienė, Adomas Zamulskis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

               1 pav. 2019–2023 m. kadencijos Plungės rajono savivaldybės taryba 

 

Žydrūną Purauskį paskyrus Savivaldybės mero patarėju, tarybos nario mandatas suteiktas 

Irenai Taučienei (prisiekė 2019 m. balandžio 25 d. posėdyje). 

Mantą Česnauską paskyrus Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju, tarybos 

nario mandatas suteiktas Jonui Mockūnui (prisiekė 2019 m. liepos 25 d. posėdyje). 

Į devintojo šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybą išrinkti 25 septynių politinių partijų 

ir visuomeninių organizacijų atstovai: 

 

1 lentelė. Savivaldybės tarybos mandatų pasiskirstymas 2019-2023 m. 

Partijos, politinės organizacijos ar koalicijos pavadinimas Mandatų skaičius 

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 8 

Lietuvos socialdemokratų partija 1 

Tėvynės Sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai  6 

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 3 

Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieninga Plungė“ 7 

Iš viso: 25 
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Tiesioginius mero rinkimus Plungės rajono savivaldybės teritorijoje laimėjo Audrius 

Klišonis. 

Po rinkimų buvo suformuota trijų partijų valdančioji koalicija. Ją sudarė: Lietuvos valstiečių 

ir žaliųjų sąjunga - 3, Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų - 5 bei Visuomeninis 

rinkimų komitetas „Vieninga Plungė“ – 7 atstovai. 

Mažumą (opoziciją) sudarė šių partijų atstovai: Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis - 8, 

Lietuvos socialdemokratų partija - 1. 

Mero pavaduotoja išrinkta Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų atstovė Asta 

Beierle Eigirdienė.  

 

1.1. FRAKCIJOS 
 

Taryboje suformuotos šios frakcijos:  

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija: 

 Marijus Kaktys, frakcijos pirmininkas; 

 Daina Martišienė, frakcijos pirmininko pavaduotoja; 

 Mantas Česnauskas. 

 

Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų frakcija: 

 Asta Beierle Eigirdienė, frakcijos seniūnė; 

 Julius Nekrašas; 

 Vaidotas Skierus; 

 Vida Tamkevičienė; 

 Adomas Zamulskis. 

 

Visuomeninio rinkimų komiteto „Vieninga Plungė“ frakcija: 

 Robertas Endrikas, frakcijos seniūnas; 

 Vida Bondauskienė, frakcijos seniūno pavaduotoja; 

 Gintaras Bagužis; 

 Raimondas Doviltis; 

 Rimas Dužinskas; 

 Liudas Skierus; 

 Jolanta Skurdauskienė. 

 

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis: 

 Česlovas Kerpauskas; 

 Aidas Kėsas; 

 Audrius Klišonis; 

 Audrius Misiūnas; 

 Gediminas Norvaišas; 

 Algirdas Pečiulis; 

 Tomas Raudys; 

 Irena Taučienė. 

 

Lietuvos socialdemokratų partija: 

 Tadas Šetkauskis 
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2 pav. Plungės rajono savivaldybės tarybos narių pasiskirstymas 

 

1.2. TARYBOS POSĖDŽIAI 
 

2019 metais buvo suorganizuota 12 Plungės rajono savivaldybės tarybos posėdžių, iš kurių 

11 - eilinių ir 1 - iškilmingas. Aptarti 357 klausimai, iš kurių 32 – informacinio pobūdžio, 5 

sprendimai nepriimti, patvirtinta 320 sprendimų. 

2019 metais įvykusių Savivaldybės tarybos posėdžių ir priimtų sprendimų skaičius pateiktas 

2 lentelėje.      

        2 lentelė 

Posėdžio Nr. Posėdžio data Priimta sprendimų 

42 2019-02-07 39 

43 2019-03-21 25 

1 2019-04-11 9 

2 2019-04-25 41 

3 2019-05-30 28 

iškilmingas 2019-06-15 - 

4 2019-06-27 26 

5 2019-07-25 35 

6 2019-09-26 34 

7 2019-10-31 39 

8 2019-11-28 20 

9 2019-12-19 24 

Iš viso:  320 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 pav. Tarybos posėdžio metu 

Lietuvos valstiečių ir 

žaliųjų sąjungos 

frakcija - 3

13%
Tėvynės sąjungos -

Lietuvos krikščionių 

demokratų

frakcija - 5

21%

Visuomeninio 

rinkimų komiteto 

„Vieninga Plungė“ 

frakcija - 7

29%

Lietuvos 

Respublikos liberalų 

sąjūdis - 8 

33%

Lietuvos 

socialdemokratų 

partija - 1 

4%

Tarybos narių pasiskirstymas
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3 lentelė. 2015–2019 m. kadencijos tarybos narių dalyvavimas Savivaldybės tarybos posėdžiuose 

Tarybos nario vardas, 

pavardė 

Savivaldybės taryba 
Nedalyvavo 

02.07 03.21 

1 2 3 4 

Asta Beierle Eigirdienė dal dal.  

Gintarė Drackienė dal. dal.  

Kęstutis Buividas dal. - 1 posėdyje 

Raimondas Doviltis dal. - 1  posėdyje 

Rūta Endriejauskienė dal. dal.  

Robertas Endrikas dal. dal.  

Ričardas  Jocys  - dal. 1  posėdyje 

Mindaugas Jurčius dal. dal.  

Aidas Kėsas dal. dal.  

Audrius Klišonis dal. dal.  

Daina Martišienė dal. dal.  

Audrius Misiūnas dal. dal.  

Julius Nekrašas - dal. 1  posėdyje 

Algirdas Pečiulis dal. dal.  

Tomas Raudys dal. dal.  

Romas Remėza dal. dal.  

Liudas Skierus dal. - 1  posėdyje 

Vaidotas Skierus  dal. dal.  

Jolanta Skurdauskienė dal. dal.  

Judita Stankutė dal. dal.  

Audrius Šapalas dal.   

Juozas Šlepetis dal. dal.  

Irena Taučienė dal. dal.  

Artūras Urniežius  dal.  

Marė Valaitienė dal. dal.  

 

4 lentelė 2019–2023 m. kadencijos tarybos narių dalyvavimas Savivaldybės tarybos posėdžiuose 
Tarybos nario 

vardas, pavardė 

Savivaldybės taryba 

04.11 04.25 05.30 06.27 07.25 09.26 10.31 11.28 12.19 Nedalyvavo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Gintaras Bagužis dal. - - - - dal. - dal. dal. 5 posėdžiuose 

Asta Beierle 

Eigirdienė 
dal. dal. dal. dal. dal. dal. dal. dal. dal.  

Vida Bondauskienė dal. dal. dal. dal. dal. dal. dal. dal. dal.  

Mantas Česnauskas 

(tarybos narys iki  

07.25) 

dal. dal. dal. dal.       

Raimondas Doviltis dal. dal. dal. dal. - dal. dal. dal. dal. 1 posėdyje 

Rimas Dužinskas dal. dal. dal. dal. dal. dal. dal. dal. dal.  

Robertas Endrikas  dal. dal. dal. dal. dal. dal. dal. dal. dal.  

Marijus Kaktys dal. dal. dal. dal. dal. dal. dal. dal. dal.  

Česlovas 

Kerpauskas 
dal. dal. dal. - dal. dal. dal. dal. dal. 1 posėdyje 

Aidas Kėsas dal. dal. dal. dal. dal. - dal. dal. dal. 1 posėdyje 

Audrius Klišonis dal. dal. dal. dal. dal. dal. - - dal. 2 posėdžiuose 

Daina Martišienė dal. dal. dal dal. dal. dal. dal. dal. dal.  

Audrius Misiūnas dal. dal. dal. dal. - dal. dal. - dal. 2 posėdžiuose 

Jonas Mockūnas 

(tarybos narys nuo 

07.25) 

    dal. dal. dal. dal. dal.  

Julius Nekrašas dal. dal. dal. - dal. dal. - dal. dal. 2 posėdžiuose 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Gediminas dal. dal. dal. dal. dal. - dal. dal. dal. 1 posėdyje 
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Norvaišas 

Algirdas Pečiulis dal. - dal. dal. dal. dal. dal. dal. dal. 1 posėdyje 

Žydrūnas Purauskis 

(tarybos narys iki 

04.17) 

dal.          

Tomas Raudys dal dal. dal. - dal. dal. dal. dal. dal. 1 posėdyje 

Liudas Skierus dal. dal. dal. dal. dal. dal. dal. dal. dal.  

Vaidotas Skierus dal. dal. dal. dal. dal. dal. dal. - dal. 1 posėdyje 

Jolanta 

Skurdauskienė 
dal. - dal dal. - dal. dal. dal. dal. 2 posėdžiuose 

Judita Stankutė dal. dal. dal. dal. dal. dal. dal. dal. dal.  

Tadas Šetkauskis dal. dal. dal. dal. dal. dal. dal. dal. - 1 posėdyje 

Vida Tamkevičienė dal. dal. - dal. - - dal. dal. dal. 3 posėdžiuose 

Irena Taučienė 

(tarybos narė nuo 

04.25) 

 dal. dal. dal. dal. - dal. dal. dal. 1 posėdyje 

Adomas Zamulskis dal. dal. dal. dal. dal. dal. dal. dal. dal.  

 

Nė vieno tarybos posėdžio nepraleido: Asta Beierle Eigirdienė, Vida Bondauskienė, Mantas 

Česnauskas, Rimas Dužinskas, Robertas Endrikas, Marijus Kaktys, Daina Martišienė, Jonas 

Mockūnas, Žydrūnas Purauskis, Liudas Skierus, Judita Stankutė, Adomas Zamulskis.  

Savivaldybės meras Audrius Klišonis 2019 m. spalio bei lapkričio mėnesių tarybos 

posėdžiuose nedalyvavo dėl ligos. Taip pat 2019 m. balandžio – liepos mėnesiais tarybos posėdžius 

dėl ligos praleido ir Gintaras Bagužis. 

 

1.3. TARYBOS POSĖDŽIUOSE SVRSTYTI KLAUSIMAI 
 

Į vasario mėnesio Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę buvo įtraukti 42 klausimai. 

Priimti 39 sprendimai, iš kurių bendru sutarimu – 36, balsuojant – 3. 

Pirmajame praėjusių metų posėdyje buvo pristatyta informacija apie Telšių regiono 

integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimą 2018 metais Plungės miesto tikslinėje 

teritorijoje. 

Savivaldybės meras informavo, jog, tarybos nariui Audriui Šapalui atsisakius tarybos nario 

mandato, Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos teikimu posėdyje turi prisiekti 

naujas Savivaldybės tarybos narys - Artūras Urniežius, kuris visų posėdžio dalyvių akivaizdoje 

prisiekęs tapo pilnateisiu tarybos nariu.  

Savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Bagužis tarybos nariams išsamiai pristatė 

Savivaldybės 2019 metų biudžeto projektą. Nesant bendro sutarimo dėl sprendimo priėmimo, buvo 

balsuojama (už – 12, prieš - 1, susilaikė - 10). Biudžetas patvirtintas.  

Kaip įprastai, pirmajame posėdyje taryba patvirtino savo einamųjų metų darbo planą,  

Savivaldybės 2019-2021 metų strateginį veiklos planą, Savivaldybės melioracijos darbų 2019 metų 

programą, Savivaldybės 2019 metų Užimtumo didinimo programą, Savivaldybės Aplinkos 

apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių vykdymo ataskaitą bei šios 

programos 2019 metų priemonių planą.  

Bendro sutarimo nebūta tvirtinant Savivaldybės dalyvavimą, steigiant viešąją įstaigą 

Plungės bendruomenės centrą bei pritariant jos steigimo sutarčiai ir įstatams. Vienas iš tarybos narių 

siūlė neskubėti ir šį sprendimą priimti kovo mėnesį, nes neaišku, kaip buvo atrinktas Centro 

vadovas. Po diskusijų bei po 5 minučių pertraukos buvo balsuojama (už – 21, susilaikė – 2). 

Didžioji dauguma pritarė šiam sprendimui. 

Taip pat nemažai diskutuota, priimant sprendimą dėl Savivaldybės smulkiojo ir vidutinio 

verslo rėmimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Vieno iš tarybos narių 

nuomone, Aprašas dar tobulintinas, todėl, jį tvirtinant, dalis tarybos narių (5) susilaikė, tačiau 

didžioji dauguma (17) pritarė šiam Aprašui, ir buvo priimtas teigiamas sprendimas.  
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Bendru sutarimu pritarta Bendradarbiavimo sutarties su Lietuvos automobilių kelių direkcija 

(toliau – LAKD) prie Susisiekimo ministerijos pasirašymui. Sutartimi LAKD įsipareigojo 

sutvarkyti 4 Alsėdžių miestelio gatves (Jurgaičių, Telšių, Varduvos ir Platelių), įrengiant asfalto 

dangą, pėsčiųjų takus ir apšvietimą, o Savivaldybė sutiko atlikti Jurgaičių gatvės sklypo 

kadastrinius matavimus ir geologinius tyrimus bei perduoti šį vietinės reikšmės kelią valstybės 

nuosavybėn LAKD valdyti patikėjimo teise. Buvo paminėta, kad Savivaldybės taryba turės priimti 

sprendimą dėl sutikimo perimti Savivaldybės nuosavybėn valstybinės reikšmės rajoninį kelią Nr. 

3234 Alsėdžiai–Dišliai. 

Į kovo mėnesio posėdžio darbotvarkę buvo įtraukti 29 klausimai. Bendru sutarimu priimti 

25 sprendimai. 

Tvirtinant posėdžio darbotvarkę, Savivaldybės meras pasiūlė šiame posėdyje nesvarstyti 9-

ojo klausimo „Dėl pritarimo Plungės rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos 

priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2018 metų ataskaitai“, nes buvo gauta LR Vyriausybės atstovo 

Telšių apskrityje pastaba. Pasiūlymui buvo pritarta.  

Kaip įprastai, kovo mėnesį Savivaldybės meras Audrius Klišonis pristatė tarybos ir 

Savivaldybės mero 2018 metų veiklos ataskaitas, Savivaldybės administracijos direktorius Gintaras 

Bagužis – Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2018 metų 

veiklos ataskaitas, o savivaldybės kontrolierė Danutė Jarašiūnienė – Savivaldybės Kontrolės ir 

audito tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitą. Visoms ataskaitoms pritarta bendru sutarimu. 

Bendru sutarimu pritarta Savivaldybės infrastruktūros objektų, įgyvendinamų Savivaldybės 

ir fizinių bei juridinių asmenų jungtinės veiklos pagrindu, sąrašo patvirtinimui. Vietos ūkio ir 

ekologijos komiteto pirmininkas informavo, kad į 2019 metų sąrašą įtraukti 2 objektai. Tai – 

automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas gyvenamojo daugiabučio namo, esančio A. Vaišvilos g. 

29, Plungėje, kieme, bei sodininkų bendrijoje „Saulutė“ esančios Tulpių gatvės remontas. 

Informuota, jog buvo gauti tik 3 prašymai, tačiau vienas neatitiko reikalavimų. Prie likusių 2 

objektų sutvarkymo Savivaldybė turėjo prisidėti 13 tūkst. Eur.  

Tarybos nariai vieningai sutarė patvirtinti ir teikti investicijų projektus 2020-2022 metų 

Valstybės investicijų programos finansavimui gauti. Paminėta, jog komitetų posėdžiuose buvo 

kalbėta apie sąrašo papildymą Plungės lopšelio-darželio „Raudonkepuraitė“ atnaujinimo projektu, 

tačiau tam dar trūko informacijos, ir minėtas darželis į sąrašą nebuvo įtrauktas. 

Bendru sutarimu pritarta Plungės rajono savivaldybės sporto bazių naudojimo tvarkos 

aprašui. Taip pat dalyvavimui konkurse Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti ir daliniam projektų 

finansavimui. Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas sakė, kad siūloma pritarti 9-

iems sprendimo projekte išvardytiems Plungės rajono savivaldybės ugdymo įstaigų projektams 

Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti ir, laimėjus konkursus, daliniam jų finansavimui Savivaldybės 

biudžeto lėšomis.  

Balandžio mėnesį vyko IX šaukimo naujos kadencijos Savivaldybės tarybos 1 posėdis. 

Savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas Vytautas Tumas, informavęs, jog į posėdį atvyko visi 

25 naujai kadencijai išrinkti Savivaldybės tarybos nariai, iškilmingą pirmąjį posėdį paskelbė 

pradėtu. Savivaldybės tarybos nariai bei posėdžio dalyviai buvo supažindinti su Lietuvos 

Respublikos vietos savivaldos įstatyme numatyta tarybos nario priesaikos priėmimo tvarka, vėliau 

abėcėlės tvarka buvo kviečiami duoti tarybos nario priesaiką, bei jiems buvo įteikti tarybos nario 

pažymėjimai. Paskutinis priesaiką priėmė antrai kadencijai perrinktas Savivaldybės meras Audrius 

Klišonis, kuriam, skambant M. Oginskio polonezo melodijai, įteiktos mero regalijos.  

Po pertraukos vyko darbinis tarybos posėdis. Jo darbotvarkėje buvo 10 klausimų.  

Prieš pradedant svarstyti darbotvarkės klausimus, posėdžio pirmininkui įteikti pareiškimai. 

Asta Beierle Eigirdienė perskaitė pareiškimą, kuriame nurodyta, kad pagal Tėvynės Sąjungos – 

Lietuvos krikščionių demokratų sąrašą išrinkti tarybos nariai - Asta Beierle Eigirdienė, Julius 

Nekrašas, Vaidotas Skierus, Judita Stankutė, Vida Tamkevičienė ir Adomas Zamulskis - veiklą 

taryboje vykdys susivieniję į Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakciją. 

Frakcijos seniūne išrinkta Asta Beierle Eigirdienė. Taip pat pareikšta, jog ši frakcija siūlo Astą 

Beierle Eigirdienę į Savivaldybės mero pavaduotojo pareigas. Pareiškimą įteikus Audriui Klišoniui, 
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jis pasakė, jog frakcijos siūlymas dėl Astos Beierle Eigirdienės skyrimo į Savivaldybės mero 

pavaduotojo pareigas yra nekorektiškas, nes asmens kandidatūrą šioms pareigos užimti teikia pats 

meras. Nuspręsta konstatuoti Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos 

įregistravimo faktą. 

Toliau Robertas Endrikas perskaitė pranešimą, kuriuo pareiškiama, jog pagal visuomeninio 

rinkimų komiteto „Vieninga Plungė“ sąrašą išrinkti tarybos nariai - Gintaras Bagužis, Vida 

Bondauskienė, Raimondas Doviltis, Rimas Dužinskas, Robertas Endrikas, Liudas Skierus ir Jolanta 

Skurdauskienė - veiklą taryboje vykdys susivieniję į „Vieningos Plungės“ frakciją. Frakcijos 

seniūnu išrinktas Robertas Endrikas, pavaduotoja – Vida Bondauskienė. Pareiškimas įteiktas 

Audriui Klišoniui. Nuspręsta konstatuoti  frakcijos „Vieninga Plungė“ įregistravimo faktą. 

Vėliau Marijus Kaktys perskaitė pranešimą, kuriuo skelbiama, jog taryboje dirbantys 

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos nariai (Marijus Kaktys, Daina Martišienė ir Mantas 

Česnauskas) vienijasi į Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakciją. Frakcijos pirmininku 

išrinktas Marijus Kaktys, pavaduotoja – Daina Martišienė. Pareiškimas įteiktas Audriui Klišoniui. 

Nuspręsta konstatuoti  Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos įregistravimo faktą. 

Asta Beierle Eigirdienė perskaitė pareiškimą, kad Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių 

demokratų bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos partijų bei visuomeninio rinkimų komiteto 

„Vieninga Plungė“ nariai (iš viso – 16) sudaro tarybos valdančiąją koaliciją. 

Pareiškime nurodoma, kad koalicija sieks įgyvendinti darbus, numatytus koalicijos 2019-

2023 metų veiklos programoje.  

Paminėta, jog koalicijos partneriai sutarė, kad Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių 

demokratų partija deleguos Astą Beierle Eigirdienę į Savivaldybės mero pavaduotojo pareigas, 

visuomeninis rinkimų komitetas „Vieninga Plungė“ deleguos Mindaugą Kauną į Savivaldybės 

administracijos direktoriaus pareigas, o Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga deleguos Mantą 

Česnauską į Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas. Pareiškimas įteiktas 

Audriui Klišoniui. Nuspręsta konstatuoti iš šešiolikos tarybos narių sudarytos Savivaldybės tarybos 

daugumos (koalicijos) paskelbimo faktą. 

Toliau Audrius Klišonis perskaitė LR liberalų sąjūdžio ir Lietuvos socialdemokratų partijų 

narių pareiškimą, kuriame nurodoma, jog pagal šių partijų sąrašus į tarybą išrinkti nariai (Česlovas 

Kerpauskas, Aidas Kėsas, Audrius Misiūnas, Gediminas Norvaišas, Žydrūnas Purauskis, Algirdas 

Pečiulis, Tomas Raudys ir Tadas Šetkauskis) skelbia save tarybos mažuma (opozicija). 

Pareiškime rašoma, kad į Kontrolės komiteto pirmininko pareigas siūlomas Algirdas 

Pečiulis, į Etikos komisijos pirmininko – Tadas Šetkauskis, į Antikorupcijos komisijos – Tomas 

Raudys. Nuspręsta konstatuoti iš aštuonių tarybos narių sudarytos Savivaldybės tarybos mažumos 

(opozicijos) paskelbimo faktą. 

Vėliau bendru sutarimu pritarta Nuolatinės balsų skaičiavimo komisijos (toliau – Komisija) 

sudarymui, kuri sudaryta iš trijų narių: Juditos Stankutės, Aido Kėsaus ir Rimanto Dužinsko. 

Komisijos pirmininke paskirta Judita Stankutė. Papildomu klausimu buvo patvirtintas slapto 

balsavimo biuletenio pavyzdys Savivaldybės mero pavaduotojo rinkimams. 

Toliau Komisija vykdė slapto balsavimo procedūras Savivaldybės mero pavaduotojui 

išrinkti. Komisijos pirmininkė pristatė slapto balsavimo rezultatus. Balsadėžėje rasti 25 galiojantys 

biuleteniai. Už Astos Beierle Eigirdienės skyrimą į Savivaldybės mero pavaduotojo pareigas 

balsavo 17, prieš – 8 tarybos nariai. Sprendimas dėl Astos Beierle Eigirdienės skyrimo į 

Savivaldybės mero pavaduotojo pareigas priimtas bendru sutarimu. 

Tarybos nariai vieningai sutarė dėl Plungės rajono savivaldybės mero ir mero pavaduotojo 

pareiginės algos koeficientų  nustatymo.  

Bendru sutarimu pritarta dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus Gintaro Bagužio 

atleidimo iš pareigų ir pavedimo laikinai eiti Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas. 

Tuo pačiu sprendimu buvo siūloma pavesti Finansų ir biudžeto skyriaus vedėjai Daivai Mažeikienei 

laikinai eiti Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, kol bus paskirtas Savivaldybės 

administracijos direktorius. Taip pat iš pareigų buvo atleistas Savivaldybės administracijos 

direktoriaus pavaduotojas Česlovas Kerpauskas. 
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Bendro sutarimo nebūta dėl Savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės 

tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo. Audrius Klišonis, Savivaldybės meras, informavo, kad 

parengtu sprendimo projektu siūloma nustatyti Savivaldybės mero politinio (asmeninio) 

pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičių – 2. Tačiau valdančiosios daugumos siūlymas 

buvo merui paskirti tik 1 patarėją. Nesant bendro sutarimo dėl sprendimo priėmimo, buvo 

balsuojama. Pirmiausiai balsuota už pateiktąjį sprendimo projektą (2 patarėjai). Balsavimo 

rezultatai: už – 9, prieš – 16. Antrasis balsavimas vyko dėl Roberto Endriko pasiūlyto varianto (1 

patarėjas). Balsavimo rezultatai: už – 16, prieš – 9. Taryba priėmė sprendimą Savivaldybės mero 

politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičių sumažinti iki 1. 

Nemažai diskusijų sukėlė sprendimo projektas „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 

komitetų sudarymo“. Savivaldybės meras informavo, kad tarybos nariams buvo pateiktos dvi šio 

sprendimo alternatyvos: pirmoji – sudaryti 6 komitetus IX šaukimo Savivaldybės tarybos kadencijai 

(Ekonomikos, finansų ir biudžeto; Kaimo reikalų; Kontrolės; Sveikatos ir socialinės apsaugos; 

Švietimo, kultūros ir sporto bei Vietos ūkio ir ekologijos), antroji – sudaryti 5 komitetus 

(Ekonomikos, finansų ir biudžeto; Kontrolės; Sveikatos ir socialinės apsaugos; Švietimo, kultūros ir 

sporto bei Vietos ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų). Audrius Klišonis pasisakė už pirmąjį variantą, 

paliekant iki šiol buvusius 6 komitetus. Robertas Endrikas pasisakė už antrąjį variantą, t. y. siūlė 

sujungti Kaimo reikalų bei Vietos ūkio ir ekologijos komitetus. Tarybos narys pasiūlė pakoreguoti 

naujo komiteto pavadinimą atsisakant žodžio „vietos“, t. y. siūlė palikti tokį pavadinimą: Ūkio, 

ekologijos ir kaimo reikalų komitetas.  

Nesant bendro sutarimo dėl sprendimo priėmimo, buvo balsuojama. Pirmiausiai balsuota už 

pateiktąjį sprendimo projektą (6 komitetai). Balsavimo rezultatai: už – 9, prieš – 16. Antrasis 

balsavimas vyko dėl valdančiosios koalicijos pasiūlyto varianto (5 komitetai). Balsavimo rezultatai: 

už – 16, prieš – 9 . Taryba priėmė sprendimą sudaryti šiuos 5 komitetus IX šaukimo Savivaldybės 

tarybos kadencijai: Ekonomikos, finansų ir biudžeto; Kontrolės; Sveikatos ir socialinės apsaugos; 

Švietimo, kultūros ir sporto bei Ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų. 

Vėliau bendru sutarimu pritarta Plungės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėčių 

patvirtinimui. Į Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto sudėtį buvo siūloma įtraukti Astą Beierle 

Eigirdienę, Marijų Kaktį, Aidą Kėsą, Algirdą Pečiulį, Liudą Skierų, Adomą Zamulskį.  

Dirbti Sveikatos ir socialinės apsaugos komitete buvo siūloma Gintarui Bagužiui, 

Raimondui Dovilčiui, Žydrūnui Purauskiui, Vaidotui Skierui,  Tadui Šetkauskui, Vidai 

Tamkevičienei. 

Į Švietimo, kultūros ir sporto komiteto sudėtį buvo siūloma įtraukti Vidą Bondauskienę, 

Mantą Česnauską, Audrių Misiūną, Gediminą Norvaišą, Jolantą Skurdauskienę, Juditą Stankutę. 

Užimti Ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto narių pareigas buvo siūloma Rimui 

Dužinskui, Robertui Endrikui, Česlovui Kerpauskui, Dainai Martišienei, Juliui Nekrašui, Tomui 

Raudžiui. Toliau meras informavo, kokiomis savaitės dienomis ir kelintą valandą įprastai vyksta 

visų komitetų posėdžiai. Pasiūlyta nieko nekeisti. Pasiūlymams neprieštarauta, komitetų sudėtys 

patvirtintos bendru sutarimu.  

Bendru sutarimu pritarta Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudėties patvirtinimui, 

Komiteto pirmininko ir Komiteto pirmininko pavaduotojo paskyrimui. Buvo siūloma Komitetą 

sudaryti iš 5 Savivaldybės tarybos narių. Kontrolės komitetą IX šaukimo Plungės rajono 

savivaldybės tarybos įgaliojimų kadencijai nuspręsta sudaryti šios sudėties: Gintaras Bagužis, Asta 

Beierle Eigirdienė, Daina Martišienė, Algirdas Pečiulis, Tadas Šetkauskis. Savivaldybės meras 

teigė, kad tarybos opozicija yra pateikusi pasiūlymą Kontrolės komiteto pirmininku paskirti Algirdą 

Pečiulį, jo pavaduotoju – Tadą Šetkauskį.  Tarybos nariai neprieštaravo pateiktiems pasiūlymams. 

Balandžio mėnesio pabaigoje vyko dar vienas tarybos posėdis. Į posėdžio darbotvarkę buvo 

įtraukti 44 klausimai. Priimtas 41 sprendimas, iš kurių bendru sutarimu – 40, balsuojant – 1. 

Savivaldybės meras informavo, jog, tarybos nariui Žydrūnui Purauskiui atsisakius tarybos 

nario mandato, Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos teikimu turi prisiekti nauja 

tarybos narė - Irena Taučienė, kuri visų posėdžio dalyvių akivaizdoje prisiekė ir tapo pilnateise 

tarybos nare.  
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Posėdžio pradžioje Gražina Lukošienė, Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės 

viešųjų ryšių specialistė, informavo, kad Plungės rajono savivaldybės vietos plėtros strategijos 

įgyvendinimui 2016-2023 metais skirta 1 624 066 Eur, o per šį laikotarpį planuojama įgyvendinti 

38 projektus bei sukurti 26 darbo vietas. 

Kaip įprastai, šį mėnesį tarybos nariai išklausė ir pritarė Savivaldybės įmonių, viešųjų 

įstaigų, uždarųjų akcinių bendrovių praėjusių metų veiklos ataskaitoms, patvirtino viešųjų įstaigų 

bei uždarųjų akcinių bendrovių 2018 metų pelno (nuostolių) paskirstymo ir finansines ataskaitas, 

Savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių 

asmenų 2018 metų finansų kontrolės būklės ataskaitas.   

Bendro sutarimo nebūta dėl įgaliojimo atstovauti Savivaldybei UAB „Telšių regiono atliekų 

tvarkymo centras“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Buvo pateiktos dvi kandidatūros. 

Asta Beierle Eigirdienė pasiūlė tarybos nario Liudo Skieraus kandidatūrą, nuo Liberalų sąjūdžio 

buvo pasiūlyta į akcininkų susirinkimą deleguoti, kaip ir buvo įprasta, Administracijos direktorių, o 

tuo metu šias pareigas ėjo D. Mažeikienė. Kadangi buvo pateiktos 2 kandidatūros, Savivaldybės 

meras siūlė balsuoti už pirmąjį pasiūlymą, t. y. Liudo Skieraus kandidatūrą. Balsavimo rezultatai: 

už – 14, prieš – 3, susilaikė – 5, nebalsavo – 0, dalyvavo – 20. Nutarta įgalioti Savivaldybės tarybos 

narį Liudą Skierų atstovauti Plungės rajono savivaldybei uždarosios akcinės bendrovės „Telšių 

regiono atliekų tvarkymo centras“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. 

Bendru sutarimu pritarta Savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimui. Taip pat 

tarybos nariai nusprendė leisti Plungės sporto ir rekreacijos centrui iš Savivaldybės biudžeto lėšų 

įsigyti iki 20 000 Eur vertės naują lengvąjį automobilį, turintį ne daugiau kaip 9 sėdimas vietas, 

įskaitant vairuotojo vietą, įstaigos nuostatuose numatytai veiklai vykdyti.  

Vienbalsiai pritarta 500 tūkst. eurų trumpalaikės paskolos paėmimui iš Lietuvos 

Respublikos finansų ministerijos laikinam Savivaldybės biudžeto pajamų trūkumui padengti bei  

laiku išmokėti atostoginius pinigus ar darbo užmokestį Savivaldybės biudžetinių įstaigų 

darbuotojams, kurių atlyginimai mokami iš savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms skirtų lėšų.   

To posėdžio metu tarybos nariai bendru sutarimu patvirtino atstovo delegavimą į 

Savivaldybės kultūros centro tarybą; įkainiams už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių 

brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų 

nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų 

darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą; Savivaldybės švietimo įstaigų, įgyvendinančių 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

grupių darbui vasaros metu; Savivaldybės 2019 metų socialinių paslaugų planui. 

Tarybos nariai neprieštaravo viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos 

kintamosios dalies nustatymui. Vida Tamkevičienė, Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto 

pirmininkė, informavo, jog Komitetas pritarė tokiam sprendimo projektui: Nustatyti nuo 2019 m. 

gegužės 1 d. iki 2020 m. balandžio 30 d. mėnesinės algos kintamąsias dalis: 1. Viešosios įstaigos 

Plungės rajono greitosios medicinos pagalbos direktorei Rasai Mončienei – 10 procentų mėnesinės 

algos. 2. Viešosios įstaigos Plungės rajono savivaldybės ligoninės direktoriui Antanui Martusevičiui 

–  30 procentų mėnesinės algos.  

Vėliau pritarta Klaipėdos universiteto ir Plungės rajono savivaldybės bendradarbiavimo 

sutarčiai. Taip pat pritarta ir Savivaldybei 2019 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos skirtų lėšų 

paskirstymui. Paminėta, kad Savivaldybei skirta 1 792, 500 tūkst. Eur, iš kurių 60 proc. paskirta 

kapitalo investicijoms, 5 proc. – saugaus eismo organizavimo priemonėms įgyvendinti, 5 proc. – 

techniniams projektams rengti, ekspertizėms atlikti, statybos darbų kokybės kontrolei vykdyti ir 

pan. Likusi suma paskirstyta po lygiai Plungės miesto seniūnijai ir kaimiškosioms seniūnijoms.  

Bendru sutarimu pritarta Savivaldybės Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų skyrimo ir 

naudojimo priežiūros komisijos sudarymui ir jos veiklos nuostatų patvirtinimui; Savivaldybės 

Komisijos ryšiams su užsieniu sudarymui; Savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymui; 

Savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos bei Savivaldybės tarybos veiklos reglamento 

keitimo komisijos sudarymui. Taip pat į Telšių regiono plėtros tarybą deleguota Plungės rajono 

savivaldybės mero pavaduotoja Asta Beierle Eigirdienė. Į Lietuvos savivaldybių asociacijos 
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suvažiavimą IX šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų kadencijai deleguotas 

tarybos narys Tomas Raudys, išrinktas pagal Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio sąrašą, bei 

tarybos narys Gintaras Bagužis, išrinktas pagal visuomeninio rinkimų komiteto „Vieninga Plungė“ 

sąrašą. Į Plungės rajono savivaldybės Vietos veiklos grupę ir Vietos veiklos grupės valdybą 

atstovauti Savivaldybei, dalyvaujant Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų „Leader“ programoje, 

deleguoti: Mantas Česnauskas, Žaneta Piepalienė, Žydrūnas Purauskis ir Vaidotas Skierus. 

Į gegužės mėnesio Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę buvo įtraukti 36 klausimai, 

tačiau, tvirtinant darbotvarkę, kilo diskusijos dėl 13-ojo klausimo „Dėl Plungės rajono savivaldybei 

patikėjimo teise priklausančio žemės sklypo išnuomojimo aukciono būdu, nuomos termino ir 

papildomų sąlygų, metinio nuomos mokesčio nustatymo bei sutarties pasirašymo“, nes Robertas 

Endrikas pasiūlė iš posėdžio darbotvarkės šį klausimą išbraukti, o 31-ąjį ir 32-ąjį klausimus 

svarstyti po 3-ojo klausimo.  

 Dėl pateiktos darbotvarkės patvirtinimo balsuota taip: už – 8 , prieš – 14, susilaikė – 0. 

Kadangi pateiktam darbotvarkės variantui nepritarta, antrasis balsavimas nebevyko. Nuspręsta 

pakoreguoti darbotvarkę ir posėdyje nesvarstyti 13-ojo klausimo. Posėdžio metu nepritarta 18-ąjam 

klausimui „Dėl leidimo išnuomoti pastato sienos dalį“ bei 30-ąjam klausimui „Dėl Plungės rajono 

savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T1-110 „Dėl Plungės rajono 

savivaldybės tarybos veiklos reglamento keitimo komisijos sudarymo“ pakeitimo“. Priimti 28 

sprendimai, iš kurių bendru sutarimu – 26, balsuojant – 2. 

Klaipėdos AVMI Mokestinių prievolių skyriaus Plungės poskyrio vadovė Vaida Kazonienė 

pateikė Savivaldybės biudžeto pajamų surinkimo apžvalgą. UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo 

centras“ direktoriaus pavaduotojas Juozas Šlepetis apžvelgė esamą situaciją. Pranešėjas papasakojo 

apie tuo metu įgyvendinamus 4 mln. Eur vertės investicinius projektus. Vienas iš jų – požeminių ir 

pusiau požeminių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas Plungės mieste. Jis informavo, jog 

planuojama įrengti 40 aptvertų, saugomų aikštelių prie daugiabučių gyvenamųjų namų ir 20 

aikštelių - prie kapinių. Paminėjo, jog, nors aikštelės turi būti įrengtos iki 2019 metų liepos 1 d., dar 

tebevyksta aikštelių vietų išdėstymo derinimas, nes UAB „Urbanistika“ parengta vietų išdėstymo 

schema buvo netiksli. 

Bendru sutarimu patvirtintas slapto balsavimo biuletenis. Savivaldybės meras pateikė 

Mindaugo Kauno kandidatūrą Administracijos direktoriaus pareigoms užimti, kurią pasiūlė 

valdančioji dauguma. Vėliau vyko slapto balsavimo procedūros. Nuolatinės balsų skaičiavimo 

komisijos pirmininkė Judita Stankutė pristatė slapto balsavimo rezultatus: už – 23, prieš – 0, 

negaliojančių balsavimo biuletenių – 0, balsavo – 23. Vienbalsiai pritarta Mindaugo Kauno 

skyrimui užimti Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas. 

Toliau Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Gintautas Rimeikis informavo apie 

vaikų užimtumo organizavimą vasaros atostogų metu. 

Vienbalsiai pritarta Savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano 2018 m.  

įgyvendinimo ataskaitai. Patvirtintos Vidos Bondauskienės ir Juliaus Nekrašo kandidatūros į 

Savivaldybės Jaunimo reikalų tarybą; Juditos Stankutės ir Jolantos Skurdauskienės kandidatūros į 

Savivaldybės Mokslo rėmimo programos lėšų skirstymo komisiją. Astos Beierle Eigirdienės 

kandidatūra deleguota į Šiaulių teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą bei į Šiaulių teritorinės 

ligonių kasos Taikinimo komisijos rinkimus. 

Nemažai diskusijų sukėlė klausimas dėl leidimo perduoti Savivaldybės negyvenamąsias 

patalpas valdyti patikėjimo teise. Daina Martišienė, Ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto 

pirmininkė, teigė, kad kalbama apie Žlibinų kultūros centro Kantaučių skyriuje esančių patalpų 

perdavimą valdyti patikėjimo teise UAB „Plungės sveikatos centras“ ir Plungės rajono savivaldybės 

viešajai bibliotekai. Daugiau diskutuota dėl patalpų perdavimo UAB „Plungės sveikatos centras“. 

D. Martišienė teigė, kad Komiteto posėdžio metu kalbėta, jog, perduodant patalpas medicinos 

punktams, visiems jiems turėtų būti sudarytos vienodos sąlygos. Todėl ji pasiūlė balsuoti už 

sprendimo projekto alternatyvų variantą be įpareigojimo UAB „Plungės sveikatos centras“, t. y. iš 

pateikto svarstyti sprendimo projekto 2 punkto išbraukiant sakinį „įpareigojant UAB „Plungės 

sveikatos centras“ mažiausiai 5 metus teikti pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros 
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paslaugas Kantaučių kaime“. Meras priminė, kad pirmiausiai vyks balsavimas dėl Savivaldybės 

administracijos parengto ir tarybai pateikto svarstyti sprendimo projekto (pirminio varianto, su 

įpareigojimu), o jeigu jam nebus pritarta, tada bus balsuojama dėl alternatyvaus varianto, be 

įpareigojimo. Už Savivaldybės administracijos parengtą ir tarybai pateiktą svarstyti sprendimo 

projektą balsuota taip: už – 6, prieš – 11, susilaikė – 3, dalyvavo – 20. Pirminiam sprendimo 

projekto variantui nepritarta. Už alternatyvų sprendimo projektą balsuota taip: už – 14, prieš – 2, 

susilaikė – 4, dalyvavo – 20. Pritarta alternatyviam sprendimo projektui be įpareigojimo.  

Taryba bendru sutarimu patvirtino žemės mokesčio tarifus 2020 metų mokestiniam 

laikotarpiui; Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašą; 2020 metų 

nekilnojamojo turto mokesčio tarifą. Nustatė žemės mokesčio lengvatas; nuomos mokesčio už 

valstybinę žemę tarifus bei mokėjimo terminą; valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatas bei 

fiksuotą pajamų mokesčio dydį ir lengvatas, taikomus įsigyjant verslo liudijimus 2020 metais 

vykdomai veiklai. 

Birželio mėnesį Savivaldybės tarybos nariai į posėdžius rinkosi 2 kartus – į Plungės miesto 

šventės metu sušauktą iškilmingą ir į mėnesio pabaigoje įvykusį eilinį. 

Iškilmingo Savivaldybės tarybos posėdžio metu meras pasveikino ir premijas įteikė Plungės 

kultūros centro pučiamųjų orkestro vadovui Romui Jasevičiui, Plungės Simono Daukanto bibliofilų 

klubo pirmininkui Gintautui Černeckiui, Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 

direktoriaus pavaduotojai Zitai Paulauskaitei, Žemaičių dailės muziejaus direktoriui Alvidui 

Bakanauskui bei Plungės kultūros centro direktoriui, Lietuvos kultūros centrų asociacijos 

prezidentui Romui Matuliui.  

Eilinio posėdžio darbotvarkę sudarė 33 klausimai. Priimant sprendimą dėl darbotvarkės 

patvirtinimo, nutarta tos dienos posėdyje nesvarstyti 29-ojo klausimo „Dėl Plungės rajono 

savivaldybės valdomų įmonių kolegialių ir vienasmenių organų formavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos nario skyrimo į atrankos komisiją“. Per posėdį priimti 26 

sprendimai, visi jie – bendru sutarimu.  

Posėdžio pradžioje Šateikių seniūnijos atstovai pristatė savo vėliavą ir herbą. Po to 

svarstytas Savivaldybės administracijos direktoriaus Mindaugo Kauno pranešimas apie 

nusišalinimą. Meras Audrius Klišonis pranešė, kad Savivaldybės taryba turėtų priimti protokolinį 

sprendimą dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus Mindaugo Kauno nusišalinimo. 

Administracijos direktorius įpareigotas pasirašyti paskolos, suteiktos UAB „Plungės šilumos 

tinklai“ garantiją, tačiau, įvykdžius viešuosius pirkimus, paaiškėjo, kad Administracijos direktoriaus 

M. Kauno sutuoktinė dirba AB Šiaulių banke, iš kurio imama paskola. Todėl Administracijos 

direktorius pateikė prašymą dėl nusišalinimo, bet, pasak mero, šiuo metu nėra Administracijos 

direktoriaus pavaduotojo, kuris galėtų pasirašyti paskolos garantiją. Kadangi viešąjį pirkimą vykdė 

ne pats Administracijos direktorius, garantiją pasirašyti  gali, ir tai nebus viešųjų ir privačių interesų 

konfliktas. Bendru sutarimu nuspręsta nepriimti Savivaldybės administracijos direktoriaus 

Mindaugo Kauno nusišalinimo dėl interesų konflikto, pasirašant paskolos, suteiktos UAB „Plungės 

šilumos tinklai“, garantiją. 

Posėdžio pradžioje Ramūnas Lydis supažindino su Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos 

vykdoma veikla, pristatė tarptautinį Žemaitijos nacionalinio parko pripažinimą, taip pat paminėjo 

svarbiausius 2018 metais atliktus darbus ir planuojamus atlikti darbus per 2019 metus. 

Tarybos nariai išklausė informaciją apie daugiabučių gyvenamųjų namų renovaciją 

(modernizaciją) Plungės mieste bei apie problemas, su kuriomis susiduriama vykdant daugiabučių 

atnaujinimą. SĮ „Plungės būstas“ direktorius Audrius Šapalas aptarė daugiabučių namų 

modernizavimo 4 etapą, kurio įgyvendinimo metu modernizuojami 7 namai, iš kurių 4 jau užbaigti, 

o dar 3 namai, kaip yra planuojama, bus užbaigti iki 2019-09-01. Direktorius paminėjo, jog 4-uoju 

daugiabučių namų modernizavimo etapu padaryta investicijų už 1 644 661,35 Eur. Sakė, kad jau 

pradedamas 5-asis daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimo etapas, kurio vykdymo metu bus 

tvarkoma 17 namų. Šio etapo investicijos žymiai didesnės - 11 292 507,41 Eur. Taip pat trumpai 

aptarė numatomą 6-ąjį daugiabučių namų modernizavimo etapą, paminėdamas, kad planuojama 

įtraukti 21 gyvenamąjį daugiabutį namą, numatomos investicijos – 12 600 000,00 Eur. SĮ „Plungės 
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būstas“ direktorius paminėjo ir su kokiomis problemomis susiduria vykdant daugiabučių namų 

atnaujinimą. 

Savivaldybės taryba bendru sutarimu pritarė sprendimo projektui leisti Administracijos 

direktoriui Mindaugui Kaunui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma 

„Slaptai“. 

Pranešėja Vida Bondauskienė pristatė Švietimo, kultūros ir sporto komiteto teikiamus 

klausimus. Savivaldybės tarybai ji pristatė Centralizuoto vaikų priėmimo į Plungės rajono 

savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programas, tvarkos aprašo pakeitimo sprendimo projektą. Švietimo, kultūros ir sporto komiteto 

pirmininkė Vida Bondauskienė prašė numatyti Savivaldybės biudžete lėšų papildomiems etatams 

lopšeliuose – darželiuose finansuoti. Savivaldybės meras informavo, kad jungtiniame Švietimo, 

kultūros ir sporto bei Ekonomikos, finansų ir biudžeto komitetų posėdyje buvo pristatytas 

sprendimo projektas dėl papildomų dviejų grupių įsteigimo: 1 papildomą grupę steigti lopšelyje – 

darželyje „Saulutė“, o kitą – lopšelyje - darželyje „Raudonkepuraitė“. Sprendimas priimtas bendru 

sutarimu. Savivaldybės administracijai pavesta papildomoms grupėms skirtas patalpas įrengti ir 

paruošti ne vėliau nei iki 2019 metų lapkričio 1 d.  

Savivaldybės taryba, įvertinusi tai, jog Sporto ir rekreacijos centro pagrindinė veikla yra 

neformalusis vaikų švietimas, bei atsižvelgdama į Centro prašymą, bendru sutarimu pritarė naujam 

Plungės sporto ir rekreacijos centro direktoriaus ir jo pavaduotojų pareigybių ir etatų statusui ir 

Centro direktoriaus pavaduotojo pareigybės nuo 0,75 iki 1,0 etato padidinimui, papildomų lėšų 

įstaigai neprašant.  

Bendru sutarimu pritarta ir Plungės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento keitimo 

komisijos sudėties pakeitimui, iš jos išbraukiant Margaritos Nedvaraitės pavardę, Komisijos 

papildymui naujais nariais ir Komisijos sudėties išdėstymui nauja redakcija.  

Pritarta sprendimo projektui dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos nario Vaidoto Skieraus 

delegavimo į Šiaulių teritorinės ligonių kasos Taikinimo komisijos rinkimus. Kandidatūrą teikė 

Sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas. 

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

planuojamą įgyvendinti pagal Plungės rajono savivaldybės Vietos veiklos grupės 2014-2020 metų 

vietos plėtros strategijos 2 veiklos sritį „Laisvalaikio ir turizmo veiklų skatinimas saugomose 

teritorijose“.  Siekiant padidinti vietovės patrauklumą,  projektu norima sutvarkyti Gandingos ir 

Varkalių piliakalnių prieigas. Pranešėja akcentavo, kad vienas iš reikalavimų – darbo vietos 

išlaikymas 3 metus. Meras Audriaus Klišonis nepritarė Savivaldybės administracijos 

įsipareigojimui išlaikyti 24 000 eurų atsieisiančią darbo vietą, kadangi kitoms bendruomenėms tokia 

galimybė nebuvo suteikta, ir tai būtų nesąžininga jų atžvilgiu. Meras siūlė pakoreguoti sprendimo 

antrą punktą, nurodant „Dalyvauti partnerio teisėmis, įgyvendinant projektą, ir užtikrinti 20 

procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų padengimą Savivaldybės lėšomis“. Patikslintam 

sprendimo projektui pritarta bendru sutarimu.  

Savivaldybės taryba bendru sutarimu pritarė Savivaldybės administracijos dalyvavimui 

projekte „Žaliosios infrastruktūros vystymas sėkmingai bendradarbiavimo abipus sienos plėtrai“ ir 

lėšų skyrimui.  

Pritarta 4,0 ha ploto žemės sklypo, esančio Plungės raj. sav., Babrungo sen., Pūčkorių 

kaime, išbraukimui iš neprivatizuojamų žemės sklypų sąrašo, nes sklypas visuomenės poreikiams 

paimtas 2008 metais, bet jis 10 metų nebuvo tvarkomas  ir prižiūrimas.  

Bendru sutarimu pritarta Savivaldybės administracijos direktoriaus Mindaugo Kauno 

delegavimui į UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ valdybą atstovauti Plungės rajono 

savivaldybei.   

 Bendru sutarimu pritarta ir kitiems pranešėjos Dainos Martišienės pristatytiems sprendimo 

projektams: turto (paramos) priėmimui Plungės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimui 

valdyti patikėjimo teise Plungės rajono savivaldybės kultūros centrui; negyvenamųjų patalpų 

suteikimo panaudos teise viešajai įstaigai Plungės rajono greitajai medicinos pagalbai;  

negyvenamųjų patalpų suteikimo panaudos teise Lietuvos socialdemokratų partijai; pastato 
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panaudos teise suteikimui Plungės rajono Stalgėnų seniūnijos šeimų bendruomenei „Gija“; Plungės 

rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų 

pakeitimui:  Savivaldybės būsto su 1/7 dalies kiemo statinių, esančių Paprūdžio g. 44-5, Plungės 

mieste, pardavimui šio būsto nuomininkui; Plungės rajono savivaldybės būsto fondo ir Socialinio 

būsto fondo gyvenamųjų patalpų amortizacinių atskaitymų pastato nusidėvėjimui atkurti normatyvo 

ir rinkos pataisos koeficiento pakeitimui. Savivaldybės taryba leido 5 metų laikotarpiui viešo 

konkurso būdu išnuomoti Plungės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio Plungės 

rajono savivaldybės kultūros centro patikėjimo teise valdomo pastato – Kultūros centro, esančio 

Senamiesčio a. 3, sienos dalį LED ekranui pakabinti, nurodant, kad ekrane gali būti rodomos meno, 

kultūros ir sporto laidos, renginiai bei reklama, išskyrus alkoholio, tabako ir kitų draudžiamų 

medžiagų reklamą.  

Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto Savivaldybės tarybai teikiamus sprendimų 

projektus pristatė šio Komiteto pirmininkas Adomas Zamulskis.  Jis siūlė pritarti Savivaldybės lėšų 

– 75 tūkst. eurų – skyrimui prisidėti prie planuojamo įgyvendinti projekto „Plungės rajono 

savivaldybėje esančių blogos būklės melioracijos griovių ir jų statinių bei tilto rekonstravimas“ 

techniniam darbo projektui parengti ir darbams vykdyti. Projektu planuojama tvarkyti Stalgėnų – 

Kulių kadastro vietovėse  16 km magistralinių griovių ir vieną tiltą. Sprendimas priimtas bendru 

sutarimu. 

Bendru sutarimu pritarta Savivaldybės administracijos dalyvavimui projektuose 

„Dugiafunkcių centrų stiprinimas socialinių paslaugų prieinamumui ir efektyvumui gerinti“ bei 

„Kultūros paveldo objektų išsaugojimas ir pritaikymas šiuolaikinėms reikmėms“ ir lėšų skyrimui.      

Bendru sutarimu pritarta Plungės rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos 

plano ir Plungės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto pakeitimams. Savivaldybės taryba 

neprieštaravo  Plungės rajono savivaldybės finansinio turto investavimui, didinant viešosios įstaigos 

Plungės rajono greitosios medicinos pagalbos dalininko kapitalą. Pritarta ir  ilgalaikės paskolos – 

iki 3 142,0 tūkstančių eurų -  10-čiai metų paėmimui prisidėti prie investicijų projektų. Bendru 

sutarimu Savivaldybės taryba priėmė sprendimą dėl slapto balsavimo biuletenio patvirtinimo.  

Priimant sprendimą dėl Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotojo paskyrimo ir jo darbo užmokesčio nustatymo, meras Audrius Klišonis informavo, kad 

Administracijos direktorius Mindaugas Kaunas pateikė siūlymą nuo 2019 m. liepos 3 d. 

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju paskirti Mantą Česnauską. Toliau vyko 

slapto balsavimo procedūra. Savivaldybės tarybai slapto balsavimo rezultatus pristatė Nuolatinės 

balsų skaičiavimo komisijos pirmininkė Judita Stankutė: už – 15, prieš – 4, negaliojančių biuletenių 

nebuvo. Sprendimas dėl Manto Česnausko paskyrimo Savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotoju priimtas bendru sutarimu.  

Savivaldybės administracijos direktorius Mindaugas Kaunas pristatė Plungės rajono 

savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2018 

metais ataskaitą. Paminėta, kad per 2018 metus Savivaldybė įsigijo 8 nekilnojamojo turto objektus 

už 120 350 tūkst. Eur ir pardavė 18 nekilnojamojo turto objektų, už kuriuos gauta 62 931, 40 Eur 

pajamų. Savivaldybės tarybai pristatytos nekilnojamojo turto valdymo kryptys. Apsiribota 

išklausyta informacija.  

Liepos mėnesį vykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje, Lietuvos Respublikos 

vyriausiosios rinkimų komisijos teikimu, prisiekė naujas Savivaldybės tarybos narys – Jonas 

Mockūnas. Priesaiką priėmė Valdemar Urban, Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų 

komisijos narys.  

Savivaldybės tarybai informaciją apie socialinio draudimo situaciją Plungės rajone pristatė 

Valstybinio socialinio draudimo valdybos Mažeikių skyriaus direktoriaus pavaduotoja Nijolė 

Sutkienė, o informaciją apie vaikų globos institucijų pertvarką Plungės rajone ir apie kitus 

vykdomus projektus - Socialinės paramos skyriaus vedėja Genovaitė Vasylienė. Apsiribota 

išklausytomis informacijomis.  



17 

 

Savivaldybės taryba bendru sutarimu priėmė sprendimą dėl Plungės rajono savivaldybės 

tarybos komitetų sudėčių pakeitimo: mero siūlymu, pakeista Švietimo, kultūros ir sporto komiteto 

sudėtis –  vietoje Manto Česnausko įrašytas Jonas Mockūnas. 

Savivaldybės administracijos direktorius Mindaugas Kaunas pristatė sprendimo projektą dėl 

Plungės rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo. 

Paminėta, kad Savivaldybės 2018 metų  biudžete buvo patvirtinta 34,8 mln. Eur pajamų, 36,8 mln. 

Eur asignavimų. Per 2018 metus Savivaldybės biudžetas buvo padidintas apie 3,5 mln. Eur, iš kurių 

3,3 mln. Eur gauta dotacijų. Patikslintas pajamų planas buvo įvykdytas 99,1 proc., o išlaidų planas 

įgyvendintas 96 proc. Akcentuota, kad daugiausia biudžeto lėšų skirta švietimui (45,7 proc.). 

Savivaldybės mokėtina suma 2018 metų pabaigoje buvo apie 6,5 mln. Eur, iš kurių apie 5,7 mln. 

Eur sudarė paskolos. Tačiau Savivaldybės skola neviršijo nustatyto skolinimosi limito. Sprendimas 

priimtas bendru sutarimu.  

Administracijos direktorius pristatė sprendimo projektą dėl Plungės rajono savivaldybės 

2018 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Atliktų auditų ataskaitas ir 

išvadas dėl Plungės rajono savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ir finansinių 

ataskaitų rinkinių pateikė savivaldybės kontrolierė Danutė Jarašiūnienė. Pranešėja paminėjo, kad 

Audito ataskaitoje pateiktos rekomendacijos buvo įvykdytos: Savivaldybės administracija įvertino 

ir įtraukė į turto apskaitą biologinį turtą, laikėsi skolinimosi limito, o, įvertinant Savivaldybės 

biudžeto sudarymą, administravimą ir vykdymą, reikšmingų klaidų nustatyta nebuvo.  

Švietimo, kultūros ir sporto komiteto teikiamus sprendimo projektus pristatė šio Komiteto 

pirmininkė Vida Bondauskienė. Pranešėja pristatė sprendimo projektą dėl 2019-2020 mokslo metų 

kiekvienos klasės klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose pagal vykdomas programas Plungės 

rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose. Pranešėja trumpai aptarė pokyčius „Saulės“, 

Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus ir Kulių gimnazijose, Senamiesčio mokykloje, „Ryto“ ir Šateikių  

pagrindinėse mokyklose. Sprendimas priimtas bendru sutarimu.  

Pranešėja Vida Bondauskienė pristatė sprendimo projektą  dėl lėšų skyrimo Plungės r. Kulių 

gimnazijos IV g klasei 2019-2020 mokslo metais išlaikyti. Informavo, kad, pagal dabartinius 

duomenis, Kulių gimnazijos IV g  klasėje bus tik 11 mokinių, o minimalus vaikų skaičius III-IV 

klasėse turi būti 12. Todėl ministerija minėtos klasės išlaikymui finansavimo neskirs. Paminėta, kad 

Plungės r. Kulių gimnazijos IV g klasei 2019-2020 mokslo metais išlaikyti iš Savivaldybės biudžeto 

reikėtų 35 477 Eur. Sprendimas priimtas bendru sutarimu.   

Pranešėja Vida Bondauskienė Savivaldybės tarybai pristatė Plungės rajono savivaldybės 

Sporto tarybos veiklos nuostatus. Paminėjo, kad atlikti Nuostatų 10 punkto pakeitimai. Įvardijo 

papildytus Sporto tarybos uždavinius ir funkcijas. Plungės rajono savivaldybės tarybos narys 

Algirdas Pečiulis teikė siūlymą – Savivaldybės administracijos atstovą pakeisti fizinio lavinimo 

mokytojų atstovu arba sumažinti Savivaldybės tarybos narių skaičių iki 2. Nesant bendro sutarimo 

dėl sprendimo priėmimo, buvo balsuojama. Balsuota už pateiktąjį sprendimo projektą. Balsų 

dauguma priimtas Komiteto teiktas sprendimas.  

Bendru Savivaldybės tarybos sutarimu pritarta Plungės rajono savivaldybės Aktyvaus 

poilsio ir pramogų zonoje, Plungės m., M. Oginskio dvaro teritorijoje, teikiamų paslaugų kainų 

patvirtinimui; priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių ir grupių skaičiaus Plungės rajono 

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, lopšeliuose-darželiuose, daugiafunkciuose centruose 

2019-2020 mokslo metais nustatymui; mokyklinio autobuso perėmimui Plungės rajono 

savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimui Plungės r. Kulių gimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti 

juo patikėjimo teise; Plungės rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų 

patvirtinimui; Plungės rajono savivaldybės kultūros centrų, jų filialų akreditavimo ir kategorijų 

suteikimo bei kultūros centrų ir jų filialų kultūros, meno darbuotojų atestavimo komisijos 

pakeitimui, vietoje Komisijos nario Česlovo Kerpausko įrašant Savivaldybės administracijos 

direktoriaus pavaduotoją Mantą Česnauską; Plungės rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos 

sudėties pakeitimui, vietoje Tarybos narės Martynos Piekuvienės įrašant Mantą Česnauską, Plungės 

rajono savivaldybės administracijos deleguotą atstovą, ir į Jaunimo reikalų tarybos sudėtį įrašant 

Platelių gimnazijos savivaldos atstovę Viktoriją Urbonaitę.  
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Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto Savivaldybės tarybai teikiamus sprendimų 

projektus pristatė Vaidotas Skierus. 

Bendru Savivaldybės tarybos sutarimu pritarta Plungės rajono savivaldybės Narkotikų 

kontrolės ir narkomanijos prevencijos komisijos patvirtinimui; Plungės rajono savivaldybės 

Psichologinių krizių valdymo komisijos sudarymui ir jos veiklos reglamento patvirtinimui;  

Vienkartinių, tikslinių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Plungės rajono savivaldybėje 

tvarkos aprašo pakeitimui. 

Vaidotas Skierus pristatė sprendimo projektą dėl Bendruomenės sveikatos tarybos 

sudarymo. Išvardijo į Bendruomenės sveikatos tarybą siūlomus narius: Tadas Šetkauskis, Irena 

Taučienė, Oresta Gerulskienė, Vitalija Lukavičienė, Stanislovas Piepalius, Lina Ablingienė, Daiva 

Zablockienė ir du, atstovaujančius Plungės rajono įstaigoms, asmenis – Stanislavavą Simonavičienę 

ir Sandrą Jankauskienę. Bendruomenės sveikatos pirmininke siūloma skirti Sandrą Jankauskienę.  

Savivaldybės tarybos narys Robertas Endrikas pasidomėjo, ar toks keitimas atitinka 

Savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatytą tvarką, nes Sveikatos ir socialinės apsaugos 

komiteto posėdžio metu buvo svarstomas kitas sprendimo projektas. 

Savivaldybės meras paaiškino, jog jis pakeitė savo teikimą ir į Bendruomenės sveikatos 

tarybą vietoje Raimondo Dovilčio siūlo Tado Šetkauskio kandidatūrą.  

Asta Beierle Eigirdienė, siekdama išlaikyti proporcijas, pasiūlė vietoje R. Dovilčio įtraukti 

Marijų Kaktį atstovauti tarybos daugumai, nes mažumai jau atstovauja Irena Taučienė.  

Nesant bendro sutarimo dėl sprendimo priėmimo, buvo balsuojama. Pateiktajam sprendimui 

nepritarta.  

Daina Martišienė pristatė Ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto teikiamus sprendimo 

projektus. Pristatydama sprendimo projektą dėl pritarimo Plungės rajono savivaldybės partnerystei, 

teikiant projektą „Plungės rajono Šateikių ir Alksnėnų kadastrinėse vietovėse esančių sausinimo 

sistemų rekonstravimas“, pranešėja paminėjo, kad minėtose vietovėse planuojama rekonstruoti   

drenažo sistemas, išsidėsčiusias 176 ha plote, taip pat valstybei nuosavybės teise priklausantį tiltą ir 

apie 2,5 km magistralinių griovių. Sprendimas priimtas bendru sutarimu.  

Pranešėjai Dainai Martišienei pristačius sprendimo projektą dėl pritarimo Plungės rajono 

savivaldybės administracijos projektui „Plungės rajono kaimo vietovės ribose esančių Alsėdžių 

mstl. Gadunavo  ir Pušymo, Milašaičių k. Mokyklos, Stalgėnų k. Mokyklos, Kulių k. J. Tumo-

Vaižganto, Žemaičių Kalvarijos mstl. Sedos ir Pagardinio vietinės reikšmės gatvių su žvyro danga 

tvarkymas“ ir daliniam jo finansavimui, Savivaldybės tarybos  narys Algirdas Pečiulis klausė, 

kokiais kriterijais vadovaujantis buvo atrinktos gatvės, numatytos tvarkyti projekto įgyvendinimo 

metu, kodėl nebuvo įtraukta Kantaučių seniūnijoje esanti Stadiono gatvė, ar buvo tariamasi su 

seniūnijomis. Daina Martišienė informavo, kad gatvės buvo atrenkamos Savivaldybės 

administracijos. Mindaugas Kaunas pridūrė, kad su seniūnais buvo tartasi ir situacija įvertinta 

vietoje. Paminėjo, kad yra numatyti kriterijai, balai, kuriais vadovaujantis buvo atrenkamos gatvės.  

Sprendimo projektas priimtas bendru sutarimu. 

Bendru sutarimu Savivaldybės taryba leido Varkalių kaimo bendruomenei teisės aktų 

nustatyta tvarka neatlygintinai vykdyti ūkinio pastato, esančio Varkalių k., rekonstrukciją, keičiant 

pastato paskirtį iš pagalbinio ūkio į kultūros; vykdyti dalies pastato, esančio Dariaus ir Girėno g. 50, 

Plungėje, rekonstravimo darbus, kuriuos jam nuosavybės teise priklausančiame pastate vykdytų 

pilietis; perduoti Savivaldybės ir perimti valstybės turtą; iki 2027 m. gruodžio 31 d. išnuomoti 

Plungės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias Plungės r. Alsėdžių Stanislovo 

Narutavičiaus gimnazijos patikėjimo teise valdomas negyvenamąsias patalpas viešajai įstaigai 

„Edukacija kitaip“ vaikų dienos centro veiklai vykdyti, nustatant nurodytų patalpų mėnesinį 

nuomos mokestį – 1,00 Eur.   

Asta Beierle Eigirdienė pristatė sprendimo projektą dėl atsisakymo už 4 000,00 eurų pirkti 

parduodamą UAB „Alsėdžių vaistinė“ nuosavybės teise priklausančių 2/5 patalpų dalį su 

priklausiniais, esančiais Telšių g. 10B-3, Alsėdžiuose. Sprendimas priimtas bendru sutarimu.  

Adomas Zamulskis pristatė Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto teikiamus klausimus. 

Siūlė  pritarti sprendimo projektui „Laisvalaikio ir aktyvaus poilsio zonos kūrimas ir plėtra 
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Plateliuose“. Paminėjo, kad sprendimu pritariama paraiškos teikimui finansinę paramą gauti ir 

Savivaldybės dalyvavimui partnerio teisėmis, įgyvendinant projektą, užtikrinant ne mažiau 5 

procentų visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų padengimą Savivaldybės lėšomis.  Sprendimas 

priimtas bendru sutarimu.  

Bendru Savivaldybės tarybos sutarimu pritarta: nekilnojamojo turto – dviejų butų po vieną 

kambarį (V. Mačernio ir A. Vaišvilos gatvėse) – įsigijimui Plungės rajono savivaldybės 

nuosavybėn; žemės nuomos mokesčio nepriemokų pripažinimui beviltiškomis ir leidimui jas 

nurašyti; Plungės rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano pakeitimui bei AB 

„Lietuvos draudimas“ ir Plungės rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutarties pasirašymui. 

Pranešėjas Adomas Zamulskis, pristatydamas sprendimo projektą dėl nekilnojamojo turto – 

pastato-mokyklos, esančio Birutės g. 6, Plungės m., ir žemės sklypo prie jo – įsigijimo 

Savivaldybės nuosavybėn, paminėjo, kad turto įsigijimo kaina – ne didesnė, kaip 27 000,00 eurų, 

apmokant už perkamą turtą iki 2020 m. balandžio 1 d. Savivaldybės tarybos narys Tomas Raudys 

pasidomėjo, ar Savivaldybė nebeturi savo žemės ploto, ir paklausė, koks sprendime minimo sklypo 

plotas. Administracijos direktorius paaiškino, kad sklypo, tinkančio grupinio gyvenimo namams 

asmenims su negalia statyti, Savivaldybė neturi. Planuojama, kad ministerija skirs 258 tūkst. eurų 

finansavimą, kurį galės naudoti tik naujai statybai. Sprendimas priimtas bendru sutarimu.  

Pranešėjas Adomas Zamulskis pristatė sprendimo projektą „Dėl pritarimo grupinio 

gyvenimo namų asmenims su negalia veiklai Plungės rajono savivaldybėje“ pakeitimo. Paminėjo, 

kad tikslinamas 2 punktas: Grupinio gyvenimo namus statyti žemės sklypuose, esančiuose 

Mendeno g. 2J, Plungėje, Rasytės g. 6, Plungėje, ir Birutės g. 6, Plungėje. Sprendimas priimtas 

bendru sutarimu.  

Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas siūlė pritarti Plungės rajono 

savivaldybės 2019 metų biudžeto pakeitimo sprendimo projektui. Informavo, kad Savivaldybės 

biudžeto pajamos didinamos  109,8 tūkst. eurų: 85,4 tūkst. eurų – planuojamos Kelių priežiūros ir 

plėtros programos lėšos vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti; 16,4 tūkst. eurų -  

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos lėšos Adolfo Jucio progimnazijos 

modernizavimui; 3,0 tūkst. eurų didinamos pajamos už prekes ir paslaugas, Žlibinų kultūros centrui 

gavus daugiau pajamų; 5,0 tūkst. eurų didinamos pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo 

turto nuomą, „Ryto“ pagrindinei mokyklai ir Šateikių kultūros centrui už vykdytas programas gavus 

daugiau pajamų. Sprendimas priimtas bendru sutarimu.  

Savivaldybės taryba bendru sutarimu pritarė Plungės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės 

komiteto 2019 metų rugpjūčio – gruodžio mėnesių veiklos programos patvirtinimui. Sprendimo 

projektą pristatė Kontrolės komiteto pirmininkas Algirdas Pečiulis.  

Rugsėjo mėnesį Plungės rajono savivaldybės tarybai informaciją apie Klaipėdos apskrities 

vyriausiojo policijos komisariato Plungės rajono komisariato veiklos rezultatus ir tendencijas, 

prevencinę veiklą Plungės rajono savivaldybės teritorijoje pristatė Gintautas Pocevičius, Plungės 

rajono komisariato viršininkas. UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ 2017 m. veiklos 

audito ataskaitą pristatė Laima Adamonienė, UAB „Ekonominė nauda“ direktorė. UAB „Plungės 

šilumos tinklai“ technikos direktorius Romas Luotė pristatė informaciją apie bendrovės pasirengimą 

centralizuotam šildymo tiekimui. Plungės rajono brandos egzaminų rezultatų analizę pristatė 

Gintautas Rimeikis, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas.  Apsiribota išklausytomis 

informacijomis.  

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

darbotvarkės klausimą dėl negyvenamųjų patalpų suteikimo panaudos teise Plungės r. Platelių 

universaliam daugiafunkciam centrui. Paminėjo, kad sprendimo projektu siūloma perduoti penkerių 

metų laikotarpiui Plungės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį Plungės r. Platelių 

gimnazijos patikėjimo teise valdomą turtą – patalpas, esančias Mokyklos g. 3, Platelių mstl., 

panaudos teise Platelių universaliam daugiafunkciam centrui įgyvendinti projektą „Laisvalaikio ir 

aktyvaus poilsio zonos kūrimas ir plėtra Plateliuose“, Platelių gimnazijai sutinkant. Sprendimas 

priimtas bendru sutarimu.  
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Vida Bondauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė, pristatė Komiteto 

teikiamus sprendimus. Pranešėja pristatė mokyklų tinklo pertvarkos projektą, įpareigojantį 

Savivaldybės administraciją konsultuotis ir tartis su vietos bendruomenėmis dėl ateityje numatomos 

pertvarkos. Paminėjo, jog tinklo pertvarkos projektas parengtas, atsižvelgiant į mažėjantį mokinių 

skaičių bendrojo ugdymo mokyklose bei siekiant racionaliau naudoti valstybės ir Savivaldybės 

biudžeto lėšas.  

Akvilina Bertašiūtė, Šateikių bendruomenės atstovė, perskaitė bendruomenės kreipimąsi į 

tarybos narius. 

Savivaldybės tarybos narys Česlovas Kerpauskas akcentavo, kad Šateikių bendruomenė yra 

apsisprendusi ir nesutinka su pateiktu tinklo pertvarkos projektu.  

Savivaldybės narys Tomas Raudys teigė, kad Savivaldybės administracijos pareiga bei 

tiesioginis darbas siūlyti Savivaldybės tarybai optimizavimo planus. Tomo Raudžio nuomone, 

teikiamas sprendimas perteklinis. 

Asta Beierle Eigirdienė siūlė sprendimo atsisakyti, o priimti tik protokolinį sprendimą – 

derėtis.  

Savivaldybės tarybos Robertas Endrikas pritarė Tomo Raudžio pasiūlymui. 

Sprendimo nepriimti siūlė ir Savivaldybės tarybos narys Audrius Misiūnas.  

Savivaldybės taryba nusprendė sprendimo nepriimti. Švietimo, kultūros ir sporto komitetą 

įpareigojo, su Šateikių bendruomene suderinus laiką, organizuoti išvažiuojamąjį posėdį ir aptarti šį 

klausimą.  

Pranešėja Vida Bondauskienė pristatė Kultūros ir meno tarybos nuostatus. Informavo, jog 

keičiamas buvęs Kultūros reikalų tarybos pavadinimas į Kultūros ir meno tarybą. Pranešėja 

paminėjo, kad yra pokyčių, skiriant atstovus į Kultūros ir meno tarybą. Diskutuota dėl Nuostatų 10 

ir 11 punktų ir dėl Savivaldybės administracijos atstovų skyrimo. Nesant bendro sutarimo, buvo 

balsuojama už visą sprendimo projektą su 10 punkto redakcija, naikinant 11 punktą. Balsų dauguma 

nuspręsta priimti sprendimą su 10 punkto redakcija:  Kultūros ir meno tarybos iš 13 narių 

įgaliojimai baigiasi, kai naujai išrinkta Savivaldybės taryba patvirtina naujos sudėties Kultūros ir 

meno tarybą.    

Pranešėja Vida Bondauskienė, pristatydama sprendimo projektą dėl Plungės rajono 

savivaldybės švietimo įstaigų, Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro pedagoginių pareigybių 

ir nepedagoginių  pareigybių, finansuojamų iš mokymo lėšų, Plungės rajono savivaldybės Žlibinų 

kultūros centro pedagoginių pareigybių didžiausio leistino skaičiaus 2019-2020 mokslo metams 

patvirtinimo, informavo, kad septynios įstaigos – Senamiesčio mokykla, M. Valančiaus pradinė ir 

Šateikių pagrindinė mokyklos, Žemaičių Kalvarijos M. Valančiaus ir Alsėdžių S. Narutavičiaus 

gimnazijos bei lopšeliai-darželiai „Nykštukas“ ir „Pasaka“ -  pateikė prašymus nuo 2019 m. rugsėjo 

1 d. steigti mokytojo padėjėjo etatus darbui su specialiųjų poreikių vaikais.  Paminėta, kad Didvyčių 

daugiafinkcio centro priešmokyklinio ugdymo pedagogui išlaikyti reikės 1,8 tūkst. Eur. Tam bus 

naudojama dalis turimo mokyklos rezervo ir Savivaldybės biudžeto lėšos - 1,5 tūkst. Eur. Naujai 

atidaromoms grupėms lopšeliuose-darželiuose „Raudonkepuraitė“ ir „Saulutė“ auklėtojo etatui 

išlaikyti bus naudojamos mokymo lėšos - 3,6 tūkst. Eur - ir Savivaldybės biudžeto lėšos – 1,6 tūkst. 

Eur. Sprendimas priimtas bendru sutarimu.  

Vida Bondauskienė pristatė Mokesčio už ugdymą Plungės sporto ir rekreacijos centre 

mokėjimo ir panaudojimo tvarkos aprašą.  

Pranešėja, pristatydama sprendimo projektą dėl mokesčių už ugdymą Plungės sporto ir 

rekreacijos centre nustatymo, informavo apie mokesčių Centre pakeitimus. Nuspręsta sprendimą 

priimti su protokoliniu sprendimu: įpareigoti Plungės sporto ir rekreacijos centro direktorių spalio 

mėnesį įvyksiančiame Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdyje pateikti informaciją apie 

mokesčių už ugdymą surinkimą bei jų paskirstymą. 

Bendru Savivaldybės tarybos sutarimu pritarta: Plungės rajono savivaldybės švietimo 

paslaugas teikiančių įstaigų paslaugų kainų pakeitimui, nustatant 3,5 Eur/val. mokestį už  muzikinės 

komunikacijos užsiėmimus Specialiojo ugdymo centre ir 0,5 Eur už 1 km už autobuso nuomos 

paslaugą Kulių gimnazijoje. Pritarta Plungės rajono savivaldybės Sporto tarybos patvirtinimui. 
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Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto pirmininko pavaduotojas Raimondas Doviltis 

informavo, kad, vadovaujantis LR sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu bei sveikatos apsaugos 

ministro įsakymu, nuo  2019 metų rugsėjo 1 d. sveikatos priežiūros įstaigų vadovams darbo 

užmokesčio pastovioji ir kintamoji dalys nustatomos mero potvarkiu. Todėl Savivaldybės tarybai 

teikiamu sprendimo projektu sprendimas „Dėl viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovo 

mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo“ pripažįstamas netekusiu galios.  

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

Komiteto Savivaldybės tarybai svarstyti teikiamus  sprendimų projektus.  Vienas iš jų – pritarimas 

Plungės rajono savivaldybės administracijos projektui „Vieningos suteiktų komunalinių paslaugų 

atsiskaitymo, aptarnavimo ir informavimo sistemos diegimas Plungės rajone“, jo finansavimui ir 

įtraukimui į Plungės rajono savivaldybės 2010-2020 metų plėtros strateginį planą. Pranešėja 

paminėjo, kad būtų sujungtos 3 bendrovių – UAB „Plungės vandenys“, UAB „Plungės šilumos 

tinklai“ ir SĮ „Plungės būstas“ – sąskaitos: atsiskaitymas už suteiktas būsto aptarnavimo paslaugas, 

suvartotą šiluminę energiją bei suvartotą vandenį ir surinktas nuotekas, o administravimo funkcijas 

vykdytų vienas abonentinis skyrius – SĮ „Plungės būstas“. Nuspręsta sprendimą priimti su 

protokoliniu sprendimu: įpareigoti Savivaldybės administraciją pateikti su Projektu susijusią 

informaciją bei viešųjų pirkimų techninę specifikaciją Ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komitetui 

bei Savivaldybės tarybai.  

Bendru Savivaldybės tarybos sutarimu pritarta: pavedimui UAB „Plungės autobusų parkas“ 

teikti keleivių vežimo autobusais Plungės miesto ir priemiesčio reguliaraus susisiekimo maršrutais 

paslaugas ir laikinosioms keleivių vežimo Plungės miesto ir priemiesčio reguliaraus susisiekimo 

maršrutais sutartims, pavedant UAB „Plungės autobusų parkas“ teikti paslaugas nuo 2020 m. sausio 

1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. arba iki Savivaldybės administracija teisės aktų nustatyta tvarka 

atrinks nuolatinį paslaugų teikėją ir sudarys su juo sutartį.  

Pritarta Plungės rajono savivaldybės administracijos struktūros pakeitimui, numatant, jog, 

pasikeitus Tipiniam savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymui, šis 

valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui; pavadinimo 

gatvei suteikimui, suteikiant Pakerų kaimo gatvei pavadinimą Jono Žemaičio gatvė; Savivaldybės 

turto perdavimui valdyti panaudos teise viešajai įstaigai Plungės rajono savivaldybės ligoninei, 

perduodant automobilį su medicinos įranga 10 metų laikotarpiui; viešame aukcione parduodamo 

Savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo pakeitimui, sąrašą papildant 

trimis Kantaučių kaime esančiais statiniais; valstybės turto perėmimui Savivaldybės nuosavybė ir jo 

perdavimui Plungės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai; negyvenamųjų patalpų suteikimui 

panaudos teise Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijai, suteikiant patalpas, esančias Vytauto 

g. 7-14, Plungėje;  Plungės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2019-2021 metų programai 

ir jos įgyvendinimo priemonių planui; Savivaldybės materialiojo ir nematerialiojo turto valdymo, 

naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašui; Plungės rajono savivaldybei nuosavybės teise 

priklausančios žemės perdavimo patikėjimo teise, perdavimo neatlygintinai ja naudotis (panaudai), 

nuomos ir perleidimo tvarkos aprašui; valstybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio ir 

trumpalaikio materialiojo turto nurašymui dėl fizinio ir funkcinio (technologinio) nusidėvėjimo 

pripažintam netinkamu (negalimu) naudoti;  Plungės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto 

nuomos tvarkos aprašui; Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Plungės 

rajono savivaldybės valdomose įmonėse, viešosiose ir biudžetinėse įstaigose taisyklėms. Plungės 

rajono savivaldybės taryba pritarė Plungės rajono savivaldybės administracijos projektui „Plungės 

rajono kaimo vietovės ribose esančių Alsėdžių mstl. Pušyno, Kulių J. Tumo-Vaižganto, Žemaičių 

Kalvarijos mstl. Sedos vietinės reikšmės gatvių su žvyro danga tvarkymas“ ir daliniam jo 

finansavimui. Bendru sutarimu pritarta Plungės rajono savivaldybės administracijos projektui 

„Salantų gatvės sutvarkymas, siekiant pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui ir kurti darbo vietas 

Plungės mieste“ ir daliniam jo finansavimui. 

 Adomas Zamulskis pristatė Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto teikiamus sprendimų 

projektus. Pristatydamas sprendimo projektą dėl Savivaldybės būsto pardavimo, paminėjo, kad 

Savivaldybės būsto nuomininkei už 33 500,00 Eur parduodamas būstas su rūsiu, kurio bendras 
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plotas – 51,59 kv. m, esantis Plungės r. Sprendimas priimtas bendru sutarimu.  Bendru sutarimu 

priimtas ir sprendimas dėl nekilnojamojo turto įsigijimo Plungės rajono savivaldybės nuosavybėn, 

įsigyjant už 23 500,00 Eur vieno kambario butą su rūsiu, esantį Plungėje.  

Savivaldybės taryba pritarė: Plungės rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio 

veiklos plano pakeitimui; skolų pripažinimui beviltiškomis ir jų nurašymui, nusprendžiant pripažinti 

beviltiškomis vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų 

tvarkymą susidariusias mokesčio skolas, kurioms 2019 m. sausio 1 d. suėjo mokesčio priverstinio 

išieškojimo senaties terminas; Plungės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino 

pareigybių skaičiaus (be pareigybių, finansuojamų iš ugdymo reikmėms finansuoti lėšų) pakeitimui, 

nurodant, kad pateiktų pareigybių dydis taikomas nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.  

Pranešėjas Adomas Zamulskis, pristatydamas sprendimo projektą dėl 2019 metų 

Savivaldybės biudžeto pakeitimo, paminėjo, kad Savivaldybės biudžeto pajamos didinamos 532,1 

tūkst. eurų. Dalis viršplaninių lėšų bus panaudota susidariusioms skoloms padengti, dalis – 

priemonei „Žemėtvarkos proceso (darbų) organizavimas“. Sprendimas priimtas bendru sutarimu.  

Pranešėja Asta Beierle Eigirdienė, Savivaldybės tarybos veiklos reglamento keitimo 

komisijos pirmininkė, supažindino su Reglamento nuostatų ir sąvokų pakeitimais. Sprendimas 

priimtas bendru sutarimu. 

Pranešėjas Algirdas Pečiulis, Kontrolės komiteto pirmininkas, pristatė informaciją apie 

Savivaldybės tarybos gegužės mėnesio protokolinio nutarimo – išnagrinėti atvejį, kai 2018 metų 

pabaigoje buvęs Savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Bagužis pasirašė Kulių kultūros 

centro pastato stogo rekonstrukcijos darbų perdavimo-priėmimo aktą, pervedė lėšas, tačiau darbų, 

už kuriuos buvo sumokėta, rangovas iki šiol neatliko - vykdymą. Informavo, kad Kontrolės 

komitetas buvo susirinkęs liepos 18 d.  ir susipažino su informacija, susijusia su minėtu objektu. 

Paminėjo, kad darbų vykdymas suskirstytas į 3 etapus. Įvykus Kulių KC pastato stogo 

rekonstrukcijos darbų pirkimui, 2018 m. pirmuoju darbų etapu buvo atlikta darbų už 50 647 Eur. 

Gruodžio mėnesį – už 20 980,84 Eur. Posėdžio metu Komiteto nariai buvo informuoti, jog vyksta 

defektų pašalinimo darbai, kuriuos rangovą atlikti įpareigojo Savivaldybės administracija. Algirdas 

Pečiulis kalbėjo, jog, įvertinęs pateiktų dokumentų kopijas ir susipažinęs su pateikta informacija bei 

išklausęs Komitete dalyvavusių ir dokumentus pasirašiusių atstovų, Komitetas informuoja, kad 

Atliktų darbų perdavimo-priėmimo akte įvardyti darbai Akto pasirašymo dieną visa apimtimi ir 

tinkamai atlikti nebuvo. Pranešėjas paminėjo, jog domėjosi dėl galimai patirtos žalos. Gauta 

informacija, jog pažeistų patalpų būklė atstatyta, o darbų defektai baigiami ištaisyti.  

Meras Audrius Klišonis kalbėjo, kad už darbus buvo sumokėta žymiai anksčiau, negu 

padaryti darbai. Akcentavo, kad šiuo laikotarpiu darbai yra baiginėjami. Mero nuomone, G. Bagužis 

turėtų prisiimti atsakomybę už tai, kad 20,9 tūkst eurų buvo apmokėti avansu devyniais mėnesiais 

anksčiau. Paprašė, kad „Vieningos Plungės“ frakcija įvertintų šią situaciją. Audriaus Klišonio 

nuomone, G. Bagužis negali eiti Kontrolės komiteto nario pareigų. Robertas Endrikas teigė, kad G. 

Bagužio reputacija nepriekaištinga, ir jis tinka būti Kontrolės komiteto nariu. Todėl G. Bagužio 

nesiruošiama atšaukti iš Kontrolės komiteto narių. 

Spalio mėnesį Plungės rajono  savivaldybės taryba aptarė 40 klausimų.  

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

projektą dėl Plungės rajono savivaldybės Peticijų komisijos sudarymo. Pristatė šios Komisijos 

narius: Rimas Dužinskas, Rūta Jonušienė, Mindaugas Kaunas, Jonas Mockūnas, Irena Taučienė.  

Sprendimas priimtas bendru sutarimu.  

Bendru sutarimu Savivaldybės taryba pritarė Plungės rajono savivaldybės tarybos Etikos 

komisijos sudėties pakeitimui,  vietoje Irenos Stražinskaitės-Glinskienės, Šateikių seniūnijos 

Aleksandravo seniūnaitės, įrašant Rimantą Petkų, Babrungo seniūnijos Babrungo seniūnaitį. 

Savivaldybės mero pavaduotojos teikimu, šios Komisijos pirmininko pavaduotoju paskirtas 

Česlovas Kerpauskas. Pranešėja Vida Bondauskienė informavo, kad Komisijos sudėtis keičiama 

įvykus seniūnaičių rinkimams.  

Pranešėja Vida Bondauskienė informavo, kad po įvykusių seniūnaičių rinkimų keičiama 

Plungės rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudėtis ir vietoje Virgilijaus Brezgio, 
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Babrungo seniūnijos Truikių seniūnaičio, įrašomas Zigmantas Mačernis, Žemaičių Kalvarijos 

seniūnijos Žemaičių Kalvarijos seniūnaitis, o vietoje Adelės Gedmontienės, Plungės miesto 

seniūnijos Laisvės seniūnaitės, įrašoma Ina Galminė, Paukštakių seniūnijos Merkelių seniūnaitė. 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu.  

Pranešėja Vida Bondauskienė, pristatė sprendimo projektą dėl Plungės rajono savivaldybės 

bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo. Išvardijo kandidatus į šią Tarybą: Agnė 

Alčiauskienė, Inga Bumbliauskaitė, Ramūnas Donauskas, Vilija Gedgaudienė, Dalia Šedvydytė, 

Vidas Vagnorius, Žydrūnas Purauskis, Jonas Mockūnas, Vaidotas Skierus, Renata Gudienė, Rima 

Jokubauskienė, Gintarė Gurevičiūtė – Gailė. Sprendimo 2 punktu Bendruomeninių organizacijų 

taryba įpareigojama pirmame posėdyje išsirinkti pirmininką ir pavaduotoją. Sprendimas priimtas 

bendru sutarimu.  

Pranešėja Vida Bondauskienė pristatė sprendimo projektą dėl Plungės rajono savivaldybės 

Kultūros ir meno tarybos patvirtinimo. Išvardijo į Tarybą siūlomus asmenis: Alvidas Bakanauskas, 

Žemaičių dailės muziejaus direktorius, Valentinas Charitonovas, asociacijos „Plungės ir Rietavo 

sodžius“ narys, Rima Jokubauskienė, Žemaičių Kalvarijos kultūros centro direktorė, Aldona 

Kuprelytė, Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos Gamtos ir paveldo skyriaus vedėjo 

pavaduotoja, Juozas Laivys, nepriklausomas menininkas, Romas Matulis, Plungės rajono 

savivaldybės kultūros centro direktorius, Jolanta Miltenė, Lietuvos tautodailininkų sąjungos 

Plungės skyriaus pirmininkė, Gintaras Ramonas, Plungės rajono savivaldybės administracijos 

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus specialistas, Vida Saukalienė, Plungės rajono 

savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja, Violeta 

Skierienė, Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė, Rita Urniežienė, Plungės 

Mykolo Oginskio meno mokyklos direktorė, Jolanta Skurdauskienė, Savivaldybės tarybos narė, 

Judita Stankutė, Plungės rajono savivaldybės tarybos narė. Pranešėja paminėjo, kad Kultūros ir 

meno tarybos pirmininkas ir pavaduotojas atviru balsavimu bus išrinkti pirmojo posėdžio metu.  

Savivaldybės tarybos narys Algirdas Pečiulis pasiūlė į Tarybą deleguoti kitus Savivaldybės 

tarybos narius – Joną Mockūną ir Gediminą Norvaišą. Nesant bendro sutarimo dėl sprendimo 

priėmimo, buvo balsuojama. Balsuota už pateiktąjį sprendimo projektą: už – 14, prieš – 3, susilaikė 

– 4. Balsų dauguma, priimtas Vidos Bondauskienės pristatytas sprendimo projektas.  

Pranešėja Vida Bondauskienė pristatė sprendimo projektą dėl Sporto tarybos sudėties 

pakeitimo. Informavo, kad Savivaldybės tarybai teikiamu sprendimo projektu keičiama Plungės 

rajono savivaldybės Sporto tarybos sudėtis: vietoje Dariaus Preibio, Plungės rajono savivaldybės 

administracijos Nausodžio seniūno, įrašomas Martynas Stančikas, Plungės rajono savivaldybės 

administracijos Žlibinų seniūnas, bendru sutarimu deleguotas Plungės rajono seniūnijų seniūnaičių. 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

Pranešėja Vida Bondauskienė pristatė Švietimo tarybos nuostatuose įtvirtintus pakeitimus: 

keičiamas Tarybos veiklos atskaitingumas ir viešinimas, keičiamos į Švietimo tarybos sudėtį 

deleguojamų atstovų proporcijos bei įtrauktas naujas punktas, nurodantis, kad Tarybos pirmininku 

negali būti Savivaldybės administracijos darbuotojas ir Savivaldybės tarybos narys.  

Pranešėja Vida Bondauskienė, pristatė sprendimo projektą dėl pritarimo jungtinės veiklos 

(partnerystės) sutartims. Informavo, kad, Savivaldybės tarybai pritarus, būtų pasirašytos  trišalės 

jungtinės veiklos (partnerystės) sutartys tarp Plungės rajono savivaldybės administracijos, Plungės 

vyskupo Motiejaus Valančiaus pradinės mokyklos ir VšĮ „Vaikų ugdymas“ bei tarp Plungės rajono 

savivaldybės administracijos, Plungės Senamiesčio mokyklos ir VšĮ „Vaikų ugdymas“. Pristatė 

šalių įsipareigojimus. Pranešėja paminėjo, kad pasirašytos sutartys sudarys galimybę organizuoti 

kokybišką vaikų užimtumą po pamokų ir užtikrinti vaikų saugumą. Paminėjo, kad vykdoma veikla 

yra remiama LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektinės veiklos fondų lėšomis. 

Bendru sutarimu pritarta Plungės rajono savivaldybės ir Klaipėdos valstybinės kolegijos 

bendradarbiavimo sutarties projektui.  

Pranešėja Vida Bondauskienė pristatė Mokesčio už vaikų išlaikymą Plungės rajono 

savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programas, tvarkos aprašą. Informavo, kad mokestis ugdymo ir bendroms įstaigų reikmėms 
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keičiamas į mėnesinį 7,50 euro mokestį. Numatyta, kad mėnesinis mokestis netaikomas vaikams, 

lankantiems priešmokyklinio ugdymo grupes, kurių veiklos trukmė – ne ilgiau kaip 7,2 valandos ir 

mėnesinis mokestis netaikomas vaikams, kurie priešmokyklinio ugdymo grupes lanko 4 valandas 

per dieną. Sprendimas priimtas bendru sutarimu.  

Irena Taučienė, Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto pirmininko pavaduotoja, pristatė 

šio Komiteto teikiamus sprendimo projektus. Pristatydama sprendimo projektą dėl Plungės rajono 

savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo, informavo, kad sprendimo projektu 

siūloma sudaryti Bendruomenės sveikatos tarybą iš 9 narių. Pristatė į Taryba siūlomus narius: Lina 

Ablingienė, Narvaišių kaimo bendruomenės valdybos narė, Gintaras Baužis, Savivaldybės tarybos 

narys, Oresta Gerulskienė, Plungės rajono savivaldybės gydytoja, Vitalija Lukavičienė, Platelių 

asociacijos „Šventorkalnis“ bendruomenės pirmininkė, Stanislovas Piepalius, Plungės sergančiųjų 

cukriniu diabetu klubo narys, Stanislava Simonavičienė, Plungės lopšelio-darželio „Vyturėlis“ 

direktorė, Irena Taučienė, Savivaldybės tarybos narė, Kristina Valienė, Plungės lopšelio-darželio 

„Rūtelė“ direktorė, Daiva Zablockienė, Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 

direktorė.  Paminėjo, jog, nuomonėms pasiskirsčius, Sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas 

nepriėmė sprendimo dėl Bendruomenės tarybos pirmininko paskyrimo. Buvo nuspręsta elektroniniu 

būdu apklausti Tarybos narius dėl Bendruomenės pirmininko kandidatūros. Savivaldybės mero 

potvarkiu, pasirašytu mero pavaduotojos, teikiama Kristinos Valienės kandidatūra Bendruomenės 

sveikatos tarybos pirmininko pareigoms eiti. 

Savivaldybės tarybos narys Tadas Šetkauskis klausė, ar apklausa dėl kandidatų 

Bendruomenės sveikatos tarybos pirmininko pareigoms užimti įvyko ir už ką buvo balsuojama. 

Irena Taučienė patvirtino, kad apklausa įvyko. Paminėjo, kad už Daivą Zablockienę gauti 4 

Bendruomenės sveikatos tarybos narių balsai, už Stanislovą Simonavičienę – 2. Likusieji Tarybos 

nariai savo nuomonės nepateikė.  

Savivaldybės tarybos narys Tomas Raudys siūlė atsižvelgti į atliktos apklausos rezultatus. 

Nesant bendro sutarimo dėl sprendimo priėmimo, buvo balsuojama. Už pateiktą sprendimo 

projektą balsavo 13 Savivaldybės tarybos narių, prieš – 4, susilaikė – 3. Balsų dauguma sprendimo 

projektas priimtas.  

Bendru sutarimu Savivaldybės taryba pritarė: pavedimui tvirtinti viešųjų įstaigų Plungės 

rajono savivaldybės ligoninės ir Plungės rajono greitosios medicinos pagalbos išlaidų, skirtų darbo 

užmokesčiui ir medikamentams, normatyvus ir Reagavimo į savižudybių riziką Plungės rajono 

savivaldybėje algoritmo patvirtinimui.  

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

Komiteto teikiamus sprendimo projektus.  

Pranešėja Daina Martišienė Savivaldybės tarybai pristatė sprendimo projektą dėl 

mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo UAB „Amber food“ priklausančiame 

restorane-picerijoje „Charlie pizza“. Paminėjo, kad prieš tarybos posėdį vykusiame Ūkio, 

ekologijos ir kaimo reikalų posėdyje buvo nuspręsta koreguoti pateiktą sprendimo projektą – 

apriboti mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiką UAB „Amber food“ priklausančiame 

restorane-picerijoje „Charlie pizza“, uždraudžiant prekiauti alkoholiniais gėrimais nuo 24.00 iki 

8.00 val.  

Nuspręsta apriboti mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiką UAB „AMber food“ 

priklausančiame restorane-picerijoje „Charlie pizza“, esančiame V. Mačernio g. 4, Plungėje, 

uždraudžiant prekiauti alkoholiniais gėrimais nuo 24.00 iki 8.00 val. Sprendimas priimtas bendru 

sutarimu. 

Pranešėja Daina Martišienė pristatė Plungės miesto bendrojo plano keitimo sprendimo 

projektą.  Paminėjo, kad yra gauti gyventojų prašymai dėl Bendrojo plano keitimo, nes nuo 

Bendrojo plano patvirtinimo praėjo 11 metų.  

Tomas Jocys, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas, pridūrė, kad Bendrasis 

planas parengtas 2008 metais 10 metų laikotarpiui. Akcentavo, kad  keitėsi teritorijų planavimo 

sistema, reglamentai, Bendrasis planas skaitmenintas. Paminėjo, jog yra galimybė į Bendrąjį planą 

įtraukti visus specialiuosius planus. Sprendimas priimtas bendru sutarimu.  



25 

 

Bendru sutarimu Savivaldybės taryba pritarė: Božių kaimo gatvei pavadinimo Božių g. 

suteikimui ir Vilkaičių kaimo Vilkos gatvės geografinių charakteristikų pakoregavimui; 

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, esančio Laisvės al. 9,  Plungėje, dalies 

už vidutinę rinkos vertę pardavimui; turto perdavimui Gegrėnų ir Narvaišių kaimo bendruomenėms 

valdyti panaudos teise; negyvenamųjų patalpų išnuomojimui kirpyklos veiklai vykdyti; kitų patalpų 

išnuomojimui viešo konkurso būdu administracinei veiklai vykdyti.     

Pranešėja Daina Martišienė pristatė sprendimo projektą, kuriuo numatyta pakeisti  Viešame 

aukcione parduodamo Savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą, 

papildant jį dviem objektais. Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

Savivaldybės taryba pritarė Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) 

sąrašų pakeitimui ir  Savivaldybės nekilnojamojo turto pripažinimui netinkamu (negalimu) naudoti. 

Bendru sutarimu Savivaldybės taryba pritarė ir  Plungės rajono savivaldybės būsto ir socialinio 

būsto nuomos tvarkos aprašo pakeitimui. 

Pranešėja Daina Martišienė pristatė sprendimo projektą, kuriuo numatyta nurašyti dėl fizinio 

ir funkcinio (technologinio) nusidėvėjimo pripažintą netinkamu arba negalimu naudoti valstybei 

nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą. Sprendimas priimtas bendru sutarimu.   

Pranešėja Daina Martišienė, pristatydama spendimo projektą dėl Transporto priemonių 

stebėjimo ir duomenų perdavimo sistemų įrengimo Plungės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų 

valdomuose tarnybiniuose automobiliuose,  informavo, kad biudžetinės įstaigos įpareigojamos 

Administracijos Bendrųjų reikalų skyriui pateikti tarnybinių automobilių sąrašą. Bendrųjų reikalų 

skyriui pavedama vykdyti transporto priemonių stebėjimo ir duomenų perdavimo sistemų viešąjį 

pirkimą.  

Savivaldybės tarybos narys Aidas Kėsas klausė, ar buvo atlikti minėtų sistemų naudingumo 

skaičiavimai arba ekonominis pagrindimas. Daina Martišienė atsakė, kad, Administracijos vadovų 

teigimu, pradinės tendencijos yra teigiamos. Analizę planuojama atlikti praėjus ilgesniam laikui. 

Diskutuota dėl lėšų sutaupymo ir ataskaitų pateikimo, dėl galimybės atsisakyti šio projekto. Nesant 

bendro sutarimo dėl sprendimo priėmimo, buvo balsuojama. Už pateiktąjį sprendimo projektą 

balsavo 14 Savivaldybės tarybos narių, prie – 2, susilaikė.  

Pranešėja Daina Martišienė pristatė sprendimo projektą, kuriuo numatyta patvirtinti patalpų 

ir statinių, kuriems 2019 metais taikomas 3 procentų nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašą. 

Paminėjo, kad į sąrašą yra įtraukta 10 nekilnojamojo turto objektų pagal seniūnų pateiktus 

duomenis.  

Savivaldybės tarybos narys Robertas Endrikas atkreipė dėmesį, kad į minėtą sąrašą nebuvo 

įtraukta apleista Rietavo gatvėje esant degalinė, nors Babrungo seniūnė duomenis apie šią degalinę 

buvo pateikusi.  Administracijos direktorius pažadėjo patikslinti situaciją dėl minėtos degalinės. 

Savivaldybės tarybos narys Liudas Skierus siūlė degalinę įtraukti į Patalpų ir statinių, kuriems 2019 

taikomas 3 procentų nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašą. Nutarta papildyti sąrašą, 

įtraukiant į jį objektą – Pastatą – degalinę, esančią Rietavo g. 109, Pakerų kaime, Babrungo 

seniūnijoje. Sprendimas priimtas bendru sutarimu.  

Pranešėja Daina Martišienė pristatė sprendimo „Dėl pritarimo Plungės rajono savivaldybės 

partnerystei, teikiant projektą „Plungės rajono Šateikių ir Alksnėnų kadastrinėse vietovėse esančių 

sausinimo sistemų rekonstravimas“ pakeitimo projektą. Informavo, kad sprendimas keičiamas 

Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pateikus pastabų. Sprendimas 

priimtas bendru sutarimu.  

Adomas Zamulskis pristatė sprendimo projektą, kuriuo siūloma patvirtinti Plungės rajono 

savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalius techninės priežiūros tarifus bei nustatyti, 

kad šiuo sprendimu patvirtinti techninės priežiūros tarifai teisės aktų nustatyta tvarka taikomi 

Plungės rajono savivaldybėje paskirtam daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo 

objektų administratoriui. Pranešėjas paminėjo, kad  numatyta rekomenduoti kitiems daugiabučių 

gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojams už techninę priežiūrą taikyti ne 

didesnius tarifus, negu šiuo sprendimu nustatyti maksimalūs tarifai. Sprendimas priimtas bendru 

sutarimu. 
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Pranešėjas Adomas Zamulskis pristatė sprendimo projektą, kuriuo siūloma patvirtinti 

Maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo mokesčio tarifo apskaičiavimo tvarkos 

aprašą ir nustatyti, kad asmens, pretenduojančio teikti administravimo paslaugas, nurodytas 

administravimo tarifas negali viršyti Aprašo tvarka apskaičiuoto namo maksimalaus 

administravimo mokesčio tarifo. Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

Pranešėjas Adomas Zamulskis pristatė sprendimo projektą, kuriuo numatyta pritarti Plungės 

r. Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos paraiškos teikimui finansinę paramą gauti projektui 

„Alsėdžių gimnazijos valgyklos pritaikymas bendruomenės poreikiams“ vykdyti. Sprendimas 

priimtas bendru sutarimu. 

Taip pat pranešėjas pristatė sprendimo projektą, kuriuo numatoma pritarti Plungės rajono 

savivaldybės administracijos rengiamam projektui „Visuomeninės paskirties pastato, esančio Telšių 

g. 3, Alsėdžiuose, atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams, socialinei ir kultūrinei 

veiklai, II etapas“. Adomas Zamulskis paminėjo, jog numatyta prisidėti prie Projekto įgyvendinimo 

ne mažiau kaip 20 procentų visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų Savivaldybės lėšomis bei 

padengti tinkamas ir netinkamas finansuoti, bet Projektui įgyvendinti būtinas, išlaidas, kurių 

nepadengia Projekto finansavimas. Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

Savivaldybės taryba bendru sutarimu pritarė Savivaldybės įmonės „Plungės būstas“ nuosavo 

kapitalo dydžio pakeitimui, perduodant Savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti 

patikėjimo teise Savivaldybės įmonės „Plungės būstas“ patikėjimo teise valdomą negyvenamąją 

patalpą, kurios likutinė vertė 11 994,29 Eur.  Pritarta Savivaldybės būsto su rūsiu, kurio bendras 

plotas 63,27 kv. m pardavimui būsto nuomininkei už 24 700,00 Eur. Pritarė 2019 m. balandžio 25 

d. sprendimo Nr. T1-79 „Dėl leidimo įsigyti automobilį“ pakeitimui: leisti Plungės sporto ir 

rekreacijos centrui iš Savivaldybės biudžeto skirtų bei Centro sutaupytų lėšų įsigyti iki 24 551 Eur 

vertės naują lengvąjį automobilį, turintį ne daugiau kaip 9 sėdimas vietas, įskaitant vairuotojo vietą, 

įstaigos nuostatuose numatytai veiklai vykdyti.  

Pranešėjas Adomas Zamulskis pristatė sprendimo projektą, kuriuo numatyta pritarti UAB 

„Plungės šilumos tinklai“ techninio projekto „Plungės miesto Lentpjūvės ir V. Mačernio gatvių 

centrinio šildymo sistemų sujungimas“ parengimui, šios paslaugos išlaidas iki 10 000,00 Eur 

padengiant iš Savivaldybės 2020 metų biudžeto.  

Savivaldybės tarybos narys Marijus Kaktys nepritarė prisidėjimui Savivaldybės lėšomis prie 

Projekto, o Tomas Raudys priminė situaciją, kai Savivaldybės administracija skolinosi lėšas, kurias 

investavo, kad UAB „Plungės vandenys“ rinkoje veiktų konkurencingai. Akcentavo, kad UAB 

„Plungės šilumos tinklai“, vykdydama Savivaldybės tarybos ir Administracijos pavedimus, į keturių 

studijų parengimą investavo virš  50 tūkst. Eur. Paminėjo, kad prisidėjimui Savivaldybės biudžeto 

lėšomis pritarė Ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų bei Ekonomikos, finansų ir biudžeto komitetai.  

Savivaldybės tarybos narys Liudas Skierus teigė, jog didžiąją dalį studijoms skirtų lėšų 

sudarė Savivaldybės biudžeto lėšos. Liudo Skieraus  nuomone, įmonė, darydama daugiau nei 3 mln. 

Eur metinę apyvartą ir šilumos energiją parduodanti aukščiausiomis kainomis, šiam klausimui 

spręsti lėšų turi pakankamai.    

Nesant bendro sutarimo dėl sprendimo priėmimo, buvo balsuota už pateiktąjį sprendimo 

projektą: už balsavo 8 Savivaldybės tarybos nariai, prieš – 13, susilaikė -1.  

Balsuota už alternatyvų sprendimo projektą, išbraukiant 2 punktą: už -14, prieš – 1, susilaikė 

-5. Nuspręsta išbraukti sprendimo projekto 2 punktą ir neprisidėti Savivaldybės biudžeto lėšomis 

prie UAB „Plungės šilumos tinklai“ techninio projekto parengimo. Balsų dauguma sprendimas 

priimtas. 

Savivaldybės taryba bendru sutarimu pritarė Plungės rajono savivaldybės 2019-2021 metų 

strateginio veiklos plano pakeitimui. Pritarta Savivaldybės 2019 metų biudžeto pakeitimui, 

padidinat Savivaldybės biudžeto pajamas  ir Savivaldybės biudžeto asignavimus. Sprendimas 

priimtas bendru sutarimu.  

Lapkričio mėnesį vykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje informaciją apie Užimtumo 

tarnybos Klaipėdos aptarnavimo departamento Plungės skyriaus vykdomas programas skaidrėmis 
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pristatė Užimtumo tarnybos Klaipėdos aptarnavimo departamento direktorė Dangirutė Jurkuvienė. 

Pranešėja apžvelgė darbo rinkos situaciją Plungės rajono savivaldybėje 2019 m.  

Pranešėja Rita Latakienė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie LR 

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Telšių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vyresnioji 

patarėja, laikinai einanti vedėjo pareigas, apžvelgė praėjusių metų pokyčius po Vaiko teisių 

apsaugos sistemos reformos. 

Savivaldybės tarybos nariui Česlovui Kerpauskui pasidomėjus dėl gana ilgų terminų 

grėsmės lygiui įvertinti, Rita Latakienė informavo, jog, esant šeimoje smurto atvejui, reaguojama 

per 6 valandas. Maksimalus terminas informacijai surinkti – 3 darbo dienos.  Paminėjo, kad 

Mažeikių rajono savivaldybėje yra nustatyta daugiausiai grėsmės lygių. Antroje vietoje – Telšių 

rajonas, trečioje – Plungės rajono savivaldybė ir ketvirtoje – Rietavas. Pasak pranešėjos, atvejų 

skaičiui įtakos turi gyventojų skaičius.  

Rimantas Kmieliauskas, UAB „Plungės autobusų parkas“ direktorius, Savivaldybės tarybai 

pristatė informaciją apie įstaigos vykdomas veiklas bei ateities planus. Paminėjo, kad bendrovė 

keleivius veža 7 miesto, 39 priemiesčio, 1 tolimojo susisiekimo maršrutais ir užsakomaisiais reisais. 

Rimantas Kmieliauskas informavo, kad įmonė valdė ir eksploatavo 21 autobusą. 2019 metais įmonė 

atnaujino autobusų parką, įsigydama vieną naują žemagrindį autobusą ISUZU. Paminėjo, jog 

visuose autobusuose įrengti geografinės padėties nustatymo prietaisai ir sudarytos sutartys dėl jų 

priežiūros. Dviejuose autobusuose įrengti vaizdo registracijos prietaisai. Direktorius informavo, kad 

bendrovėje dirba 25 darbuotojai. Vidutinis darbuotojų amžius – 57 metai. Rimantas Kmieliauskas 

paminėjo, jog 2019 metus planuojama baigti pelningai. Grynasis pelnas per 9 mėnesius sudarė 

44 563 eurus. Direktoriaus teigimu, bendrovė pajėgi toliau spręsti jai patikėtus gyventojų ir mokinių 

pavėžėjimo klausimus. Akcentavo, kad nerimą kelia bendras vairuotojų amžius, o, norint pritraukti 

jaunesnio amžiaus darbuotojus, būtina didinti atlyginimus bei teikti daugiau socialinių garantijų. 

Antanas Borumas, UAB „Plungės vandenys“ direktorius, pristatė bendrovės vykdomas 

veiklas ir ateities planus. Informavo, kad bendrovė vykdo projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Plungės rajone“. Pristatė baigtus vykdyti ir 

vykdomus darbus. Paminėjo, kad toliau vykdoma tinklų inventorizacijos sutartis: numatyta 

inventorizuoti 110 km vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų. Informavo, kad dalis kaimuose 

esančių tinklų neįtraukti į įmonės balansą. Antanas Borumas paminėjo, kad baigtas įgyvendinti 

projektas „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Plungės mieste“. Bendrovė Aplinkos projektų 

valdymo agentūrai pateikė prašymą dėl sutaupytų 117 tūkst. eurų panaudojimo buitinių nuotekų 

tinklams įrengti Strazdų ir Lakštingalų gatvėse, Kaušėnų kaime, bei leisti bendrovei projekto 

sutaupytas ir likusias regiono plėtros projektų lėšas panaudoti paviršinių lietaus tinklų statybai S. 

Nėries gatvėje.  Direktorius informavo, kad 2019 metais pastatyti valymo įrenginiai Stonaičių 

kaimo vandenvietėje. Akcentuota, jog vienas iš pagrindinių 2020-2021 metų uždavinių – užtikrinti, 

kad Plungės miesto aglomeracijoje buitinių nuotekų tvarkymo paslaugomis naudotųsi ne mažiau 

98% gyventojų. Tuo tikslu 2019 metais pateikta paraiška finansuoti buitinių nuotekų statybą 

sodininkų bendrijos „Saulutė“ J. Pabrėžos, Rožių ir Tulpių gatvėse bei Aronijų, Vyšnių ir Serbentų 

skersgatviuose.  Bendra projekto vertė su vandentiekio tinklais – apie 600 tūkst. eurų, iš jų 196 

tūkst. eurų – Europos Sąjungos lėšos. Antanas Borumas informavo, jog, vadovaujantis LR 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu, savivaldybių tarybos iki 2021 m. kovo 1 

d. turi pakeisti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planus ir 

nustatyti aglomeracijų ribas.  

Savivaldybės tarybos narys Robertas Endrikas domėjosi, kiek yra likę vietų ar gatvių 

atkarpų Plungės mieste, kur gyventojai neturi galimybės prisijungti prie centralizuoto vandens 

tiekimo ir nuotekų šalinimo, ar yra sudarytas žemėlapis, kuriame būtų matoma, kiek gyventojų 

neturi galimybės prisijungti prie sistemų.  

Antanas Borumas atsakė, kad pagal gyventojų prašymus yra sudarytas sąrašas, ir trūkumai 

likviduojami. Patvirtino, kad UAB „Plungės vandenys“ yra parengusi planą ir su juo galima 

susipažinti.  
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Savivaldybės tarybos narys Liudas Skierus sakė, kad jis dalyvavo Telšių regiono plėtros 

tarybos posėdyje, kur buvo aptariamas Aplinkos ministerijos siūlymas sujungti vandens tiekėjus. 

Norint gauti kitais metais finansavimą projektams, bus reikalingas įsipareigojimas jungtis. Klausė, 

kokius projektus kitais metais yra numačiusi vykdyti bendrovė. Teiravosi, ar yra apskaičiuota, kiek 

UAB „Plungės vandenys“ galėtų skirti lėšų Varkalių kaime esančios Sodo gatvės remonto darbams. 

Antanas Borumas informavo, kad planuojama vykdyti darbus sodų bendrijose, tačiau, 

įgyvendinant šį projektą, dalį finansavimo (50%) reikės skirti nuotekų tinklų statybai. Paminėjo, 

kad vandentiekio tinklų įrengimas nefinansuojamas. Paminėjo, kad 2020-2021 metais keisis 

prisidėjimo prie projektų dydžiai. Direktorius informavo, kad kitais metais planuojama vykdyti du 

projektus – paviršinių lietaus tinklų statyba S Nėries gatvėje bei buitinių nuotekų tinklų ir 

vandentiekio statyba sodų bendrijoje „Saulutė“. Įmonės lėšomis bus vykdomi darbai pagal 

gyventojų prašymus bei nuotekų įrengimo Stalgėnuose darbai. Antanas Borumas informavo, kad 

klausimas dėl prisidėjimo prie Varkalių kaime esančios Sodo gatvės remonto darbų  buvo svarstytas 

UAB „Plungės vandenys“ ankstesnės valdybos posėdyje ir buvo pritarta 30 tūkst. Eur prisidėjimui. 

Pasikeitus UAB „Plungės vandenys“ valdybos nariams, prisidėjimo dydį reikia suderinti iš naujo.  

Gintautas Rimeikis, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, pristatė informaciją apie  

centralizuotą vaikų priėmimą į mokyklas bei ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas. 

Informavo, kad centralizuotas vaikų priėmimas į švietimo įstaigas pradėtas vykdyti 2019 m. 

balandžio 1 d.  Paminėjo, kad didžioji dalis prašymų pateikiama elektroniniu būdu. Pasak G. 

Rimeikio, nuo balandžio 1 d. iki lapkričio 13 d. į bendrojo ugdymo mokyklas pateikti 606 prašymai. 

G. Rimeikis paminėjo iššūkius, su kuriais tenka susidurti: ne visiems tėveliams pavyksta prašymus 

užregistruoti sistemoje, kyla problemų norint redaguoti prašymą, tėveliams nėra visiškai aiški 

prioritetų tvarka.     

Apsiribota išklausytomis  informacijomis. 

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

Savivaldybės tarybai teikiamus šio komiteto sprendimus. Pranešėjas pristatė sprendimo projektą, 

kuriuo siūloma leisti Savivaldybės administracijai įsigyti du tarnybinius lengvuosius automobilius, 

kurių bendra įsigijimo vertė – 40 000,00 Eur.  Paminėjo, kad, nepavykus už minėtą sumą įsigyti 

tarnybinių automobilių, būtų bandoma šią sumą didinti. Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

Savivaldybės taryba bendru sutarimu pritarė Plungės rajono savivaldybės 2019-2021 metų 

veiklos strateginio veiklos plano ir Plungės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto pakeitimui, 

Savivaldybės biudžeto pajamas padidinant 177,4 tūkst. eurų.   

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

ugdymo mokyklų darbo užmokesčio fondo savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms vykdyti 

apskaičiavimo tvarkos aprašą. Paminėjo, kad Aprašas buvo analizuotas Savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymu sudarytoje Komisijoje ir komitetuose. Pristatė Aprašo 

pakeitimus: iš Aprašo išbraukiamas Specialiojo ugdymo centras, nes įstaiga gauna valstybės 

specialiąją tikslinę dotaciją; mažėjant vaikų skaičiui Plungės „Saulės“ gimnazijos bendrabutyje, 

mažinamas bendrabučio auklėtojo etato dydis iki vieno; „Ryto“ pagrindinės mokyklos ledo 

aikštelės prižiūrėtojo etatas skiriamas 2 mėnesiams (buvo 4); įgyvendinat mokyklų tinklo 

pertvarkos projektą, įstaigoms, turinčioms skyrius, skiriama po 0,25 etato specialisto pareigybės; 

numatyta karjeros ugdymo koordinatoriaus pareigybė visoms mokykloms, diferencijuojant pagal 

ugdymo įstaigoje besimokančių mokinių skaičių. Pranešėja teigė, jog dalis sprendimo punktų leis 

pagerinti teikiamų ugdymo paslaugų kokybę ir racionaliau panaudoti biudžeto lėšas. Sprendimas 

priimtas bendru sutarimu.      

Pranešėja Vida Bondauskienė, pristatydama Ikimokyklinio ugdymo mokyklų, Prūsalių 

mokyklos-darželio, Didvyčių daugiafunkcio centro ir Platelių universalaus daugiafunkcio centro 

darbo užmokesčio fondo apskaičiavimo tvarkos aprašą, informavo, kad Aprašas buvo aptartas 

Administracijos direktoriaus sudarytoje komisijoje ir komitetuose. Pristatė siūlomus Aprašo 

pakeitimus: sargo pareigybei mokos fondas apskaičiuojamas 8 mėnesiams, Didvyčių 

daugiafunkciam centrui elektriko katilinės priežiūros specialistui – 6 mėnesiams. Įstaigoms, 

turinčioms skyrius,  skiriama po 0,25 etato specialisto pareigybės, lopšeliui- darželiui „Saulutė“ - 
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0,5 etato auklėtojo padėjėjo, atsakingo už vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, palydėjimą į įstaigas. 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

Pranešėja Vida Bondauskienė, pristatydama Centralizuoto vaikų priėmimo į Plungės rajono 

savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programas, tvarkos aprašą, informavo, kad Aprašas papildomas nauju 26 punktu: priėmimo grafikai 

tvirtinami Administracijos direktoriaus įsakymu kiekvieniems metams. Aptarė 27 ir 28 Aprašo 

punktus, apibrėžiančius tėvų ir įstaigų veiksmus, gavus pranešimą apie priėmimą į ugdymo įstaigą. 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu.  

Vida Bondauskienė pristatė Mokinių priėmimo į Plungės rajono savivaldybės bendrojo 

ugdymo mokyklas tvarkos aprašą. Aptarė numatomus pakeitimus. Paminėjo, kam, vadovaujantis 

Aprašo 8 punkte aprašytais kriterijais, numatyta pirmumo teisė priimant mokinius į mokyklas. 

Įvedamas naujas pirmumo teisės kriterijus dėl brolių / seserų mokymosi pasirinktoje įstaigoje (8,5 

punktas). Pranešėja paminėjo, kad priėmimas į laisvas vietas negyvenantiems mokyklos 

aptarnaujamoje teritorijoje būtų vykdomas paskutinę rugpjūčio savaitę. 43 Aprašo punkte aptarti 

tėvų ir įstaigų veiksmai, gavus pranešimą apie priėmimą į ugdymo įstaigą. Aprašo 27 punktas 

nurodo, kad mokinių priėmimo grafikas kasmet tvirtinamas Administracijos direktoriaus įsakymu. 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu.  

Pranešėja Vida Bndauskienė pristatė sprendimo projektą, kuriuo siūloma patvirtinti Plungės 

rajono savivaldybės Švietimo tarybos sudėtį. Pristatė į Švietimo tarybą siūlomus asmenis: Vida 

Bondauskienė, Savivaldybės tarybos narė, Audrius Misiūnas, Savivaldybės tarybos narys, Mantas 

Česnauskas, Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus deleguotas atstovas, Ugnė 

Grumblytė, Jaunimo reikalų tarybos deleguota atstovė, Geda Maciulevičienė, tėvų (globėjų, 

rūpintojų) deleguota atstovė, Jolanta Šimkuvienė, tėvų (globėjų, rūpintojų) deleguota atstovė, 

Kristina Valienė, ikimokyklinio ugdymo įstaigų deleguota atstovė, Paulius Zakalskis, pagrindinio 

ugdymo mokyklos, progimnazijų ir pradinių mokyklų deleguotas atstovas, Regimantas 

Kavaliauskas, gimnazijų deleguotas atstovas, Rita Urniežienė, neformaliojo švietimo įstaigų 

deleguota atstovė, Stanislava Kajutienė, švietimo darbuotojams atstovaujančios profesinės sąjungos 

deleguota atstovė, Irmantė Kurmienė, socialinių partnerių deleguota atstovė, Danguolė Alčauskienė, 

švietimo organizacijos deleguota atstovė. Sprendime numatyta įpareigoti Plungės rajono 

savivaldybės Švietimo tarybą pirmame posėdyje išsirinkti pirmininką ir pavaduotoją. Sprendimas 

priimtas bendru sutarimu. 

Gintaras Bagužis, Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto pirmininkas, pristatė 

Savivaldybės tarybai teikiamus Komiteto sprendimus. Vienas iš Komiteto teikiamų projektų – 

Globos centro ir vaiko budinčio globotojo veiklos organizavimo Plungės rajono savivaldybėje 

tvarkos aprašo pakeitimas. Pranešėjas Gintaras Bagužis informavo, kad sprendimo projektu siūloma 

budintiems globotojams didinti mokamą darbo užmokestį nuo 900 Eur iki 1 500 Eur. Pasak Gintaro 

Bagužio, didinant atlygį, tikimasi didesnio budinčių globotojų suinteresuotumo prižiūrėti tėvų 

globos netekusius vaikus. Paminėjo, kad  šiuo metu savivaldybėje yra tik 1 budintis globotojas, 

kuris ruošiasi atsisakyti vykdyti šią veiklą. Sprendimas priimtas bendru sutarimu.  

Gintaras Bagužis, pristatydamas Vaikų dienos centrų veiklos projektų dalinio finansavimo 

Savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašą, paminėjo, kad Aprašas keičiamas, atsižvelgiant į tai, 

jog vaikų dienos centrai bus steigiami Stalgėnuose ir Alsėdžiuose. 

Savivaldybės tarybos narys Algirdas Pečiulis pranešėjo paklausė, ar dienos centrą gali 

lankyti bet kuris pageidaujantis vaikas, nes, jo turimomis žiniomis, šiuo metu vaikų dienos centrus 

lanko tik vaikai iš socialiai remtinų šeimų. Gintaras Bagužis atsakė, kad dienos centrą gali lankyti 

bet kuris norintis vaikas.  

Savivaldybės tarybos narys Algirdas Pečiulis atkreipė dėmesį, jog Aprašo 8 punkte 

numatyta, kad, organizacijoms skiriant dalinį finansavimą, prioritetai teikiami projektams, 

finansuojamiems kitų projektų lėšomis arba turintiems papildomo finansavimo šaltinius. Siūlė 

nustatyti  ir skaičiavimo kriterijus. Domėjosi, ar finansavimo klausimus spręs tik Komisija. 

Genovaitė Vasylienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja, paaiškino, jog viskas priklausys 

nuo to, kiek Savivaldybės biudžete bus skirta lėšų vaikų dienos centams išlaikyti, o Komisija 
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paskirstys vaikų dienos centrams numatytą finansavimą. Akcentavo, jog, prieš skirstant lėšas, reikės 

numatyti dienos centre išlaikomų etatų skaičių ir kokios išlaidos bus padengiamos iš Savivaldybės 

biudžeto. Jei vaikų dienos centrų steigėja Savivaldybė administracija, ministerija nefinansuos 

socialinių darbuotojų išlaikymo ir projekto administravimo išlaidų. Todėl, norint, kad vaikų dienos 

centrai Alsėdžiuose ir Stalgėnuose veiktų, finansuoti reikės iš Savivaldybės biudžeto.  

Savivaldybės tarybos narys Liudas Skierus siūlė įvertinti poreikį ir finansavimo šaltinius. 

Svarstė, kad į vaikų dienos centrų veiklą būtų galima įtraukti vaikų mamas. Jam atsakyta, kad vaikų 

dienos centruose dirbti gali tik specialų išsilavinimą turintys darbuotojai. 

Pranešėjas Gintaras Bagužis kalbėjo, jog pačios organizacijos rodo mažai iniciatyvos, 

siekdamos pritraukti papildomą finansavimą. Todėl planuojama Sveikatos ir socialinės apsaugos 

komiteto posėdyje prie šių klausimų sugrįžti – organizuoti išvykstamąjį posėdį finansavimo ir 

veiklos klausimams aptarti. 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

Pranešėjas Gintaras Bagužis Savivaldybės tarybai pristatė sprendimo projektą dėl  projekto 

„Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Plungės rajono 

savivaldybėje“ įgyvendinimas“ pakeitimo. Paminėjo, kad įgyvendinant Projektą, jo sąmata negalės 

viršyti 300 tūkst. eurų. Todėl prašoma atskirti Projekto veiklas ir įgyvendinti du atskirus projektus:  

„Bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtra Plungės rajono savivaldybėje“ ir „Vaikų dienos 

centrų tinklo plėtra Plungės rajono savivaldybėje“. Sprendimo projektas priimtas bendru sutarimu.  

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

Komiteto teikiamus sprendimų projektus.  

Savivaldybės taryba bendru sutarimu pritarė: Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio 

žemės sklypo dalies pardavimui; leidimui 2 metų laikotarpiui viešo konkurso būdu išnuomoti 

Plungės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias negyvenamąsias patalpas, esančias 

pastate – Kultūros rūmuose, Gardų a. 9, Žemaičių Kalvarijos mstl., numatant 1 kv. m pradinį 

nuompinigių dydį – 0,21 Eur.  Bendru sutarimu priimti sprendimai dėl Būsto nuomos ir 

išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos mokėjimo ir permokėtos 

kompensacijos grąžinimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo ir Plungės rajono 

savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo tvarkos aprašo pakeitimo. 

Pritarta parduodamų Savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašui ir Plungės 

rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašų pakeitimui bei turto perdavimui Plungės 

rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.  Savivaldybės 

taryba neprieštaravo dėl žemės sklypo, esančio Plungės rajono savivaldybėje, Plungės mieste, tarp 

M. Pečkauskaitės ir Mažosios Lietuvos gatvių, suteikiant sklypui kitą paskirtį, įtraukimo į 

neprivatizuojamų žemės sklypų sąrašą.  Bendru sutarimu pritarta UAB  „Plungės vandenys“ 

projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Plungės mieste“ 

vykdymui. Pranešėja paminėjo, kad šiuo sprendimu  UAB „Plungės vandenys“ pretenduoja gauti 

finansavimą iš ES fondų nuotekų surinkimo tinklų įrengimo darbams atlikti. Vandentiekio tinklų 

klojimo darbus bendrovė atliks savo lėšomis.   

Gruodžio mėnesį vykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje UAB „Ekonominės 

konsultacijos ir tyrimai“  projektų vadovas Alvydas Punis skaidrėmis pristatė informaciją apie 

Plungės rajono savivaldybės paslaugų teikimo procesų optimizavimo projekto rezultatus ir 

tolimesnes galimybes.  

Pranešėja Anastasija Bojog, želdynų dizainerė, pristatė Plungės lopšelio-darželio 

„Raudonkepuraitė“ edukacinės ir poilsio zonų įrengimo projektinius sprendinius. 

 Informaciją apie 2019 metais įgyvendintus investicinius projektus bei 2020 metais 

planuojamus įgyvendinti projektus pristatė Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja 

Žaneta Piepalienė. Savivaldybės narys Algirdas Pečiulis padomėjo, ar sportininkai bus įleidžiami į 

žirgyno salę pasibaigus pastato rekonstrukcijos darbams. Pranešėja akcentavo, kad finansavimą 

minėto pastato rekonstrukcijai skyrė LR kultūros ministerija, o projekto tikslinė paskirtis yra 

kultūra. Tačiau yra sportinių veiklų, kurias galima derinti su kultūrine veikla. Savivaldybės meras 

pridūrė, kad pasitarimo su rangovais metu buvo nuspręsta, jog žirgyno salė bus multifunkcė, nes 
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patalpas pritaikyti tik kultūriniams renginiams būtų netikslinga. Savivaldybės tarybos narys Liudas 

Skierus pasidomėjo, ar įvyko pakrančių sutvarkymo darbų viešasis pirkimas. Jam buvo atsakyta, 

kad Savivaldybės administracijos skyriai rengia rangos darbų pirkimo sąlygas ir greitai pirkimas 

bus paskelbtas. 

Apsiribota išklausytomis informacijomis. 

Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas Adomas Zamulskis Savivaldybės 

tarybai pristatė Komiteto teikiamus sprendimus. Bendru sutarimu pritarta Plungės rajono 

savivaldybės 2019-20121 metų strateginio veiklos plano ir Plungės rajono savivaldybės 2019 metų 

biudžeto pakeitimams. Pranešėjas paminėjo, kad sprendimu Savivaldybės biudžeto pajamos 

mažinamos 1 163,6 tūkst. eurų.  

Pristatydamas sprendimo projektą dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos 

tinklai“ tiekiamos šilumos kainos dedamųjų nustatymo, Adomas Zamulskis informavo, kad 

sprendimu nustatomos tiekiamos šilumos kainos dedamosios pirmiesiems bazinės kainos galiojimo 

metams be pridėtinės vertės mokesčio. Pranešėjas paminėjo, jog, Savivaldybės tarybai pritarus  

kainai, sprendimas bus siunčiamas Valstybinei energetikos reguliavimo tarnybai. Tarnybai 

patvirtinus, kad sprendimas teisingas, bazinė kaina įsigalios nuo 2020 m. sausio 1 dienos, o išrašant 

sąskaitas, kaina bus taikoma nuo 2020 m. vasario 1 d. Sprendimo projektas priimtas bendru 

sutarimu.  

Savivaldybės taryba pritarė Administracijos direktoriaus pareiginės algos koeficiento 

padidinimui iki 17 nuo 2020 m. sausio 1 d.  ir Savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotojo algos koeficiento padidinimui iki 15 taip pat nuo 2020 m. sausio 1 d.  

Bendru Savivaldybės tarybos sprendimu pritarta: Plungės rajono savivaldybės Kontrolės ir 

audito tarnybos vadovo (savivaldybės kontrolieriaus) tarnybinės veiklos vertinimo komisijos 

sudarymui; dviejų trijų kambarių butų su rūsiais už 39 000,00 Eur ir 43 000,00 Eur. įsigijimui 

Savivaldybės  nuosavybėn; Plungės rajono savivaldybės 2021 – 2030 metų strateginio plėtros plano 

parengimui ir lėšų skyrimui jam parengti, 2020 metų Savivaldybės biudžete numatant iki 50 000 

eurų; Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo tvarkos 

aprašui, numatant, kad rezervas neturi viršyti 1 procento Savivaldybės biudžeto asignavimų sumos. 

Pristatydamas sprendimo projektą dėl pritarimo projektui „Plungės sporto ir rekreacijos 

centro infrastruktūros gerinimas“ ir lėšų skyrimo, Adomas Zamulskis informavo, kad projektinis 

pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2019 metų gruodžio 27 d. Įgyvendinant  projekto veiklas, 

numatoma sutvarkyti patalpas Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazijoje, kurios bus 

perduotos Plungės sporto ir rekreacijos centrui panaudos teise. Paminėjo, kad planuojama sutvarkyti 

sporto salę, apšiltinant  sienas iš vidaus, sutvarkant grindis, apšvietimą ir salės stogą, bei sutvarkyti 

patalpas pirmame aukšte, prie įėjimo į sporto salę, ir patalpas pusrūsyje. Sprendimas priimtas 

bendru sutarimu.  

Pranešėjas Adomas Zamulskis, pristatydamas Plungės rajono meno mokyklų mokytojų 

darbo užmokesčio fondo skaičiavimo metodiką, informavo, kad Metodika įsigalios nuo 2020 m. 

sausio 1 d.  

Posėdyje dalyvavusi Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos direktorė Rita Urniežienė  

teigė, jog  ji apie šį klausimą susižinojo tik perskaičiusi Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę. 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo paprašyta  pakomentuoti šį faktą. Gintautas Rimeikis  

teigė, jog  direktorė žinojo, kad toks sprendimo projektas bus teikiamas Savivaldybės tarybai, nes  

apie tai buvo kalbėta su ja pasitarimo pas Administracijos direktorių metu. Gintautas Rimeikis 

apgailestavo ir prisiėmė kaltę, kad neišsiuntė sprendimo projekto  Meno mokyklai susipažinti.  

Mero Audriaus Klišonio nuomone, būtų nekorektiška priimti sprendimą, su kuriuo nebuvo 

supažindinta Meno mokykla. Jam pritarė Savivaldybės tarybos narys Audrius Misiūnas, siūlydamas 

padiskutuoti. Gintautas Rimeikis akcentavo, kad sprendimo projektas buvo pristatytas pasitarime, 

dalyvaujant Meno mokyklos direktorei.  Vedėjui pritarė  Savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotojas Mantas Česnauskas, mero pavaduotoja Asta Beierle Eigirdienė, Savivaldybės tarybos 

nariai Robertas Endrikas, Adomas Zamulskis. Česlovas Kerpauskas pridūrė, kad sprendimo 

projektas buvo svarstytas Komitete ir jam pritarta. Nesant bendro sutarimo dėl sprendimo 
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priėmimo, buvo balsuojama. Už sprendimo projektą balsavo 16 Savivaldybės tarybos narių, 

susilaikė – 5. Balsuojančių prieš nebuvo. Balsų dauguma sprendimas priimtas.  

Adomas Zamulskis pristatė sprendimo projektą, kuriame pateikta 10 projektų, kuriuos 

mokyklos nori teikti Sporto rėmimo fondo finansavimui gauti. Siūlė pritarti visiems projektams, nes 

neaišku, kuriems iš jų bus skirtas finansavimas. Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

Vida Bondauskienė pristatė Švietimo, kultūros ir sporto komiteto teikiamus sprendimo 

projektus. Pristatydama sprendimo projektą dėl 2020-2021 mokslo metų kiekvienos klasės klasių 

skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose pagal vykdomas programas Plungės rajono savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklose patvirtinimo, akcentavo, kad  sprendimas teikiamas anksčiau, 

palyginti su ankstesniais metais, nes norima vasario mėnesį pradėti vykdyti centralizuotą mokinių 

priėmimą į bendrojo ugdymo mokyklas. Paminėjo, kad, sumažėjus mokinių skaičiui 32 vaikais, 

sumažės ir klasių komplektų skaičius. Tikslus būsimų pirmokų skaičius ir klasių komplektų skaičius 

bus žinomas tik pradėjus būsimų pirmokų priėmimą. Sumažėjus mokinių skaičiui, „Ryto“ 

pagrindinės mokyklos Stalgėnų skyriuje bus formuojama tik viena pradinė – jungtinė klasė, o 

pagrindinis ugdymas nebus vykdomas.  Numatyta Plungės r. Platelių gimnazijoje nekomplektuoti 

III gimnazijos klasės, nes, norint išlaikyti šią klasę, bus reikalingas 36 000 Eur prisidėjimas iš 

Savivaldybės biudžeto. Pasak pranešėjos, ateityje nebus formuojamos III ir IV gimnazijos klasės, 

nes nėra pakankamo mokinių skaičiaus. Sprendimui pritarta bendru sutarimu.  

Vida Bondauskienė pristatė sprendimo projektą dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo 

įstaigų, įgyvendinančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupių darbo vasaros metu. Paminėjo, kad numatyta, jog vasaros 

laikotarpiu dirbs visi 6 Plungės mieste esantys lopšeliai – darželiai. Liepos – rugpjūčio mėnesiais 

dirbs 38 grupės. Lopšelyje-darželyje „Pasaka“ vasaros laikotarpiu bus formuojama 1 specialiojo 

ugdymo grupė. Sprendime numatyti galinčių lankyti vaikų atrankos kriterijai. Pranešėja paminėjo, 

kad mokestis lieka toks pats – 30 Eur/mėn. Vida Bondauskienė informavo, kad papildomai iš 

Savivaldybės biudžeto prisidėti reikėtų 30,4 tūkst. Eur, o iš mokymo lėšų – 38,0 tūkst. Eur. 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu.  

Vida Bondauskienė, pristatydama sprendimo projektą dėl priešmokyklinio ugdymo 

organizavimo modelių ir grupių skaičiaus bendrojo ugdymo mokyklose, lopšeliuose-darželiuose, 

daugiafunkciuose centruose 2020-2021 mokslo metais nustatymo, informavo, jog, atsižvelgiant į 

vaikų skaičių, būtų sudaryta 20 grupių, kurios dirbtų 10,5 val.  Paminėjo, kad gautas Kulių 

gimnazijos prašymas, patvirtintas tėvų parašais, dėl priešmokyklinio ugdymo grupės veiklos 

pailginimo iki 10,5 val. per dieną. Vida Bondauskienė informavo, kad priešmokykliniam ugdymui 

organizuoti reikėtų 1 812 Eur mokymo ir 6 220 Eur  -  Savivaldybės biudžeto lėšų. Lėšos būtų 

skirtos auklėtojo padėjėjo darbo užmokesčiui ir inventoriui įsigyti. Sprendimas priimtas bendru 

sutarimu.  

Vida Bondauskienė pristatė dar vieną Švietimo, kultūros ir sporto komiteto teikiamą 

sprendimo projektą – dėl Stanislavos Simonavičienės atleidimo iš Plungės lopšelio – darželio 

„Vyturėlis“ direktoriaus pareigų. Pranešėja informavo, kad sprendimo projektas parengtas 

atsižvelgiant į direktorės prašymą nutraukti darbo sutartį, įgijus teisę į visą senatvės pensiją dirbant 

toje įstaigoje. Sprendimu pavedama Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos skyriui išmokėti 

kompensaciją už 22 darbo dienas nepanaudotų kasmetinių atostogų ir dviejų Stanislavos 

Simonavičienės vidutinio darbo užmokesčio dydžių išeitinę išmoką.  

Sprendimas priimtas bendru sutarimu.  

Pranešėja Vida Bondauskienė pristatė sprendimo projektą dėl Astos Baltuonienės skyrimo į 

Plungės lopšelio – darželio direktoriaus pareigas.  Informavo, kad konkursas lopšelio – darželio 

„Vyturėlis“ direktoriaus pareigoms užimti vyko 2019 m. lapkričio 21 d. Viešą konkursą laimėjo 

Asta Baltuonienė, surinkusi daugiausia balų. Todėl sprendimu nuo 2020 m. sausio 1 d.  siūloma 

skirti Astą Baltuonienę  lopšelio – darželio „Vyturėlis“ direktoriaus pareigoms eiti terminuotam 

penkerių metų laikotarpiui. Sprendimas priimtas bendru sutarimu. 

Vida Bondauskienė pristatė sprendimo projektą   dėl Plungės rajono savivaldybės teritorijoje 

esančių kryždirbystės objektų, įtrauktų į Kultūros vertybių registrą, tvarkybos darbų prioritetų 
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sąrašo patvirtinimo. Akcentavo, kad sąrašas reikalingas tikslingai ir nuosekliai tvarkyti 

kryždirbystės paveldą. Vertinimo grupė įvertino visus Plungės rajone esančius kryždirbystės 

objektus. Į sąrašą įtraukti 46 objektai iš esančių 70-ties. Likusieji yra pakankamai geros būklės ir jų 

tvarkyti nereikia. Pranešėja informavo, kad sąrašas sudarytas penkerių metų laikotarpiui, o 

objektams atnaujinti iš Savivaldybės biudžeto preliminariai reikalinga 20 500,00 Eur. Sprendimas 

priimtas bendru sutarimu.  

Daina Martišienė pristatė Ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto teikiamus sprendimo 

projektus. Pranešėja pristatė sprendimo projektą, kuriuo numatyta įgalioti Savivaldybės 

administracijos direktorių Mindaugą Kauną atstovauti Savivaldybei uždarosios akcinės bendrovės 

„Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime 2019  m. 

gruodžio 27 d. ir balsuoti darbotvarkės klausimais taip: dėl mišrių komunalinių atliekų 1 tonos 

sutvarkymo mokesčio savivaldybėms dydžio nustatymo – „už“ / „prieš“; dėl audito įmonės, kuri 

vykdys bendrovės finansinės atskaitomybės 2019-2020 metų auditą – „už“.  

Savivaldybės tarybos narys Česlovas Kerpauskas akcentavo, kad Ūkio, ekologijos ir kaimo 

reikalų komiteto posėdyje buvo kalbėta, kad teismo sprendimas  dėl UAB „Veistas“ neteisingos 

metodikos gali nulemti mišrių komunalinių atliekų kainos pakilimą arba jos kritimą. Todėl neaišku, 

už ką balsuoti. Pasiūlė pirmuoju darbotvarkės klausimu balsuoti „prieš“.  

Savivaldybės tarybos narys Robertas Endrikas siūlė balsuoti „už“.  

Vytautas Tumas informavo, kad, įsigaliojus įstatymo pakeitimui, visiška teisė dėl 

apsisprendimo, kaip balsuoti, suteikiama pačiam Administracijos direktoriui. Kalbėjo, jog 

Administracijos direktorius, norėdamas apsidrausti, prašo Savivaldybės tarybos pritarimo ar 

patarimo, kaip balsuoti vienu ir kitu klausimais.  

Mero Audriaus Klišonio nuomone, šiuo atveju Savivaldybės tarybos sprendimas 

nereikalingas.  

Administracijos direktorius kalbėjo, jog jis pritaria V. Tumo argumentui, kad įstatymas 

leidžia jam balsuoti. Paminėjo, kad UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ valdyboje  

buvo nuspręsta, kad visi  valdybos nariai ir akcininkai turi atsiklausti savo tarybų, kaip jiems 

balsuoti. Sprendimas nėra būtinas, bet jis nori apsidrausti dėl balsavimo.  

Nuspręsta balsuoti dėl sprendimo priėmimo. Prieš balsavimo procedūrą Robertas Endrikas 

frakcijos vardu paprašė 5 min. pertraukos. 

Pasibaigus pertraukai, nesant bendro sutarimo dėl sprendimo priėmimo, buvo balsuojama už 

sprendimo projektą, numatant, kad už 1 punktą „Dėl mišrių komunalinių atliekų (200301) 1 tonos 

sutvarkymo mokesčio savivaldybėms dydžio nustatymo“ balsuojama „už“. 

Už sprendimo projektą balsavo 16 Savivaldybės tarybos narių, prieš šį sprendimą – 6. 

Svarstant šį klausimą, dalyvavo 22 Savivaldybės tarybos nariai. Balsų dauguma sprendimas 

priimtas.  

Savivaldybės taryba bendru sutarimu pritarė Statinių, neturinčių savininko (ar savininkas 

nežinomas), nustatymo, apskaitymo ir dokumentų pateikimo pripažinti statinius bešeimininkiais ir 

perėmimo Savivaldybės nuosavybėn tvarkos aprašui. Pritarta Plungės akademiko Adolfo Jucio 

progimnazijoje esančios sporto salės ir kitų sportui naudojamų patalpų suteikimo panaudos teise 

Plungės sporto ir rekreacijos centrui. Pritarta, kad  Glaudžių kaimo gatvei būtų suteiktas 

pavadinimas Lauko g.  

Algirdas Pečiulis pristatė sprendimo projektą dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 

Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programos patvirtinimo. Savivaldybės meras pasiūlė 

papildyti Programą: metų pabaigoje išklausyti informaciją apie Savivaldybės administracijos 

direktoriaus rezervo lėšų panaudojimą. 

Nuspręsta į Programą lapkričio mėnesį įtraukti mero pasiūlytą klausimą. Sprendimas 

priimtas bendru sutarimu.  

Vėliau diskutuota apie Plungės miesto gatvių tvarkymo darbus. Savivaldybės tarybos narys 

Robertas Endrikas atkreipė dėmesį, jog gatvės visiškai netvarkomos. Birutės gatvės atkarpa nuo 

lopšelio – darželio „Vyturėlis“ iki „Saulės“ gimnazijos visiškai nevalyta, užsikimšę lietaus 
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surinkimo trapai. Administracijos direktorius kalbėjo, kad šie klausimai aptarti su UAB „Valda“, 

Lietuvos automobilių kelių direkcija ir Plungės miesto seniūnija.  

Daina Martišienė priminė, jog praėjusio Savivaldybės tarybos posėdžio metu buvo pateiktas 

klausimas apie vėjo jėgainių statybą Plungės rajono savivaldybės teritorijoje. Situaciją pristatė 

Administracijos direktorius Mindaugas Kaunas. Jis priminė, kad 2017 metais Vietos ūkio ir 

ekologijos komiteto posėdyje buvo svarstomas klausimas dėl buveinės adreso suteikimo UAB 

„Plungės vėjo energija“ Plungės miesto seniūnijos patalpose. Tada buvo pristatyti darbų projektai. 

2018 metais Vietos ūkio ir ekologijos komitete buvo svarstomas detaliojo plano pakeitimas ir 

aptarta, kur būtų galima statyti vėjo jėgaines.  Paminėjo, jog Administracija laišku informuota apie 

tai, jog šiuo metu sprendžiamas klausimas dėl jėgainių turbinų skaičiaus ir atliekamos preliminarios 

ekspertizės. Mindaugas Kaunas informavo, kad žemės nuomos sutartys pasirašytos su 95% 

gyventojų. 

Savivaldybės tarybos narys Adomas Zamulskis pageidavo susitikti su vėjo jėgaines 

statančios vokiečių bendrovės atstovais ir išgirsti daugiau informacijos,  sužinoti, kokią naudą gaus 

Plungė.  

Savivaldybės narys Robertas Endrikas pritarė, kad informacijos tikrai nedaug, o projektas -  

didelis ir svarbus rajonui. R. Endriko nuomone, į planuojamą susitikimą reikėtų pakviesti netoli 

teritorijų, kuriose planuojama statyti vėjo jėgaines, esančių bendruomenių atstovus bei pasidomėti, 

kaip sprendžiami tokie klausimai kitose šalyse – Danijoje ir Vokietijoje.  

Meras Audrius Klišonis kalbėjo, kad preliminari metinė nauda Savivaldybės biudžetui – 

apie 850 tūkst. eurų, nekilnojamojo turto mokesčių – iki 140 tūkst. Eur.  Informavo, jog yra 

susitarta dėl susitikimo su bendrovės atstovais sausio mėnesį, o Savivaldybė tarpininkaus 

bendraujant su bendruomenėmis. 

Asta Beierle Eigirdienė sakė, kad bendrovės atstovai turėtų pristatyti informaciją 

Savivaldybės tarybai.  
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2. KOMITETŲ VEIKLA 

 
2015–2019 m. kadencijos taryboje buvo sudaryti 5 Savivaldybės tarybos komitetai: 

Ekonomikos, finansų ir biudžeto komitetas: Aidas Kėsas, Algirdas Pečiulis, Liudas 

Skierus, Audrius Šapalas, Adomas Zamulskis. 

Kaimo reikalų komitetas: Marijus Kaktys, Julius Nekrašas, Vaidotas Skierus, Andriejus 

Stančikas. 

Kontrolės komitetas: Asta Beierle Eigirdienė, Robertas Endrikas, Marijus Kaktys, Tomas 

Raudys, Marė Valaitienė. 

Sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas: Kęstutis Buividas, Raimondas Doviltis, Juozas 

Šlepetis, Irena Taučienė, Marė Valaitienė. 

Švietimo, kultūros ir sporto komitetas: Petras Beinoras, Mindaugas Jurčius, Audrius 

Misiūnas, Jolanta Skurdauskienė, Judita Stankutė. 

Vietos ūkio ir ekologijos  komitetas: Asta Beierle Eigirdienė, Robertas Endrikas, Tomas 

Raudys, Romas Remėza, Jonas Varkalys.  

 

2019–2023 m. kadencijos Savivaldybės taryba pakeitė komitetų skaičių Savivaldybės 

tarybos . 2019 m. balandžio 11 d. sprendimu Nr. T1-72 sudaryti 4 tarybos komitetai:  

Ekonomikos, finansų ir biudžeto komitetas: Asta Beierle Eigirdienė, Marijus Kaktys, 

Aidas Kėsas, Algirdas Pečiulis, Liudas Skierus, Adomas Zamulskis. 

Sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas: Gintaras Bagužis, Raimondas Doviltis, 

Žydrūnas Purauskis, Vaidotas Skierus,  Tadas Šetkauskis, Vida Tamkevičienė. 

Švietimo, kultūros ir sporto komitetas: Vida Bondauskienė, Mantas Česnauskas, Audrius 

Misiūnas, Gediminas Norvaišas, Jolanta Skurdauskienė, Judita Stankutė. 

Ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komitetas: Rimas Dužinskas, Robertas Endrikas, 

Česlovas Kerpauskas, Daina Martišienė, Julius Nekrašas, Tomas Raudys.  

Savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 11 d. sprendimu Nr. T1-73 sudarytas Kontrolės 

komitetas: Gintaras Bagužis, Asta Beierle Eigirdienė, Daina Martišienė, Algirdas Pečiulis, Tadas 

Šetkauskis. Komiteto pirmininku paskirtas Algirdas Pečiulis, jo pavaduotoju – Tadas Šetkauskis. 

 

2019 metais įvyko 53 Savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai, aptarti 566 klausimai. 

2019 metais įvykusių Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių, svarstytų klausimų ir teiktų 

sprendimų projektų Savivaldybės tarybai skaičius pateiktas 5 lentelėje: 

 

                         5 lentelė 

Komiteto 

pavadinimas 

Posėdžių 

skaičius 

Svarstytų 

klausimų 

skaičius 

Teikta 

sprendimų 

projektų 

Savivaldybės tarybai 

Ekonomikos, finansų ir biudžeto 13 174 88 

Kaimo reikalų 2 10 1 

Kontrolės  6 17 5 

Sveikatos ir socialinės apsaugos 10 77 29 

Švietimo, kultūros ir sporto 10 121 66 

Ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų 10 141 88 

Vietos ūkio ir ekologijos  2 26 17 
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2.1. ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO KOMITETAS 

VIII šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto 

pirmininkas - Audrius Misiūnas, pavaduotoja - Judita Stankutė. 

Nariai: Jolanta Skurdauskienė, Daina Martišienė, Gintarė Drackienė.  

 

IX šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto 

pirmininkė – Vida Bondauskienė, pavaduotojas – Audrius Misiūnas. 

Nariai: Judita Stankutė, Jolanta Skurdauskienė, Gediminas Norvaišas, Mantas Česnauskas 

(iki 2019 m. liepos 25 d.), Jonas Mockūnas (nuo 2019 m. liepos 25 d.) 

 

2019 metais įvyko savivaldybių tarybų rinkimai, todėl keitėsi Švietimo, kultūros ir sporto 

komiteto sudėtis. IX šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto 

komiteto sudėtis patvirtinta Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 11 d. 

sprendimu Nr. T1-72.  

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 25 d. sprendimu Nr. T1-169 sudėtis 

buvo pakeista: Švietimo, kultūros ir sporto komitete vietoje Manto Česnausko pradėjo dirbti Jonas 

Mockūnas. 

2019 metais įvyko 11-ka Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdžių, kurių metu buvo 

svarstyti 125 klausimai (29 ankstesnės kadencijos), iš kurių 73 - Savivaldybės tarybai teikti 

sprendimų projektai. Posėdžiuose taip pat buvo pateikti 52 informacinio pobūdžio klausimai. 2019 

metais įvyko vienas jungtinis Švietimo, kultūros ir sporto bei Ekonomikos, finansų ir biudžeto 

komitetų posėdis. Komiteto nariai posėdžiuose dalyvavo aktyviai, diskutavo, teikė daug pasiūlymų 

ir kėlė nemažai klausimų. 

Komiteto nariai, priimdami sprendimus dėl pristatytų sprendimų projektų teikimo 

Savivaldybės tarybai, dauguma svarstytų klausimų buvo vieningos nuomonės, tačiau bendro 

sutarimo nebuvo ir prireikė balsavimo sprendžiant, kurį tarybos narį deleguoti į Plungės rajono 

savivaldybės kultūros centro tarybą, dėl tarybos narių delegavimo į Mokslo  rėmimo programos lėšų 

skirstymo komisiją bei sprendžiant dėl Kultūros ir meno tarybos sudėties.  

2019 metais Švietimo, kultūros ir sporto komitetas išklausė 2018 m. Kultūros vertybių 

programos lėšų, skirtų kultūros paveldo objektų tvarkymui, panaudojimo ataskaitą, Sporto plėtros 

programos įgyvendinimo 2018 metų ataskaitą. Komiteto nariams buvo pristatytas 2018 metais 

įvykęs kompleksinis Plungės rajono kultūros sektoriaus tyrimas ir jo rezultatai. Plungės sporto ir 

rekreacijos centro direktorius supažindino Komiteto narius su informacija apie mokesčių už 

ugdymą surinkimą bei jų paskirstymą. Didelio Komiteto narių susidomėjimo sulaukė Plungės 

turizmo informacijos centro direktoriaus pristatyti 2019 m. turizmo sezono rezultatai ir 2020 m. 

planai. Komiteto nariams pristatyta centralizuoto vaikų priėmimo į mokyklas bei ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigas vykdymo apžvalga, aptartas Gabių vaikų skatinimo kultūros, 

mokslo, meno ir sporto srityse programos vykdymas ir jos perspektyvos. Du kartus per metus buvo 

kalbėta apie buvusio Šateikių dvaro pastatų avarinę situaciją.  

Be ataskaitų, buvo išklausyta nemažai pranešimų: Kulių, 2019 metų Mažosios Lietuvos 

kultūros sostinės, veiklos programos pristatymas; pranešimas apie Plungės Laisvės paminklo 

(Laisvės alėjoje) sutvarkymą; Kantaučių Švč. Mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo bažnyčios 

vargonų restauravimo situacijos pristatymas; pranešimas apie Platelių Laisvės paminklo 

rekonstrukciją. Komiteto nariai buvo supažindinti su informacija apie ikimokykliniam ir 

priešmokykliniam ugdymui pritaikytų patalpų įrengimą Žemaičių Kalvarijoje, Kantaučiuose ir 

Kuliuose. Buvo pristatyta informacija apie Plungės rajono švietimo įstaigų reitingus, taip pat apie 

vaikų užimtumo organizavimą vasaros atostogų metu. Komiteto pirmininkė papasakojo apie įvykusį 

susitikimą su Plungės r. Šateikių pagrindinės mokyklos bendruomene. Buvo pateiktas ugdymo 

įstaigų karjeros specialistų veiklos pristatymas, po kurio Komiteto nariai teikė siūlymus dėl karjeros 

specialistų pareigybių steigimo. Komiteto nariai išklausė informaciją apie jaunimo organizacijų 

veiklas ir kylančias problemas, susipažino su informacija apie advokato namelio sutvarkymą.  
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Komiteto nariai pritarė Plungės sporto ir rekreacijos centro nuostatams, patvirtino Kulių 

kultūros centro teikiamų paslaugų kainas, Plungės rajono savivaldybės kultūros centro teikiamų 

paslaugų kainas; patvirtino įkainius už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos 

egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų 

nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų 

darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą; neprieštaravo Aktyvaus poilsio ir pramogų zonoje, M. 

Oginskio dvaro teritorijoje, teikiamų paslaugų kainų patvirtinimui. Pritarė Plungės rajono 

savivaldybės tarybos veiklos reglamentui; patvirtino Plungės turizmo informacijos centro nuostatus, 

Jaunimo reikalų tarybos nuostatus, pritarė Plungės rajono savivaldybės bendruomeninių 

organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimui, Švietimo tarybos nuostatams. Pritarta Mokesčio už 

vaikų išlaikymą Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašui. Bendru sutarimu Komitetas pritarė 

Centralizuoto vaikų priėmimo į Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašui bei patvirtino Mokinių 

priėmimo į Plungės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą. Buvo pritarta 

Bendrojo ugdymo mokyklų darbo užmokesčio fondo savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms 

vykdyti apskaičiavimo tvarkos aprašui, o metų pabaigoje buvo patvirtintas Plungės rajono 

savivaldybės teritorijoje esančių kryždirbystės objektų, įtrauktų į Kultūros vertybių registrą, 

tvarkybos darbų prioritetų sąrašas.  

2019 metais Švietimo, kultūros ir sporto komitetas patvirtino Mokslo rėmimo programos 

lėšų skirstymo komisijos sudėtį, pritarė Peticijų komisijos sudarymui, patvirtino Komisijos 

siūlymams dėl Plungės garbės piliečio vardo suteikimo negrinėti sudėtį, Plungės rajono 

savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos bei Kultūros ir meno tarybos sudėtis.  

Komiteto nariai neprieštaravo asociacijos „Lietuvos skautija“ ir Plungės rajono savivaldybės 

bendradarbiavimo sutarčiai, pritarė Plungės rajono savivaldybės ir Klaipėdos valstybinės kolegijos 

bendradarbiavimo sutarties projektui, taip pat trišalių jungtinių veiklos (partnerystės) sutartčių tarp 

Plungės rajono savivaldybės administracijos, Plungės vyskupo Motiejaus Valančiaus pradinės 

mokyklos ir VšĮ „Vaikų ugdymas“ bei tarp Plungės rajono savivaldybės administracijos, Plungės 

Senamiesčio mokyklos ir VšĮ „Vaikų ugdymas“ pasirašymui. 

Komiteto nariai, praėjusių metų pradžioje išklausę Plungės r. Alsėdžių Stanislovo 

Narutavičiaus gimnazijos direktoriaus prašymą, pritarė pristatytai idėjai gimnazijoje įgyvendinti 

specializuotą sportinio ugdymo programą. Metų eigoje nagrinėjo Kulių Šv. vysk. Stanislovo 

parapijos prašymą ir pritarė varpų kapitalinio remonto darbams. Komitetas taip pat svarstė prašymą 

skirti lėšų Milašaičių kaimo senkapių koplytėlės sutvarkymui; prašymą skirti vardinę stipendiją, 

aptarė Plungės rajono savivaldybės Kulių kultūros centro, išnagrinėjo ir patenkino Telšių apskrities 

neįgaliųjų sporto klubo „Atletas“ prašymus. Be minėtų prašymų, buvo svartyti prašymai dėl 

finansinės paramos, kuriuos pateikė Stalgėnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos klebonas, 

Stalgėnų seniūnas, Žlibinų Šv. Mergelės Marijos krikščionių pagalbos parapija. Taip pat išklausyti 

ikimokyklinių ugdymo įstaigų vadovų prašymai, Plungės teniso mėgėjų klubo prašymas dėl sporto 

salės nuomos išlaidų kompensavimo.  

2019 metais Komitetas pritarė Plungės rajono savivaldybės administracijos dalyvavimui 

projekte „Kultūros paveldo objektų išsaugojimas ir pritaikymas šiuolaikinėms reikmėms“, 

neprieštaravo lėšų skyrimui Stalgėnų seniūnijai žydų žudynių kapo tvoros perstatymui. Komiteto 

narių pritarimo sulaukė projektas „Plungės sporto ir rekreacijos centro infrastruktūros gerinimas“. 

Daug diskusijų sukėlė Savivaldybės administracijos pateiktas siūlymas pakeisti Plungės 

rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimą Nr. T1-266 „Dėl Centralizuoto 

vaikų priėmimo į Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“. Sprendimas to paties posėdžio 

metu priimtas nebuvo. Klausimas pakartotinai svarstytas jungtiniame Švietimo, kultūros ir sporto 

bei Ekonomikos, finansų ir biudžeto komitetų posėdyje, kuriame buvo priimtas sprendimas dėl 

papildomų patalpų įrengimo lopšeliuose – darželiuose „Raudonkepuraitė“ ir „Saulutė“.  
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Per metus posėdžiuose aptarta nemažai 

einamųjų klausimų, susijusių su ugdymo proceso 

organizavimu. 

 

 

 

 

 

                                            

                                                                                         4 pav. Komiteto posėdžio metu              

 

2.2. KAIMO REIKALŲ KOMITETAS 

VIII šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų komiteto pirmininkė – Rūta 

Endrijauskienė, pavaduotojas – Vaidotas Skierus. 

Nariai: Mindaugas Jurčius, Julius Nekrašas 

 

Kaimo reikalų komiteto nariai 2019 metais į posėdžius rinkosi 2 kartus. Posėdžių metu 

aptarta 10 klausimų: 4 Savivaldybės tarybos sprendimų projektai, 6 informacinio pobūdžio 

klausimai. Savivaldybės tarybai pristatytas 1 sprendimo projektas. 

Sausio mėnesį vykusiame posėdyje Komitetui buvo pristatyti sprendimų projektai dėl 

Plungės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo, dėl Plungės rajono savivaldybės 

vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašų ir Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių 

(gatvių) informacinės sistemos nuostatų pakeitimo ir dėl Plungės rajono savivaldybės melioracijos 

darbų 2019 metų programos patvirtinimo. Visiems sprendimo projektams pritarta. Komitetui 

pristatyta informacija apie Kaimo rėmimo programos lėšas ir planuojamą jų panaudojimą 2019 

metais. Vietos ūkio skyriaus vedėjas Martynas Čiuželis Komitetui pristatė informaciją apie 

ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui patalpų pritaikymą Žemaičių Kalvarijoje, 

Kantaučiuose ir Kuliuose.  

Kovo mėnesį Komitetas išklausė informaciją apie Savivaldybės veiklos valdymo programos 

Kaimo rėmimo priemonės svarbą, priemonės prioritetus ir galimybes bei susipažino su Programos 

priemonių planu. Komitetui buvo pristatyta informacija apie 2019 metais Plungės rajono 

savivaldybės vietinės reikšmės keliuose (gatvėse) pradėtus bei planuojamus vykdyti darbus pagal 

finansavimo šaltinius. Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius Komitetui pristatė informaciją 

apie Plungės rajono savivaldybės teritorijoje esančias įteisintas rekreacines teritorijas. Diskutuota 

apie rekreacinių teritorijų tvarkymą, priežiūrą ir finansavimą. Turto skyrius Komitetą informavo, 

kad, nutraukus panaudos sutartį su bendruomene „Gintališkės sodžius“, liko nenaudojamos 60,73 

m² patalpos Gintališkės kaime. Paminėta, kad minėtas patalpas Savivaldybės administracija siūlo 

įtraukti į Viešame aukcione parduodamo Savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų 

daiktų sąrašą. Komitetas siūlė neskubėti minėtų patalpų parduoti. Aptarta galimybė nenaudojamose 

patalpose įrengti gyvenamąsias patalpas. Savivaldybės administracijai Komitetas siūlė parengti 

vaizdinę informaciją apie Gintališkės kaime esančias bibliotekos ir Žemaičių Kalvarijos kultūros 

centro filialo patalpas ir klausimą aptarti teikti naujos sudėties Kaimo reikalų bei Vietos ūkio ir 

ekologijos komitetams. Komitetas pritarė investiciniams projektas, teikiamiems 2020-2022 metų 

Valstybės investicijų programos finansavimui gauti.     

2019 m. balandžio 11 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-71 „Dėl 

Plungės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ sudarytas Ūkio, ekologijos ir kaimo 

reikalų komitetas IX šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos kadencijai.   
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2.3. VIETOS ŪKIO IR EKOLOGIJOS KOMITETAS (iki 2019 m. balandžio 11 d.)  

VIII šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos Vietos ūkio ir ekologijos komiteto 

pirmininkas - Tomas Raudys, pavaduotojas - Robertas Endrikas. 

Nariai: Asta Beierle Eigirdienė, Ričardas Jocys, Romas Remėza. 

 

Vietos ūkio ir ekologijos komiteto nariai 2019 metais į posėdžius rinkosi 3 kartus. Posėdžių 

metu buvo aptarti 32 klausimai, iš kurių 18 – Savivaldybės tarybai teikti sprendimų projektai. 

Komiteto nariai, priimdami sprendimus dėl pristatytų sprendimų projektų teikimo 

Savivaldybės tarybai, buvo vieningos nuomonės. 

Sausio 29-ąją įvykusiame posėdyje buvo svarstyta 16 klausimų, iš kurių 11 - Savivaldybės 

tarybai teikti sprendimų projektai. Šio posėdžio metu buvo pritarta Bendradarbiavimo sutarties su 

Lietuvos automobilių kelių direkcija pasirašymui. Komiteto narių pritarimo sulaukė klausimas dėl 

pavedimo UAB „Plungės autobusų parkas“ teikti keleivių vežimo autobusais Plungės miesto ir 

rajono reguliaraus susisiekimo maršrutais paslaugas ir laikinųjų keleivių vežimo Plungės miesto ir 

rajono reguliaraus susisiekimo maršrutais sutarčių sudarymui. Komiteto nariai patvirtino Aplinkos 

apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių vykdymo ataskaitą ir pritarė 

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių planui. Komiteto nariai, 

išklausę Teritorijų planavimo programos pristatymą, pavedė Savivaldybės administracijos 

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriui kovo mėnesį įvyksiančiame Komiteto posėdyje 

pristatyti informaciją apie planuojamas bendruomeniniams vaikų globos namams ir grupinio 

gyvenimo namams neįgaliesiems statybos vietas Plungės mieste. 

Vasario 21-osios Komiteto posėdyje buvo svarstyti 4 klausimai. Šio posėdžio metu, 

apsvarsčius klausimą dėl paraiškų teikimo Plungės rajono savivaldybės keliams remontuoti iš Kelių 

priežiūros ir plėtros programos numatyto rezervo pagal naują lėšų naudojimo tvarkos aprašą, buvo 

pritarta visiems Savivaldybės administracijos pasiūlytiems ir pristatytiems objektams, 

planuojamiems finansavimą gauti iš Kelių priežiūros ir plėtros programos rezervo lėšų. Taip pat 

pritarta, kad Dulkėtumo mažinimo programos finansavimui gauti būtų teikiami šie Plungės mieste 

esantys objektai: Notės g., Blendžiavos g. ir Vingio skg. Komiteto posėdyje nemažai diskusijų 

sukėlė UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ projektų vadovo pristatytas klausimas dėl 

žaliųjų atliekų kiekių apskaitos. Kadangi pristatymas nebuvo informatyvus, Komiteto nariai nutarė 

pakviesti UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ atstovus kovo mėnesį įvyksiančiame 

Vietos ūkio ir ekologijos komiteto posėdyje dar kartą, tik išsamiau, su iš anksto parengta medžiaga, 

pristatyti klausimą apie žaliųjų atliekų kiekių apskaitą. To paties posėdžio metu Architektūros ir 

teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Tomas Jocys pristatė informaciją apie žemės sklypus 

bendruomeninių vaikų globos namų statybai Plungės mieste. Pasak pranešėjo, tinkamiausi 

bendruomeninių vaikų globos namų statybai žemės sklypai yra Miškų g. 7, Gandingos g. 11, 

Mendeno g. 2J ir Stoties g. 4. Po užsitęsusios diskusijos nutarta pavesti Savivaldybės 

administracijai išsiaiškinti, iki kokios projekto paraiškos vertinimo stadijos galima keisti 

bendruomeninių vaikų globos namų statybos adresus. 

Kovo 13-osios Komiteto posėdyje buvo svarstyta 12 klausimų, iš kurių 7 – sprendimo 

projektai teikti Savivaldybės tarybai. Šiame posėdyje Komiteto nariai, išklausę Raimondo Dovilčio 

pristatytą Varkalių bendruomenės prašymą, nutarė pavesti Savivaldybės administracijai kreiptis į 

Nacionalinę žemės tarnybą dėl Varkalių bendruomenės prašyme nurodytų dviejų žemės sklypų (13-

2,75 bei 14-0,77) paėmimo visuomenės poreikiams. Toliau vėl buvo pristatyta informacija apie 

žemės sklypų parinkimą bendruomeninių vaikų globos namų statybai Plungės mieste. Komiteto 

nariai pavedė Savivaldybės administracijai parengti sprendimo projektą dėl žemės sklypų, esančių 

Gandingos g. 11, Plungėje, ir Miškų g. 7, Plungėje, paėmimo visuomenės poreikiams ir pritarė 

Komiteto pirmininko Tomo Raudžio pasiūlymui, kad, jeigu bus suspėta suformuoti ir įregistruoti 

žemės sklypą, esantį Gandingos g. 11, Plungėje, iki kol reikės pateikti galutinį atsakymą projekto 

įgyvendinimą prižiūrinčiai agentūrai, bendruomeninius vaikų globos statyti būtent šiame žemės 

sklype. Jeigu agentūra pareikalaus tikslų adresą pateikti anksčiau, nei kad bus sutvarkyti Gandingos 
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g. esančio žemės sklypo dokumentai, bendruomeninius vaikų globos namus statyti žemės sklype, 

esančiame Miškų g. 7, Plungėje.  

 

2.4. ŪKIO, EKOLOGIJOS IR KAIMO REIKALŲ KOMITETAS 

IX šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos Ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto 

pirmininkė – Daina Martišienė, pavaduotojas – Tomas Raudys. 

Nariai: Robertas Endrikas, Rimas Dužinskas, Julius Nekrašas, Česlovas Kerpauskas. 

 

2019 m. balandžio 11 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-71 IX 

šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos kadencijai sudarytas Ūkio, ekologijos ir kaimo 

reikalų komitetas, kurio  sudėtis patvirtinta Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 

11 d. sprendimu Nr. T1-72.  

2019 metais įvyko 11-ka Ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto posėdžių, kurių metu 

buvo svarstyti 147 klausimai, iš kurių 106 Savivaldybės tarybai teikti sprendimų projektai. 

Komiteto nariai posėdžiuose aktyviai diskutavo, kėlė daug klausimų, teikė nemažai pasiūlymų. 

Komiteto nariai, priimdami sprendimus dėl pristatytų sprendimų projektų teikimo 

Savivaldybės tarybai, dauguma svarstytų klausimų buvo vieningos nuomonės. Buvo svarstyta dėl 

pritarimo projektui „Visuomeninės paskirties pastato, esančio Telšių g. 3, Alsėdžiuose, atnaujinimas 

ir pritaikymas kaimo bendruomenės poreikiams, socialinei ir kultūrinei veiklai, II etapas“ ir lėšų 

skyrimo (I alternatyva) bei pritarimo projektui „Gandingos ir Varkalių piliakalnių bei jų prieigų 

pritaikymas laisvalaikio ir turizmo reikmėms, II etapas“ ir lėšų skyrimo (II alternatyva). Įvykus 

balsavimui ir balsams pasiskirsčius po lygiai, Komiteto pirmininko balsas buvo lemiamas, ir nutarta 

teikti I alternatyvą. Taip pat bendro sutarimo nebuvo svarstant klausimą dėl pavedimo UAB 

„Plungės autobusų parkas“ teikti keleivių vežimo autobusais Plungės miesto ir priemiesčio 

reguliaraus susisiekimo maršrutais paslaugas ir pritarimo laikinosioms keleivių vežimo Plungės 

miesto ir priemiesčio reguliaraus susisiekimo maršrutais sutartims, kadangi Komiteto narys Tomas 

Raudys nuo pritarimo susilaikė.  

Komitetas pritarė UAB „Plungės šilumos tinklai“ parengtam investicijų projektui bei jo 

finansavimo šaltiniams, leido taikyti kintamosios vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų 

surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dalies lengvatą, išklausė UAB „Telšių regiono 

atliekų tvarkymo centras“ 2018 metų veiklos ataskaitos pristatymą, pritarė UAB „Plungės šilumos 

tinklai“ 2017-2018 metais atliktoms ir 2019 metais planuojamoms investicijoms, patvirtino žemės 

mokesčio tarifus 2020 metų mokestiniam laikotarpiui, taip pat patvirtino nuomos mokesčio už 

valstybinę žemę tarifus ir mokėjimo terminą. Ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto nariai 

išklausė vieningos komunalinių paslaugų klientų aptarnavimo sistemos pristatymo ir to paties 

posėdžio metu pritarė Plungės rajono savivaldybės administracijos projektui „Vieningos suteiktų 

komunalinių paslaugų atsiskaitymo, aptarnavimo ir informavimo sistemos diegimas Plungės 

rajone“, jo finansavimui ir įtraukimui į Plungės rajono savivaldybės 2010-2020 metų plėtros 

strateginį planą. Lapkričio mėnesį įvykusiame posėdyje Komiteto nariai išklausė UAB „Plungės 

vandenys“ direktoriaus bei UAB „Plungės autobusų parkas“ direktoriaus bendrovių vykdomų 

veiklų bei ateities planų pristatymus, po netrumpos diskusijos patvirtino UAB  „Plungės vandenys“ 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines 

kainas. Be to,  Komiteto nariai neprieštaravo UAB „Plungės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos 

kainos dedamųjų nustatymui. Baigiantis 2019 metams, Komitetui buvo pristatyta Savivaldybės 

veiklos valdymo programos Kaimo rėmimo priemonės 2019 metų ataskaita, pristatyti 2019 metais 

įgyvendinti investicijų bei 2020 metais planuojami įgyvendinti projektai. 

Komitetas pritarė Plungės rajono savivaldybės Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų 

skyrimo ir naudojimo komisijos sudarymui ir patvirtino jos veiklos nuostatus, taip pat patvirtino 

Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašą, Plungės rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus ir Administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymus, 

Plungės rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatus, Plungės rajono 

savivaldybės korupcijos prevencijos 2019–2021 metų programą ir jos įgyvendinimo priemonių 
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planą. Buvo pritarta Savivaldybės materialiojo ir nematerialiojo turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo juo tvarkos aprašui, Plungės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios 

žemės perdavimo patikėjimo teise, neatlygintinai ja naudotis (panaudai), nuomos ir perleidimo 

tvarkos aprašui, Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Plungės rajono 

savivaldybės valdomose įmonėse, viešosiose ir biudžetinėse įstaigose taisyklėms, Plungės rajono 

savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašui. Komiteto nariai pritarė Plungės 

rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų bei 

Maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo mokesčio tarifo apskaičiavimo tvarkos 

aprašų patvirtinimui, Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos 

mokėjimo ir permokėtos kompensacijos grąžinimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašui, 

Plungės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo tvarkos aprašui, 

Statinių, kurie neturi savininko (ar savininkas nežinomas), nustatymo, apskaitymo ir dokumentų 

pateikimo pripažinti statinius bešeimininkiais ir perėmimo Savivaldybės nuosavybėn tvarkos 

aprašui 

Komiteto nariai svarstė piliečio prašymą dėl kolumbariumo įrengimo ir pritarė, jog 

kolumbariumo statybos darbai būtų organizuojami koncesijos būdu. Neprieštaravo piliečio 

prašymui ir sutiko, kad būtų vykdomi rekonstravimo darbai Dariaus ir Girėno gatvėje esančiame 

pastate, išklausė ir aptarė gyventojų prašymus dėl kelių remonto; neprieštaravo lėšų panaudojimui 

Savivaldybei priklausančių butų remontui. 

2019 metais buvo pritarta projektui, planuojamam įgyvendinti pagal Plungės rajono 

savivaldybės Vietos veiklos grupės 2014 – 2020 metų vietos plėtros strategijos 2 veiklos sritį 

„Laisvalaikio ir turizmo veiklų skatinimas saugomose teritorijose“, taip pat pritarta Plungės rajono 

savivaldybės administracijos dalyvavimui projektuose „Kultūros paveldo objektų išsaugojimas ir 

pritaikymas šiuolaikinėms reikmėms“ bei „Žaliosios infrastruktūros vystymas sėkmingai 

bendradarbiavimo abipus sienos plėtrai“ ir lėšų skyrimo. Pritarė ir kitų projektų vykdymui: Plungės 

rajono savivaldybės administracijos projektui „Salantų gatvės sutvarkymas, siekiant pagerinti 

sąlygas investicijų pritraukimui ir kurti darbo vietas Plungės mieste“, „Alsėdžių gimnazijos 

valgyklos pritaikymas bendruomenės poreikiams“, UAB „Plungės vandenys“ projektui „Geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Plungės mieste“, „Plungės rajono kaimo 

vietovės ribose esančių Alsėdžių mstl. Pušyno, Kulių k.  J. Tumo – Vaižganto, Žemaičių Kalvarijos 

mstl. Sedos, vietinės reikšmės gatvių su žvyro danga tvarkymas“. 

Ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto nariai neprieštaravo transporto priemonių 

stebėjimo ir duomenų perdavimo sistemų įrengimui Plungės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų 

valdomuose tarnybiniuose automobiliuose. Pateikę pastabų dėl negyvenamųjų patalpų suteikimo 

panaudos teise Plungės sporto ir rekreacijos centrui bei leidimo pratęsti sutartį, Komiteto nariai 

pritarė projektui „Plungės sporto ir rekreacijos centro infrastruktūros gerinimas“ ir lėšų skyrimui. 

Nemažai diskusijų sukėlė klausimas dėl VšĮ Plungės rajono greitosios medicinos pagalbos 

patalpų parinkimo ir išdėstymo, kai buvo aptariamas gautas iš VšĮ Plungės rajono savivaldybės 

ligoninės raštas. Didelio Komiteto narių ir gyventojų dėmesio sulaukė sprendimo projektas dėl 

mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo UAB „Amber food“ priklausančiame 

restorane-picerijoje „Charlie pizza“. Ginčas, kilęs tarp gyventojų ir bendrovės, buvo išspręstas 

sutrumpinus prekiavimo alkoholiniais gėrimais laiką. Ne ką mažiau buvo diskutuota dėl Plungės 

miesto Lentpjūvės g. ir V. Mačernio g. šildymo sistemų sujungimo techninio projekto rengimo. 

Svarstydami įgaliojimą atstovauti Plungės rajono savivaldybei UAB „Telšių regiono atliekų 

tvarkymo centras“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, Komiteto nariai kėlė nemažai 

klausimų dėl TRATC situacijos.  

Be minėtų klausimų, Komitetas aptarė, vertino ir teikė 

Savivaldybės tarybai Savivaldybės administracijos parengtus 

sprendimų projektus dėl disponavimo Savivaldybei priklausančiu 

turtu: jo perėmimo ar perdavimo, suteikimo nuomos ar panaudos teise, 

jo nurašymo ir likvidavimo. Taip pat svarstė sprendimų projektus dėl 

plotų, siūlomų įtraukti į neprivatizuojamų žemės sklypų sąrašą, dėl 

    5 pav. Komiteto posėdžio metu              
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pavadinimų gatvėms suteikimo, gatvių geografinių charakteristikų pakoregavimo ir kt., 

neprieštaravo 2 butų atjungimui nuo centralizuoto šilumos tiekimo.  

                                         

2.5. SVEIKATOS IR SOCIALINĖS APSAUGOS KOMITETAS 

VIII šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto 

pirmininkas - Juozas Šlepetis, pavaduotojas - Raimondas Doviltis.  

Nariai: Kęstutis Buividas, Irena Taučienė, Marė Valaitienė. 

IX šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto 

pirmininkė – Vida Tamkevičienė, pavaduotojas – Raimondas Doviltis (nuo 2019 m. balandžio 

11 d.). 

Nariai: Gintaras Bagužis, Vaidotas Skierus, Tadas Šetkauskis, Irena Taučienė. 

Pirmininkas – Gintaras Bagužis (nuo 2019 m. spalio 22 d.), pavaduotoja - Irena Taučienė. 

 

Komitetas 2019 metais į posėdžius rinkosi 10 kartų. 10-yje posėdžių Komitetas aptarė 77 

klausimus: 37 sprendimų projektus, 5 prašymus, išklausė 35 informacijas. Savivaldybės tarybai 

pristatė 29 sprendimų projektus. 

Komitetas pritarė Plungės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos programos 2018 metų 

stebėsenos ataskaitai ir Plungės rajono 2019 metų Užimtumo didinimo programai. Pritarta 

dalyvavimui, steigiant viešąją įstaigą Plungės bendruomenės centrą, ir  viešosios įstaigos Plungės 

bendruomenės centro steigimo sutarčiai bei įstatams. Pritarta 2019 metų Plungės rajono 

savivaldybės biudžeto projektui. Komitetas aptarė Socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo 

programą ir jai pritarė. Pritarta A. Klišonio komercinės firmos „Inesa“ siūlymui leisti klinikos 

„Inesa“ darbuotojams“ teikti medicinos paslaugas Grumblių medicinos punkte, Savivaldybei 

suteikiant patalpas veiklai vykdyti ir apmokant medicinos punkto  patalpų išlaikymo sąnaudas. 

Kovo mėnesį vykusiame Komiteto posėdyje pritarta sprendimo projektams: dėl visuomenės 

sveikatos priežiūros organizavimo Plungės rajono savivaldybės mokyklose pakeitimo, dėl 

vienkartinės socialinės paramos skyrimo, dėl Socialinės paramos mokiniams teikimo Plungės 

rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo, dėl Vienkartinių, tikslinių ir periodinių pašalpų 

skyrimo ir mokėjimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo, dėl pritarimo teikti 

investicijų projektus 2020-2022 metų Valstybės investicijų programos finansavimui gauti,  pritarė 

Plungės rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 

2018 metų ataskaitai. Komitetas pritarė Nepanaudotų Plungės rajono savivaldybės biudžeto lėšų 

piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti naudojimo kitoms socialinės apsaugos sritims 

finansuoti tvarkos aprašo pakeitimui. Išklausė informacijas apie Nacionalinės burnos sveikatos 

2016-2020 metų programos įgyvendinimą, apie žemės sklypo parinkimą bendruomeninių vaikų 

globos namų statybai Plungės mieste. Aptarė medicinos punktų kaimuose finansavimo klausimus.   

Balandžio mėnesį naujos sudėties IX šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos 

įgaliojimų kadencijai sudarytas Komitetas išsirinko Komiteto pirmininką ir pirmininko 

pavaduotoją. Komiteto pirmininke išrinkta Vida Tamkevičienė, o jos pavaduotoju išrinktas 

Raimondas Doviltis. Komitetas pritarė viešųjų įstaigų – Plungės rajono savivaldybės ligoninės ir 

Plungės rajono greitosios medicinos pagalbos – veiklos ataskaitoms ir minėtų įstaigų vadovų 

mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymui,  Plungės rajono savivaldybės 2019 metų socialinių 

paslaugų planui, Klaipėdos universiteto ir Plungės rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutarčiai 

bei Plungės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentui. VšĮ Plungės rajono greitosios 

medicinos pagalbos direktorė Rasa Mončienė Komitetui pristatė vaizdinę informaciją apie esamas 

įstaigos patalpas. Komitetas, įvertinęs, kad patalpos  veiklai vykdyti netinkamos, pritarė naujo 

pastato statybai, siūlė įvertinti visus galimus variantus ir parengti preliminarią išlaidų sąmatą. 

Aptartas, pakoreguotas ir papildytas Komiteto 2019 metų darbo planas - Tado Šetkauskio siūlymu, 

birželio mėnesį nuspręsta išklausyti Visuomenės sveikatos biuro informaciją apie visuomenės 

sveikatos stebėsenos rodiklius per 10 metų laikotarpį, pateikiant duomenų palyginimo per šį 

laikotarpį analizę.  
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Gegužės mėnesį vykusiame posėdyje neįgaliųjų organizacijos Komitetui pristatė savo 

vykdomas veiklas, problemas ir finansavimo klausimus. Aptarti neįgaliesiems skirto transporto 

išlaikymo bei naudojimosi juo klausimai. Komitetas paprašė pateikti informaciją apie išlaidas 

transportui per metus. Į Šiaulių teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą ir į Šiaulių teritorinės 

ligonių kasos Taikinimo komisiją nuspręsta deleguoti vicemerę Astą Beierle Eigirdienę. Komitetas 

pritarė Visuomenės sveikatos biuro dalyvavimui partnerio teisėmis Priklausomybių ligų 

profilaktikos priemonėje. Aptariant sprendimo projektą dėl leidimo perduoti Savivaldybės 

negyvenamąsias patalpas valdyti patikėjimo teise UAB „Plungės sveikatos centras“, Komitetas 

diskutavo dėl įpareigojimų įstaigai taikymo -  pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros 

paslaugų teikimo 5 metus.  Atsižvelgiant, jog minėti įpareigojimai nebuvo taikyti kitoms pirminės 

asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms, Komitetas siūlė Administracijai iki 

Savivaldybės tarybos posėdžio išsiaiškinti, ar UAB „Plungės sveikatos centras“ sutinka su 

įpareigojimu 5 metus teikti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas Kantaučiuose. Dar kartą 

aptarti patalpų VšĮ Plungės rajono greitajai medicinos pagalbai įrengimo klausimai. Komitetas 

pritarė buvusio poliklinikos pastato I aukšto patalpų pritaikymui įstaigos veiklai vykdyti ir garažų – 

stoginių automobiliams laikyti įrengimui. 

Birželio mėnesį Komitetas nepritarė teiktam Mokėjimo už Plungės rajono savivaldybėje 

teikiamas socialines paslaugas tvarkos aprašo pakeitimo sprendimo projektui, t. y. siūlymui skirti ir 

mokėti pagalbos pinigus kitose savivaldybėje gyvenantiems vaiko globėjams, budintiems 

globotojams, šeimynoms už kiekvieną Plungės rajono savivaldybės globojamą vaiką iki 18 metų 

amžiaus. Dar kartą aptartas kandidato delegavimo į Šiaulių teritorinės ligonių kasos Taikinimo 

komisiją klausimas, nes Taikinimo komisijos nariais negali būti Teritorinės ligonių kasos stebėtojų 

tarybos nariai. Į Taikinimo komisijos rinkimus vietoje Astos Beierle Eigirdienės  nuspręsta 

deleguoti Komiteto narį Vaidotą Skierų. Komitetas pritarė Plungės rajono savivaldybės tarybos 

veiklos reglamento keitimo komisijos sudėties pakeitimui ir Plungės rajono savivaldybės 

administracijos dalyvavimui projekte „Daugiafunkcių centrų stiprinimas socialinių paslaugų 

prieinamumui ir efektyvumui gerinti“ bei lėšų skyrimui. Komitetas išklausė Visuomenės sveikatos 

biuro informaciją apie visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklius per 10-ties metų laikotarpį. 

Įvertinus tai, kad daugumai moksleivių nustatytos skeleto ir raumenų sistemos ligos, Komitetas 

pavedė Švietimo, kultūros ir sporto skyriui surinkti informaciją apie kūno kultūros pamokas 

lankančių mokinių skaičių, apie moksleivių, kuriems nustatyta nepagrindinė fizinės kultūros 

sveikatingumo grupė, skaičių; ar yra sudaryta galimybė ir sąlygos minėtiems mokiniams dalyvauti 

kūno kultūros pamokose, bei išsiaiškinti, ar būtų tikslinga įvesti papildomą (trečiąją) kūno kultūros 

pamoką, panaudojant papildomam ugdymui skirtą finansavimą. Aptartas VšĮ Plungės rajono 

greitosios medicinos pagalbos raštas. Įstaigos vadovė pateikė penkis variantus VšĮ Plungės rajono 

greitosios pagalbos patalpoms įrengti ar pritaikyti ir paprašė atlikti lėšų poreikio apskaičiavimus: 

esamų įstaigos patalpų pritaikymui, buvusio poliklinikos pastato I ir II aukštų patalpų pritaikymui, 

naujo vieno aukšto 200 m² pastato statybai vietoje ligoninės teritorijoje esančių nenaudojamų 

sandėlių ir naujo vieno aukšto 200 m² pastato statybai ties įvažiavimu į Mendeno gatvę. Rasa 

Mončienė rašte nurodė visų penkių variantų teigiamus ir neigiamus aspektus. Iš pateiktų penkių 

variantų Komitetas atrinko tris variantus: buvusio poliklinikos pastato II aukšto dalies patalpų 

pritaikymas ir stoginės-garažų greitosios pagalbos automobiliams laikyti įrengimas; modulinio 

(konteinerinio) pastato prie įvažiavimo į Mendeno gatvę statyba ir vieno aukšto 200 m² pastato 

statyba vietoje senų avarinės būklės sandėlių ir pavedė Savivaldybės administracijai apskaičiuoti 

lėšų poreikį siūlomiems variantams įgyvendinti.  

Liepos mėnesį Komitetas aptarė sprendimų projektus dėl Bendruomenės sveikatos tarybos, 

Narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos komisijos patvirtinimo bei Plungės rajono 

psichologinių krizių valdymo komisijos sudarymo ir jos veiklos reglamento patvirtinimo. 

Diskutuota dėl kandidatūrų į Bendruomenės sveikatos tarybą. Komitetas siūlė paprašyti lopšelių-

darželių ir mokyklų pateikti savo kandidatūras į Bendruomenės sveikatos tarybą ir patikslinti 

sprendimo projektą. Komitetas pritarė Vienkartinių, tikslinių ir periodinių pašalpų skyrimo ir 

mokėjimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo pakeitimui. Komitetas išklausė 
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informacijas: apie vaikų globos institucijos pertvarką ir kitus vykdomus projektus; apie vaikų dantų 

dengimo silantinėmis medžiagomis prevencinę programą per 211-2017 metus; apie kūno kultūros 

pamokų lankomumą: lankančių moksleivių skaičių, moksleivių skaičių, kuriems nustatyta 

nepagrindinė fizinės kultūros sveikatingumo grupė, ir sąlygas minėtiems mokiniams dalyvauti kūno 

kultūros pamokose bei informaciją apie lėšų, skirtų neįgaliesiems skirtam transportui išlaikyti, 

panaudojimą per 2018 metus ir 2019 m. I ketvirtį. Komitetas pavedė Socialinės paramos skyriui su 

neįgaliųjų organizacijų pirmininkais aptarti pasinaudojimo neįgaliesiems skirtu transportu 

galimybes, išaiškinti, kokiais atvejais galima pasinaudoti paslauga, o teikiamos paslaugos tvarkos 

aprašą susipažinti pateikti Komiteto nariams. Komitetas aptarė VšĮ Plungės rajono savivaldybės 

ligoninės prašymą dėl 20% Savivaldybės prisidėjimo perkant naują rentgenografijos aparatą lizingo 

būdu. Raimondas Doviltis paprašė skirti ligoninei papildomą finansavimą saugios nakvynės 

pacientų apsaugos paslaugai ir Gydytojų rezidentų programai. Komitetas nusprendė finansavimo 

skyrimą Gydytojų rezidentų programai ir apsaugos paslaugai klausimus aptarti vėliau, įvertinus 

Savivaldybės biudžeto lėšas ir VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninei pateikus raštišką prašymą. 

Prašymą dėl Savivaldybės prisidėjimo 20%, perkant rentgenografijos aparatą lizingo būdu, 

Komitetas siūlė teikti  Ekonomikos, finansų ir biudžeto komitetui. Aptartas patalpų įrengimo VšĮ 

Plungės rajono greitajai medicinos pagalbai klausimas. Raimondas Doviltis siūlė papildyti anksčiau 

pasirinktų variantų sąrašą – patalpas vienai GMP brigadai įrengti Plungės priešgaisrinės tarnybos 

pastate. Aptarti Plungės GMP defibriliatoriams įsigyti skirto finansavimo panaudojimo klausimai. 

Komitetas pavedė Savivaldybės administracijai apskaičiuoti lėšų poreikį vienos GMP brigados 

patalpoms įrengti Plungės priešgaisrinės apsaugos tarnybos pastate, o savivaldybės gydytojai 

pavedė iki liepos 31 d. iš VšĮ Plungės rajono greitosios medicinos pagalbos surinkti informaciją 

apie 2019 metais Savivaldybės biudžeto lėšų defibriliatoriams įsigyti panaudojimą, pateikiant 

pirkimą patvirtinančius dokumentus. Į Darbo grupę VšĮ Plungės rajono greitosios medicinos 

pagalbos patalpoms parinkti Komitetas siūlė įrašyti Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto narį 

Vaidotą Skierų bei Rimą Dužinską, Ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto narį.  

Rugsėjo mėnesį Komitetas išklausė šias informacijas: Plungės GMP informaciją apie 2019 

m. Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą defibriliatoriui įsigyti; apie Plungės rajono 

savivaldybės gyventojų dalyvavimą atrankinėse prevencinėse programose; apie įgyvendinamus 

projektus socialinių paslaugų srityje; apie URBACT II programos projekto „4D miestai“ 

įgyvendinimą. Aptarti asmens sveikatos priežiūros paslaugų finansavimo ir darbo užmokesčio 

darbuotojams didinimo klausimai. Komitetas aptarė VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninės 

prašymą dėl dermatovenerologijos rezidentūros studijų finansavimo. Komitetas siūlė prašymą teikti 

svarstant 2020 metų Savivaldybės biudžetą. Komitetas išklausė Turto skyriaus informaciją apie 

sudarytas sutartis su pirminės sveikatos priežiūros centrais ir įpareigojo Savivaldybės 

administracijos Turto skyrių pasidomėti ir kitam Komiteto posėdžiui pateikti papildomą informaciją 

apie Plungės pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų dalyvavimą ES fondų Investicijų 

veiksmų programos priemonėje „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo 

didinimas“, pagerinant įstaigų būklę. Sugrįžta prie VšĮ Plungės rajono greitajai medicinos pagalbai 

patalpų parinkimo klausimo. Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Tomas Jocys 

Komitetui pristatė informaciją apie Darbo grupės VšĮ Plungės rajono greitosios medicinos pagalbos 

patalpoms parinkti tolimesniam svarstymui atrinkus galimus variantus: tvarkyti esamą Plungės 

GMP pastatą su šalia esančiais garažais; iškelti Plungės GMP į poliklinikos pirmo aukšto patalpas, 

statant GMP automobiliams laikyti pritaikytus garažus arba statyti naują pastatą prie Mendeno 

gatvės išvažiavimo. Architektūros ir teritorijų planavimo skyriui suformuluota užduotis – suplanuoti 

GMP patalpų išdėstymą poliklinikos pastato I aukšte. Komitetui buvo pateikti GMP patalpų 

išdėstymo variantai ir preliminarūs lėšų poreikio apskaičiavimai. Akcentuota, kad prioritetu turėtų 

būti esamų patalpų įveiklinimas. Įvertinęs pateiktą informaciją ir Darbo grupės teiktus siūlymus, 

Komitetas pavedė Savivaldybės administracijai orientuotis į esamų Plungės GMP patalpų 

pertvarkymą ir jų pritaikymą tolimesniam VšĮ Greitosios medicinos pagalbos darbui. Kitam 

Komiteto posėdžiui paprašyta pateikti tikslesnius lėšų poreikio apskaičiavimus. Komitetas pritarė  

Plungės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimui su teikiamais redakcinės 
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komisijos siūlymais. Įvertinus tai, jog, pasikeitus Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymui, viešųjų 

sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos pastovioji ir kintamoji dalys turi būti 

nustatomos mero potvarkiu,  sprendimas dėl  sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės 

kintamosios dalies nustatymo pripažintas netekusiu galios.   

Spalio mėnesį, Vidai Tamkevičienei atsisakius eiti Komiteto pirmininko pareigas, Komiteto 

pirmininku išrinktas Gintaras Bagužis, o jo pavaduotoja, Komiteto pirmininko siūlymu, – Irena 

Taučienė. Komitetas pritarė pavedimui tvirtinti viešųjų įstaigų Plungės rajono savivaldybės 

ligoninės ir Plungės rajono greitosios medicinos pagalbos išlaidas, skirtas darbo užmokesčiui ir 

medikamentams, normatyvus šių įstaigų vadovams. Pritarta Plungės rajono savivaldybės 

bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymui ir teikiamoms kandidatūroms. Aptariant 

Reagavimo į savižudybių riziką Plungės rajono savivaldybėje algoritmą, Irena Taučienė siūlė 

papildyti algoritmo pastabų 2 punktą – nurodyti, kad, baigus gydymą, tolimesne pagalba rūpinasi ir 

gydytojas psichiatras. Dar kartą aptartas sprendimo projektas dėl Plungės rajono savivaldybės 

Bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo. Diskutuota dėl Bendruomenės sveikatos tarybos 

pirmininko kandidatūros ir nuspręsta pavesti Bendruomenės sveikatos tarybai iki Savivaldybės 

tarybos posėdžio išsirinkti pirmininką. Savo veiklas Komitetui pristatė Plungės socialinių paslaugų 

centro ir Plungės krizių centro vadovai. Komitetas pavedė Plungės socialinių paslaugų centro 

direktorei kitam Komiteto posėdžiui pateikti informaciją apie laikino atokvėpio paslaugos poreikį, 

siūlymus paslaugai teikti ir lėšų poreikio apskaičiavimus. Visuomenės sveikatos biuras Komitetui 

pristatė informaciją apie moksleivių profilaktinius patikrinimus ir Visuomenės sveikatos biuro 

specialisčių, dirbančių mokyklose, prevencinio darbo aktualijas. Aptartas VšĮ Plungės rajono 

savivaldybės ligoninės Gydymo tarybos raštas dėl patalpų parinkimo ir išdėstymo VšĮ Plungės 

rajono greitajai medicinos pagalbai. Posėdyje dalyvavęs ligoninės Ūkio skyriaus vedėjas Stepas 

Petrauskis akcentavo, jog manoma, kad geriausias sprendimas – kompleksiškai sutvarkyti ir 

suremontuoti poliklinikos pastatą. Mantas Česnauskas informavo, kad Darbo grupės Plungės GMP 

patalpoms parinkti vienas iš siūlomų variantų – patalpas įrengti buvusiame poliklinikos pastate. 

Akcentavo, kad ligoninės direktorius dalyvavo apžiūrint poliklinikos pastatą ir neprieštaravo dėl 

dalies patalpų pritaikymo GMP veiklai. Kalbėta apie infrastruktūros prie ligoninės sutvarkymą ir 

poliklinikos pastato patalpų įveiklinimą. Komitetas nusprendė spalio 23 d. situaciją įvertinti vietoje. 

Lapkričio mėnesį Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto posėdis vyko VšĮ Plungės 

bendruomenės centro patalpose. Komitetas išklausė informaciją apie VšĮ Plungės bendruomenės 

centro veiklą. Komitetas siūlė Savivaldybės administracijai 2020 metų Savivaldybės biudžete 

numatyti lėšas tentui Plungės parapijos namų pastatui uždengti įsigyti, nes pastato išorė nekelia 

susižavėjimo nei Plungės gyventojams, nei Plungės svečiams. Socialinių paslaugų centras pristatė 

informaciją apie laikino atokvėpio paslaugą (paslaugos poreikį ir lėšų poreikį paslaugai teikti). 

Komiteto pirmininkas siūlė galimybę teikti laikino atokvėpio paslaugą aptarti su Plungės rajono 

savivaldybės ligoninės direktoriumi. Komitetas aptarė moterų krizių įveikimo paslaugų teikimo 

galimybes Plungės krizių centre ir Plungės socialinių paslaugų centre. Išklausius minėtų įstaigų 

vadovų ir darbuotojų pasisakymų bei įvertinus, kad buvusių vaikų globos namų patalpos 

apgyvendinti motinoms su vaikais yra tinkamos ir ši veikla yra numatyta Socialinių paslaugų  

centre, Komitetas nusprendė Plungės krizių centre ir Socialinių paslaugų centre teikiamų paslaugų 

nekeisti: Krizių centre teikti paslaugas socialinės rizikos grupei priskiriamiems asmenims (vyrams 

ir moterims), Plungės socialinių paslaugų centre – teikti socialinės priežiūros paslaugas moterims su 

vaikais, esant laikinam vaiko apsaugos poreikiui, smurto artimoje aplinkoje ir krizių atvejais.  

Neįgaliųjų organizacijos „Plungės viltis“ pirmininkė Romualda Šimkuvienė Komitetui pristatė 

situaciją apie viešųjų erdvių pritaikymą neįgaliesiems Plungės mieste.  Komitetas pritarė Globos 

centro ir vaiko budinčio globotojo veiklos organizavimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos 

aprašo pakeitimui (atlygio padidinimui), Vaikų dienos centrų veiklos projektų dalinio finansavimo 

Savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašui ir Plungės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. 

lapkričio 29 d. sprendimo „Dėl pritarimo projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų 

dienos centrų tinklo plėtra Plungės rajono savivaldybėje“ pakeitimui.  
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Gruodžio mėnesį Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto posėdis vyko VšĮ Plungės 

rajono savivaldybės ligoninės salėje. Komitetas išklausė informaciją apie vaikų dienos centrų 

veiklą. Aptarti Alsėdžiuose ir Stalgėnuose steigiamų vaikų dienos centrų finansavimo klausimai. 

Komitetas siūlė Savivaldybės administracijai, formuojant 2020 metų Savivaldybės biudžetą, 

numatyti finansavimą Stalgėnų ir Alsėdžių vaikų dienos centrų veiklai, nurodant kiekvienai įstaigai 

skirto finansavimo dydį.  Aptarti saugios nakvynės paslaugos teikimo ir Priklausomybių mažinimo 

Plungės rajono savivaldybėje 2018-2025 metų programos veiklų koordinavimo klausimai. 

Problemas teikiant saugios nakvynės paslaugą bei lėšų poreikį paslaugai teikti pristatė VšĮ Plungės 

rajono savivaldybės ligoninės vadovai, Priėmimo skyriaus vedėjas ir darbuotojai. Priklausomybių 

mažinimo Plungės rajono savivaldybėje programą pristatė Visuomenės sveikatos biuro visuomenės 

sveikatos specialistė-koordinatorė Ilona Mockė. Gintaras Armalis Komitetui pristatė savo 

pamąstymus apie Plungės krizių centro restruktūrizaciją. Aptartos laikino atokvėpio paslaugos 

teikimo Plungės rajono savivaldybės ligoninėje galimybės. Aptarti paslaugos finansavimo 

klausimai, teikiamų paslaugų trukmė. Komitetas pritarė ligoninės pasiūlytam nuo vienos dienos iki 

mėnesio terminui laikino atokvėpio paslaugai teikti ir pavedė Plungės rajono savivaldybės ligoninės 

administracijai apskaičiuoti trumpalaikės globos paslaugos teikimo kainą. Plungės rajono 

savivaldybės administracijai pavedė parengti laikino atokvėpio  teikimo Plungės rajono 

savivaldybės gyventojams tvarkos aprašą. Komitetas aptarė Plungės socialinių paslaugų centro 

Darbo tarybos raštą. Problemas Komitetui pristatė Darbo grupės pirmininkė Jurgita Latakienė. 

Akcentuota, kad socialinių darbuotojų atlyginimai, kurie mokamai Savivaldybės biudžeto lėšomis, 

yra žymiai mažesni, palyginti su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamais socialinių 

darbuotojų etatais. Siūlyta papildomo finansavimo klausimus aptarti su Administracijos direktoriaus 

pavaduotoju, kuruojančiu šią sritį. Komiteto nariai Irena Taučienė ir Raimondas Doviltis teikė 

siūlymus dėl Komiteto 2020 metų darbo plano papildymo: išklausyti 

informaciją apie tuberkuliozės profilaktiką, užkrečiamąsias ligas, apie 

vaikų burnos sveikatos problemas, vaikų dantų silantavimą ir 

psichiatrinės pagalbos teikimą Plungės 

rajono savivaldybės gyventojams.  

 

 

 

 

 

 

                                                                         6 pav. Komiteto posėdžio metu   

 

          

2.6. EKONOMIKOS, FINANSŲ IR BIUDŽETO KOMITETAS 

VIII šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto 

pirmininkas – Algirdas Pečiulis, pavaduotojas – Liudas Skierus. 

Nariai: Aidas Kėsas, Audrius Šapalas, Adomas Zamulskis. 

IX šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto 

pirmininkas – Adomas Zamulskis, pavaduotojas – Liudas Skierus. 

Nariai: Asta Beierle Eigirdienė, Marijus Kaktys, Aidas Kėsas, Algirdas Pečiulis. 

 

Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto nariai 2019 metais į posėdžius rinkosi 13 kartų. 

Posėdžių metu aptarti 174 klausimai, iš kurių 23 – informacinio pobūdžio, o 88 – Savivaldybės 

tarybai teikti sprendimų projektai.   

Pirmo 2019 metų Komiteto posėdžio, kuris vyko sausio mėnesį, darbotvarkėje buvo įtraukta 

14 klausimų. Šiame posėdyje buvo pritarta Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 

2018 metų priemonių vykdymo ataskaitos bei Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 

2019 metų priemonių plano teikimui tarybai. Sprendimų projektais buvo prašoma patvirtinti naujas 
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Kulių kultūros centro teikiamų paslaugų  bei švietimo paslaugas teikiančių Savivaldybės įstaigų 

paslaugų kainas. Ilgiau diskutuota svarstant Savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų 

skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašą. Taip pat be diskusijų neapsieita aptariant sprendimo projektą 

„Dėl dalyvavimo, steigiant viešąją įstaigą Plungės bendruomenės centrą, ir pritarimo steigimo 

sutarčiai bei įstatams“. Labiausiai diskutuota svarstant Plungės rajono savivaldybės 2019 metų 

biudžeto projektą. Nutarta patikslintą sprendimo projektą teikti Savivaldybės tarybai su protokoliniu 

sprendimu: Siūlyti Savivaldybės administracijai perskirstyti priemonės „Plungės sporto ir 

rekreacijos centro veikla“ 12 tūkst. eurų, kurie numatyti perspektyviausiųjų sportininkų 

stipendijoms. Siūloma lėšas paskirstyti taip: 4 tūkst. eurų - perspektyviausiųjų sportininkų 

stipendijoms, 20 tūkst. eurų – autobusiukui iki 9 vietų įsigyti ir 8 tūkst. eurų - dziudo tatamiui pirkti. 

Kovo mėnesio Komiteto posėdžio darbotvarkėje buvo aptarta 17 klausimų. Žaneta 

Piepalienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja, pristatė informaciją apie gautas 

VIPA dotacijas ir pateiktas paraiškas dotacijoms gauti 2019 metais. Ji sakė, jog tai gražus Finansų 

ministerijos gestas padėti savivaldybėms įgyvendinti projektus, mažinant pareiškėjų finansinius 

įsipareigojimus. Todėl projektų tinkamoms lėšoms finansuoti skiriamos dotacijos lėšos, kurios gali 

būti grąžinamos per penkerius metus, bet ne ilgiau kaip iki 2028 metų. Po ilgų diskusijų buvo 

pritarta teikti investicijų projektus 2020-2022 metų Valstybės investicijų programos finansavimui 

gauti. Taip pat buvo išklausyta informacija dėl projekto „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir 

Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ 

rengimo eigos ir finansavimo. Paulius Zakalskis, Senamiesčio mokyklos direktorius, kreipėsi į 

Komitetą su prašymu dėl prisidėjimo prie projekto. Jis paminėjo, jog yra paskelbtas kvietimas teikti 

paraiškas Sporto rėmimo fondui dėl sporto projektų finansavimo. Senamiesčio mokykla nusprendė 

teikti projektą „Plungės Senamiesčio mokyklos stadiono rekonstrukcija“. Jis kalbėjo apie stadiono 

blogą būklę, jo neatitikimą reikalavimams. Direktorius paminėjo, jog reikia visą stadioną su 

sektoriais pritaikyti lengvajai atletikai, nes daug Sporto ir rekreacijos centro auklėtinių kultivuoja 

būtent lengvąją atletiką. Nutarta parengti sprendimo projektą ir teikti Savivaldybės tarybai. Vėliau 

buvo išklausytas Kulių Šv. vysk. Stanislovo parapijos prašymas, kurį pristatė Arvydas Mačiulis, 

minėtos parapijos kunigas. Nutarta: 1. Pritarti, kad būtų atlikti Kulių Šv. vysk. Stanislovo bažnyčios 

varpų kapitalinio remonto darbai. 2. Siūlyti Savivaldybės administracijai skirti finansavimą šiems 

darbams atlikti iš  Savivaldybės 2019 metų biudžeto 07 Savivaldybės veiklos valdymo programos 

priemonės „Savivaldybės tarybos veikla“ darbo užmokesčiui skirtų lėšų. Tomas Jocys, 

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas, pristatė informaciją apie žemės sklypo 

parinkimą bendruomeninių vaikų globos namų statybai Plungės mieste. Daiva Mažeikienė, Finansų 

ir biudžeto skyriaus vedėja, pristatė planinį Komiteto klausimą - informaciją apie Savivaldybės 

tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T1-31 „Dėl biudžetinių įstaigų centralizuotos 

buhalterinės apskaitos tvarkymo“ įgyvendinimą. Vienu iš klausimų buvo krepšinio klubo Plungės 

„Olimpas“ veiklos 30-mečio paminėjimas. Nutarta siūlyti Savivaldybės administracijai skirti 500 

eurų finansavimą krepšinio klubo Plungės „Olimpas“ veiklos 30-mečio paminėjimo išlaidoms 

padengti iš Savivaldybės 2019 metų biudžeto 07 Savivaldybės veiklos valdymo programos 

priemonės „Savivaldybės tarybos veikla“ darbo užmokesčiui skirtų lėšų. Vėliau Algirdas Pečiulis 

kalbėjo: „Kulių gimnazija buvo teikusi prašymą, kuris buvo tenkintas ir skirta 3,0 tūkst. eurų. Per 

daželio atidarymo šventę įvyko pokalbis, diskusija, kurios metu direktorius sakė, kad nematė lėšų. 

Reikėtų 1,5 tūkst. eurų vaikų darželio aikštelei aptverti, kadangi ten iš tikrųjų  nesaugi aplinka, 

netoli upeliukas teka. Pati bendruomenė su gimnazija minėtą aikštelę apsitvertų, todėl prašo 1,5 

tūkst. eurų medžiagoms įsigyti.“ Komiteto pirmininkas klausė, kokia galimybė skirti šias lėšas. 

Pasak Aido Kėso, tai būtų dalinis prisidėjimas prie bendruomenės, ir tai būtų labai graži iniciatyva. 

Komiteto nariai pritarė 1,5 tūkst. eurų skyrimui Kulių gimnazijai. 

Kovo mėnesį prieš tarybos posėdį vyko dar vienas Komiteto posėdis, kurio metu svarstytas 

tik vienas klausimas - „Dėl pritarimo dalyvauti konkurse Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti ir 

daliniam projektų finansavimui“. Po ilgų diskusijų buvo pritarta sprendimo projektą teikti 

Savivaldybės tarybai. 
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Balandžio mėnesį naujos sudėties IX šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos 

įgaliojimų kadencijai sudarytas Komitetas po ilgų diskusijų išsirinko Komiteto pirmininką ir 

pirmininko pavaduotoją. Komiteto pirmininku išrinktas Adomas Zamulskis, o jo pavaduotoju 

išrinktas Liudas Skierus. Naujasis Komiteto pirmininkas paprašė visų supratimo ir betarpiškos 

pagalbos sprendžiant įvairius klausimus. Dėl Komiteto darbotvarkės taip pat buvo gana ilgai 

diskutuojama, tačiau posėdžio darbotvarkei su papildomais klausimais pritarta bendru sutarimu. A. 

Zamulskis informavo, jog posėdžio darbotvarkėje yra 21 klausimas. Vėliau buvo pritarta  

Savivaldybės viešųjų įstaigų ir Savivaldybės kontroliuojamų įmonių 2018 metų veiklos ataskaitų 

teikimui Savivaldybės tarybai. Jurgita Saldukienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus 

vedėjo pavaduotoja, pristatė Varkalių bendruomenės prašymą dėl Gondingos piliakalnio tvarkymo. 

Nutarta siūlyti Savivaldybės administracijai skirti finansavimą Varkalių bendruomenei 

archeologiniams darbams ir  išvadai bei griovių išvalymui apmokėti iš Savivaldybės biudžeto. 

Vėliau pritarta tarybai teikti sprendimo projektą „Dėl pritarimo ir patvirtinimo UAB „Plungės 

šilumos tinklai“ parengtam investicijų projektui bei jo finansavimo šaltiniams“. Po ilgų diskusijų 

Komiteto nariai pritarė Plungės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento teikimui tarybai. 

Taip pat pritarta  Plungės rajono savivaldybei 2019 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau 

– KPPP) skirtų lėšų paskirstymui. Iš KPPP Plungės rajono savivaldybei 2018 metais buvo paskirta 

1 792 500 Eur. Vienas iš sprendimo projektų buvo trumpalaikės paskolos paėmimas. Daiva 

Mažeikienė sakė, jog trejus metus nebuvo imamos trumpalaikės paskolos, tačiau šiais metais buvo 

nuspręsta imti 500 tūkst. eurų trumpalaikę paskolą iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 

laikinam Savivaldybės biudžeto pajamų trūkumui padengti bei  laiku išmokėti atostoginius pinigus 

ar darbo užmokestį. Ji paminėjo, jog apyvartinių lėšų stygius planuojamas todėl, kad negaunama 

planuotų Savivaldybės biudžeto pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio. Apsidraudžiant planuojama 

imti paskolą. Vėliau Julija Čiuželienė pristatė Telšių apskrities neįgaliųjų sporto klubo „Atletas“ 

prašymą. Ji informavo, kad buvo gautas Telšių apskrities neįgaliųjų sporto klubo „Atletas“ 

prašymas finansiškai paremti Lietuvos parolimpinės lengvosios atletikos rinktinės sportininką 

Modestą Grauslį, šių metų gegužės mėnesį vyksiantį į Ispanijos neįgaliųjų Grang Prix 2019 

deimantinės lygos čempionatą. Ji paminėjo, jog 2018 m. taip pat vyko šis čempionatas, ir Sporto 

taryba buvo skyrusi 290 eurų išvykos išlaidoms padengti. Nutarta suteikti finansinę paramą kelionės 

ir apgyvendinimo išlaidoms (350,00 Eur) padengti į Ispanijos neįgaliųjų Grang Prix 2019 m. 

deimantinės lygos čempionatą vyksiančiam Lietuvos parolimpinės lengvosios atletikos rinktinės 

sportininkui Modestui Grausliui. Papildomu klausimu buvo svarstomas pavedimas atlikti ekspertizę 

UAB „Plungės šilumos tinklai“. Pranešėjas Liudas Skierus, Savivaldybės tarybos narys, kalbėjo, 

jog prieš dvi savaites vyko koalicijos posėdis, prieš kurį jis buvo susitikęs su Savivaldybės meru. 

Buvo kalbama apie tai, kaip bus daroma su UAB „Plungės bioenergija“ (toliau – Bendrovė) nuomos 

sutartimi. Tada meras sakė, jog nauja Savivaldybės taryba turi sudaryti derybinę komisiją, kuri 

derėtųsi su  Bendrove, o vėliau klausimas būtų teikiamas tarybai, kuri priimtų sprendimą. Nutarta 

parengti sprendimo projektą ir teikti Savivaldybės tarybai.  

Gegužės mėnesio Komiteto posėdžio darbotvarkėje buvo 13 klausimų. Išklausyta 

informacija apie pasiruošimą savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrai, taisymui ir 

saugaus eismo organizavimui skirtų lėšų įsisavinimą. Vėliau Martynas Čiuželis informavo apie 

gautus 3 prašymus skirti finansinę paramą. Į Savivaldybės administraciją kreipėsi Stalgėnų seniūnas 

bei Stalgėnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos klebonas, kurie prašo skirti finansinę paramą 

gaisrinei signalizacijai įrengti Stalgėnų miestelio bažnyčioje. Preliminari darbų vertė – 3 700 Eur. 

Kitas prašymas yra Stalgėnų seniūno bei Plungės rajono Kulių kultūros centro, kurie prašo skirti 

finansinę paramą elektros maitinimo ir apšvietimo tinklų Kulių kultūros centro Stalgėnų filiale 

atnaujinimo darbams atlikti. Preliminari darbų vertė – 7 900 Eur. Taip pat su prašymu skirti 

finansinę paramą kreipėsi Žlibinų Šv. Mergelės Marijos krikščionių pagalbos parapija, kuri prašo 

finansavimo elektros instaliacijai pakeisti bei priešgaisrinei ir apsaugos signalizacijai įrengti. Darbų 

vertė – 7 900 Eur. Nutarta apsiriboti išklausyta informacija. Arūnas Tamošauskas pristatė 

sprendimo projektą „Dėl UAB „Plungės šilumos tinklai“ 2017-2018 metais atliktų ir  2019 metais 

planuojamų investicijų patvirtinimo“. Po ilgų diskusijų pritarta sprendimo projekto teikimui tarybai. 
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Vėliau Komiteto nariai pritarė sprendimų projektų „Dėl žemės mokesčio tarifų 2020 metų 

mokestiniam laikotarpiui nustatymo“; „Dėl žemės mokesčio lengvatų nustatymo“; „Dėl nuomos 

mokesčio už valstybinę žemę tarifų ir mokėjimo termino nustatymo“ bei „Dėl valstybinės žemės 

nuomos mokesčio lengvatų nustatymo“ teikimui tarybai. Papildomai buvo aptartas klausimas „Dėl 

techninio projekto  „Administracinio pastato (Plungės dvaro sodybos skalbyklos – unikalus KVR 

kodas 24774), esančio Dariaus ir Girėno g. 25, Plungėje, pritaikymo turizmo reikmėms, atliekant 

paprastojo remonto ir tvarkomuosius paveldosaugos darbus“. Po ilgų diskusijų nutarta leisti 

Savivaldybės administracijai organizuoti administracinio pastato, esančio Dariaus ir Girėno g. 25, 

Plungėje, techninės dokumentacijos parengimo paslaugos pirkimą.  

Gegužės mėnesį prieš tarybos posėdį vyko dar vienas Komiteto posėdis, kurio metu svarstyti 

du klausimai. Vienas iš jų buvo „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. 

sprendimo Nr. T1-94 „Dėl biudžetinės įstaigos Plungės turizmo informacijos centro teikiamų 

paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo“. Julija Čiuželienė informavo, jog parengtu sprendimo 

projektu siūloma į biudžetinės įstaigos Plungės turizmo informacijos centro teikiamų paslaugų ir jų 

kainų sąrašą įtraukti mini golfo inventoriaus nuomą (mini golfo lazdos, kamuoliukai). Nuspręsta 

patvirtinti tris įkainius: 1 val. – 1 Eur/lazda; iki 2 val. – 2 Eur/lazda; ir nuo 2 val. iki 24 val. (para) – 

3 Eur/lazda. Antras klausimas buvo „Dėl įgaliojimo atstovauti Plungės rajono savivaldybei UAB 

,,Plungės šilumos tinklai“ visuotiniame neeiliniame akcininkų susirinkime“. 

Birželio mėnesio Komiteto posėdžio metu buvo pristatyta informacija apie Savivaldybės 

biudžetinių įstaigų gautų pajamų už suteiktas paslaugas panaudojimą. Airida Montvydienė pristatė 

klausimą dėl pralaidos įrengimo. Ji sakė, jog į Plungės rajono savivaldybės administraciją raštu 

kreipėsi Dainius Kurlavičius su prašymu į jo nuosavybės teise valdomą žemės sklypą, esantį 

Jovaišiškės kaime, Babrungo seniūnijoje, 2020 metais įrengti pralaidą, skiriant lėšas iš 

Savivaldybės biudžeto, o kelio nuovažą planuoja įsirengti savo lėšomis. Būtina įrengti pralaidą ir 

nuovažą, kad būtų galima patekti į jo žemės sklypą iš Tilto gatvės. Dėl pristatyto sprendimo 

projekto teikimo tarybai buvo balsuojama (už – 2, prieš – 3, dalyvavo – 5). Nutarta sprendimo 

projekto neteikti Savivaldybės tarybai. Ilgai diskutuota svarstant sprendimo projektą „Dėl Plungės 

rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-266 „Dėl Centralizuoto 

vaikų priėmimo į Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Nutarta: 1. Nepriimti 

sprendimo dėl pristatyto sprendimo projekto teikimo Savivaldybės tarybai. 2. Pakartotinai šį 

klausimą aptarti kitą savaitę vyksiančiame Komiteto posėdyje. 3. Siūlyti Savivaldybės 

administracijai skirti lėšų 2 papildomų grupių steigimui Plungės lopšeliuose-darželiuose 

„Raudonkepuraitė“ ir „Saulutė“, nes šių lopšelių-darželių pastatuose yra laisvų patalpų. Vienas iš 

sprendimo projektų buvo „Dėl ilgalaikės paskolos paėmimo ir panaudojimo“. Margarita 

Tamošauskienė informavo, jog sprendimo projektu Savivaldybės taryba nusprendžia imti ilgalaikę 

iki 3 142,0 tūkstančių eurų paskolą  10-čiai metų: iki 2 242,0 tūkst. eurų - prisidėti prie investicijų 

projektų, kurių įgyvendinimas yra ir bus patvirtintas  Savivaldybės tarybos sprendimais; iki 900,0 

tūkst. eurų - papildomai prisidėti prie projekto „Universalaus sporto ir sveikatingumo komplekso 

Plungėje, Mendeno g. 1C, statyba (I etapas)“. Nutarta sprendimo projektą teikti Savivaldybės 

tarybai. Papildomu klausimu buvo aptartas asociacijos „Plungiškių draugija“ prašymas. Komiteto 

pirmininkas perskaitė asociacijos „Plungiškių draugija“ (toliau – asociacija) prašymą, kuriame 

rašoma, kad asociacijos inicijuotas paminklinės skulptūros M. K. Čiurlioniui Plungės dvaro 

sodybos parke sukūrimo bei pastatymo projektas buvo įgyvendintas asociacijos lėšomis. Taip pat 

asociacijos atlikti skulptūros aplinkos sutvarkymo darbai. Projektas užbaigtas. Plungės dvaro parke 

pastatyta skulptorės Daliutės Onos Matulaitės sukurta paminklinė skulptūra. Jis sakė, kad, 

atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, prašoma skirti 50 000 eurų minėtos skulptūros aplinkos 

sutvarkymo darbams apmokėti. Darbus pagal pasirašytą sutartį kokybiškai ir laiku atliko UAB 

„InovaSola“. Po prašymu pasirašė asociacijos prezidentas Liudas Skierus. Po diskusijų nutarta 

pavesti Administracijai, rugsėjo mėnesį perskirstant Savivaldybės biudžetą, numatyti lėšas 

apmokėti už Plungės dvaro sodybos parke esančios M. K. Čiurlionio skulptūros aplinkos 

sutvarkymo darbus. 
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Birželio mėnesį prieš tarybos posėdį vyko dar vienas jungtinis Švietimo, kultūros ir sporto 

bei Ekonomikos, finansų ir biudžeto komitetų posėdis, kurio metu svarstyti du klausimai. Vienas iš 

jų, - kuriam buvo nepritarta jau vykusiame Komiteto posėdyje. Dangirutė Vaškienė teigė, jog 

prašoma leisti pakoreguoti Centralizuoto vaikų priėmimo į Plungės rajono savivaldybės švietimo 

įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo 19 

punktą, kad per mokslo metus į lopšelio (1,5 - 3 metų), mišrias (nuo 2 metų iki pradinio ugdymo 

pradžios) bei darželio (3 - 6 metų) grupes galėtų papildomai priimti po 2 vaikus. Pasak pranešėjos, 

taip pat siūloma numatyti Savivaldybės biudžete lėšų papildomiems etatams lopšeliuose – 

darželiuose finansuoti. Su lopšelių – darželių vadovais susitarta skirti papildomai po 0,2 etato toms 

grupėms, kuriose didės darbo krūvis dėl vaikų skaičiaus padidinimo. Apskaičiuota, jog 

papildomiems etatams išlaikyti 10-čiai mėnesių iš Savivaldybės biudžeto reikės apie 30 tūkst. Eur. 

Po ilgų diskusijų, nutarta: 1. Sprendimo projektą teikti Savivaldybės tarybai. 2. Pavesti 

Savivaldybės administracijai papildomoms grupėms skirtas patalpas Plungės lopšeliuose – 

darželiuose „Raudonkepuraitė“ ir „Saulutė“ įrengti bei paruošti ugdymui ne vėliau nei iki šių metų 

lapkričio 1 d. 

Liepos mėnesio posėdyje svarstytas klausimas „Dėl lėšų skyrimo Plungės r. Kulių 

gimnazijos IVg klasei 2019-2020 mokslo metais išlaikyti“. Birutė Brogienė sakė, jog Plungės r. 

Kulių gimnazijoje, išvykus vienam mokiniui iš IV gimnazijos klasės, liko 11 mokinių; tai yra 

skaičius, mažesnis už numatytą mažiausią klasės mokinių skaičių 12, todėl iš Savivaldybės biudžeto 

mokyklai turi būti papildomai skiriama mokymo lėšų išlaikyti šiai klasei, o tai sudaro 35,5 tūkst. 

Eur per vienus mokslo metus. Ji pastebėjo, jog, neskyrus minėtų lėšų, nebus galima komplektuoti 

dvyliktos klasės. Nutarta sprendimo projektą teikti Savivaldybės tarybai. Vėliau pritarta projektams 

„Laisvalaikio ir aktyvaus poilsio zonos kūrimas ir plėtra Plateliuose“ ir lėšų skyrimui; Plungės 

rajono savivaldybės partnerystei, teikiant projektą „Plungės rajono Šateikių ir Alksnėnų 

kadastrinėse  vietovėse esančių sausinimo sistemų rekonstravimas“. Savivaldybės kontrolierė, 

pristatydama klausimą, sakė, kad Savivaldybės tarybai pateiks ataskaitas apie Savivaldybės 2018 

metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių atliktus auditus, o  išvada 

Komiteto nariams jau buvo pateikta. Nutarta: 1. Pritarti Plungės rajono savivaldybės 2018 metų 

konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių atliktų auditų ataskaitoms ir 

išvadoms. 2. Pavesti Savivaldybės administracijai surinkti ir pateikti informaciją apie pokyčius 

Administracijos skyriuose po savivaldybės kontrolierės Danutės Jarašiūnienės 2019 m. liepos 25 d. 

Savivaldybės taryboje pristatytos Savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ir 

finansinių ataskaitų rinkinių atliktų auditų ataskaitos ir išvados. Informacijoje turi būti pateikta: 1. 

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių vietinės reikšmės kelių ir gatvių techninės 

inventorizacijos ir teisinio įregistravimo priemonių planas, numatant lėšų šaltinius. 2. Kokios 

numatytos kontrolės procedūros, kurios užtikrintų, kad kelių apskaitos patikslinti duomenys būtų 

laiku pateikiami Buhalterinės apskaitos skyriui. 3. Kokios nustatytos priežastys, kodėl turtas iš 

nebaigtos statybos sąskaitos nėra perkeliamas į kitas turto grupes bei neperduodamas turtą 

naudojantiems subjektams, nors jų rekonstrukcija ar statyba jau yra užbaigta, tik neperkelta iš 

nebaigtos statybos sąskaitos. 4. Kokios numatytos priemonės, kad būtų užtikrintas valstybinės 

žemės nuomos mokesčio mokėjimas, nepriemokų mažinimas bei tinkamas žemės nuomos mokesčio 

administravimas. Terminas informacijai surinkti ir pateikti Ekonomikos, finansų ir biudžeto 

komitetui - iki 2020 m. kovo mėnesį vyksiančio posėdžio. Vėliau papildomu klausimu buvo 

aptartas viešosios įstaigos Plungės rajono savivaldybės ligoninės prašymas. Loreta Miltenienė, 

Plungės rajono savivaldybės ligoninės vyr. buhalterė, sakė, jog Plungės rajono savivaldybės 

ligoninė prašo Savivaldybės finansinio prisidėjimo, įsigyjant skaitmeninį rentgeno aparatą.  Ji 

paminėjo, jog prašoma prisidėti 20 proc. pirkinio sumos. Po ilgų diskusijų nutarta klausimą 

papildomai svarstyti rugsėjo mėnesio Komiteto pasėdžio metu. 

Rugsėjo mėnesio Komiteto posėdžio metu buvo pristatytas sprendimo projektas „Dėl 

negyvenamųjų patalpų suteikimo panaudos teise Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijai“. 

Pranešėja Inga Daublienė pristatė sprendimo projektą ir informavo, kad Lietuvos politinių kalinių ir 

tremtinių bendrija kreipėsi į Plungės rajono savivaldybės administraciją su dviem prašymais. Vienas 
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prašymas - suteikti patalpą Vytauto g. 7-14, Plungės m., kitas - atleisti nuo komunalinių mokesčių 

mokėjimo. Pasak pranešėjos, Ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto 2019-09-17 posėdyje buvo 

iš dalies tenkintas prašymas dėl atleidimo nuo komunalinių mokesčių mokėjimo, siūlant 

kompensuoti 20 proc. patiriamų komunalinių išlaidų. Kompensuojama bendra suma būtų apie 100 

Eur. Nutarta: 1. Sprendimo projektą teikti Savivaldybės tarybai. 2. Įpareigoti Savivaldybės 

administraciją parengti alternatyvų sprendimo projektą ir jame numatyti atleisti Lietuvos politinių 

kalinių ir tremtinių bendriją nuo komunalinių paslaugų mokesčių mokėjimo už panaudos teise 

gautas patalpas. Vėliau pristatyti klausimai „Dėl pritarimo Plungės rajono savivaldybės 

administracijos projektui „Salantų gatvės sutvarkymas, siekiant pagerinti sąlygas investicijų 

pritraukimui ir kurti darbo vietas Plungės mieste“ ir daliniam jo finansavimui“; „Dėl pritarimo 

Plungės rajono savivaldybės administracijos projektui „Vieningos suteiktų komunalinių paslaugų 

atsiskaitymo, aptarnavimo ir informavimo sistemos diegimas Plungės rajone“, jo finansavimo ir 

įtraukimo į Plungės rajono savivaldybės 2010-2020 metų plėtros strateginį planą“. Daiva 

Mažeikienė pristatė informaciją apie Savivaldybės 2019 m. biudžeto pajamų ir išlaidų planų 

vykdymą. Paminėjo, kad Plungės rajono savivaldybėje pajamų surinkimo plano vykdymas - 48,6 

procento. Pranešėja aptarė biudžeto pajamų vykdymą, gautas įplaukas, tikslines lėšas. D. 

Mažeikienė informavo, kad bus perskirstyta 405 tūkst. Eur viršplaninių pajamų. Pasak pranešėjos, 

tikimasi, kad biudžeto pajamų vykdymas neblogės iki šių metų pabaigos. 

Spalio mėnesio posėdyje vėl svarstytas klausimas „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 

2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T1-79 „Dėl leidimo įsigyti automobilį“ pakeitimo“, kuriam 

buvo pritarta balandžio mėnesį vykusiame tarybos posėdyje. Pranešėja Inga Daublienė pristatė 

sprendimo projektą ir informavo, jog keičiama automobilio įsigijimo suma. Ji paminėjo, jog  

pirmame tarybos sprendime numatyta lėšų suma - iki 20 tūkst. eurų, o dabar įrašoma - iki 24 551 

Eur. Inga Daublienė sakė, jog Savivaldybės administracija gavo Plungės sporto ir rekreacijos centro 

raštą „Dėl leidimo padidinti lėšų sumą automobilio pirkimui“, kuriuo prašoma padidinti sumą, nes 

Centras turi sutaupytų lėšų. Nutarta sprendimo projektą teikti Savivaldybės tarybai. Vėliau aptartas 

VšĮ Plungės rajono greitosios medicinos pagalbos patalpų parinkimo ir išdėstymo klausimas. 

Pritarta Plungės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimaliems techninės 

priežiūros tarifams bei Maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo 

apskaičiavimo tvarkos aprašui. Nemažai diskutuota pristatant sprendimo projektą „Dėl pritarimo 

projektui „Alsėdžių gimnazijos valgyklos pritaikymas bendruomenės poreikiams“ ir lėšų skyrimo“. 

Žaneta Piepalienė paminėjo, kad bendruomenės reikmėms pritaikytose patalpose būtų įrengta 60 

vietų maitinimo įstaiga ir sukurtos 2 naujos darbo vietos, įsigyta maitinimo įstaigai reikalinga 

įranga, inventorius, padarytas atskiras, pritaikytas neįgaliesiems, įėjimas iš kiemo pusės. Nutarta 

sprendimo projektą teikti Savivaldybės tarybai. Daug diskusijų sukėlė sprendimo projektai „Dėl 

pritarimo projektui „Visuomeninės paskirties pastato, esančio Telšių g. 3, Alsėdžiuose, atnaujinimas 

ir pritaikymas kaimo bendruomenės poreikiams, socialinei ir kultūrinei veiklai, II etapas“ ir lėšų 

skyrimo (I alternatyva)“ bei „Dėl pritarimo projektui „Gandingos ir Varkalių piliakalnių bei jų 

prieigų pritaikymas laisvalaikio ir turizmo reikmėms, II etapas“ ir lėšų skyrimo (II alternatyva)“. 

Nutarta: 1. Savivaldybės tarybai teikti sprendimo projektą „Dėl pritarimo projektui „Visuomeninės 

paskirties pastato, esančio Telšių g. 3, Alsėdžiuose, atnaujinimas ir pritaikymas kaimo 

bendruomenės poreikiams, socialinei ir kultūrinei veiklai, II etapas“ ir lėšų skyrimo“. 2. Pavesti 

Komiteto pirmininkui su asociacija „Gondingos bičiuliai“ aptarti projekto „Gandingos ir Varkalių 

piliakalnių bei jų prieigų pritaikymas laisvalaikio ir turizmo reikmėms, II etapas“ įgyvendinimo 

tikslus bei būsimus darbus ir apie tai informuoti Komiteto narius. 3. Išsiaiškinus konkrečius 

projekto tikslus, vykdytinus darbus, sudarius projekto sąmatą, spręsti klausimą dėl projekto 

vykdymo. Vėliau pristatytas sprendimo projektas „Dėl transporto priemonių stebėjimo ir duomenų 

perdavimo sistemų įrengimo Plungės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų valdomuose 

tarnybiniuose automobiliuose“. Nutarta pritarti sprendimo projekto teikimui Savivaldybės tarybai 

bei pavesti Savivaldybės administracijai po pusės metų pateikti Ekonomikos, finansų ir biudžeto 

komitetui transporto priemonių stebėjimo ir duomenų perdavimo sistemų efektyvumo analizę ir jos 

aptarimą įtraukti į Komiteto darbo planą. Jūratė Garčinskaitė, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja, 
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pristatė sprendimo projektą „Dėl pritarimo UAB „Plungės šilumos tinklai“ techninio projekto 

„Plungės miesto Lentpjūvės ir V. Mačernio gatvių centrinio šildymo sistemų sujungimas“ 

parengimui ir jo daliniam apmokėjimui“. Nesant bendro sutarimo, buvo balsuojama už pateiktą 

sprendimo projektą (už – 2, susilaikė – 3, dalyvavo – 5). Toliau buvo balsuojama už Komiteto 

pirmininko pasiūlytą variantą (už – 3, susilaikė – 2, dalyvavo – 5). A. Zamulskis buvo pasiūlęs 

sprendimo projekte numatytą suma simboliškai sumažinti iki 10 tūkst. eurų. Nutarta patikslintą 

sprendimo projektą teikti Savivaldybės tarybai. 

Lapkričio mėnesį Komitetas pradžioje posėdžio išklausė VšĮ „Žemaitijos keliais“ prašymą. 

Pranešėjas Egidijus Kerpauskas, VšĮ „Žemaitijos keliais“ direktorius, sakė, jog Savivaldybei yra 

pateikęs prašymą dėl prisidėjimo prie projekto. Jis paminėjo, kad aplankė 22 Žemaitijos regiono  

savivaldybes su tokiu prašymu. Projekto „Žemaitėjės keleles“ įgyvendinimo metu planuojama 

sukurti mobilią programėlę, kurioje bus sužymėti visi piliakalniai, alkakalniai, pažintiniai takai, 

žydkapiai, maro kapinaitės, lankytinos vietos. Pranešėjas parodė sukurtą vaizdo medžiagą apie 

projektą. Nutarta siūlyti Savivaldybės administracijai, planuojant 2020 metų Savivaldybės biudžetą, 

svarstyti VšĮ „Žemaitijos keliais“ prašymą dėl finansinio prisidėjimo prie projekto „Žemaitėjės 

keleles“. Toliau išklausyta informacija apie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

specialiojo plano koregavimo ir finansavimo būtinybę. Vėliau Inga Daublienė, Turto skyriaus vyr. 

specialistė, pristatė sprendimo projektą „Dėl leidimo įsigyti tarnybinius lengvuosius automobilius“. 

Ji paminėjo, jog prašoma leisti Savivaldybės administracijai įsigyti du tarnybinius lengvuosius 

automobilius, kurių bendra įsigijimo vertė - iki 50 000,00 Eur. Adomas Zamulskis pasidomėjo 

esamu automobilių parku, kad nesusidarytų įspūdis, jog tų automobilių nereikia. Buvo pasakyta, jog 

perkama todėl, jog visus tris turimus automobilius reikia nurašyti, nes jie eksploatuojami daugiau 

nei 10 metų. Vienas iš jų visiškai neberemontuojamas, - ruošiami dokumentai nurašymui. Kiti du 

dar važiuoja, tačiau labai blogos būklės, nes surūdiję ir nuolat remontuojami. Liudas Skierus, 

Komiteto pirmininko pavaduotojas, pastebėjo, kad 50 000,00 Eur yra per daug. Jo nuomone, tikrai 

galima nupirkti minėtus automobilius už 40 000,00 Eur. Nutarta patikslintą sprendimo projektą 

teikti Savivaldybės tarybai. Vėliau buvo aptartas asociacijos „Gondingos bičiuliai“ prašymas. 

Išklausius informaciją, nutarta pritarti 6 000 Eur lėšų skyrimui pagal asociacijos „Gondingos 

bičiuliai“ prašymą, perskirstant lėšas iš Teritorijų planavimo programos. Pristatyta informacija apie 

Savivaldybės biudžetinėse įstaigose vykdomų veiklų dubliavimą. 

Gruodžio mėnesį Komitetui teiktas sprendimo projektas dėl uždarosios akcinės bendrovės 

„Plungės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos kainos dedamųjų nustatymo. Po ilgų diskusijų pritarta 

sprendimo projekto teikimui Savivaldybės tarybai. Nemažai klausimų kilo pristatant sprendimo 

projektą dėl įgaliojimo atstovauti Plungės rajono savivaldybei UAB „Telšių regiono atliekų 

tvarkymo centras“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Buvo kalbėta apie problemas 

dėl sutarties su UAB „Veistas“. Aidas Kėsas pasidomėjo, ar yra daryti kokie nors ekonominiai 

apskaičiavimai, jeigu būtų nutraukta sutartis su UAB „Veistas“, sumokėta bauda, ir TRATC-as pats 

imtųsi operatoriaus funkcijos. Juozas Šlepetis sakė, jog konkrečių skaičiavimų nėra, - remiamasi 

kitų savivaldybių pavyzdžiais ir manoma, jog TRATC-as galėtų ir pats atlikti operatoriaus 

funkcijas. Nutarta sprendimo projektą teikti Savivaldybės tarybai. Vėliau pritarta Plungės rajono 

savivaldybės 2021 - 2030 metų strateginio plėtros plano rengimui ir lėšų skyrimui. Išklausyta 

informacija apie nevyriausybinių organizacijų galimybes teikti socialines paslaugas (poreikis ir 

pasiūla). Pritarta Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo 

tvarkos aprašui; projektų teikimui Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti ir daliniam projektų 

finansavimui; Plungės rajono meno mokyklų mokytojų darbo užmokesčio fondo skaičiavimo 

metodikai ir kitiems sprendimų projektams. Daiva Mažeikienė pristatė 

Plungės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto formavimo 

gaires.Gruodžio mėnesį prieš tarybos posėdį vyko dar vienas Komiteto 

posėdis, kuriame dar kartą buvo pristatyti Strateginio veiklos plano bei 

Savivaldybės 2019 metų biudžeto pakeitimai. Nutarta sprendimų 

projektus teikti Savivaldybės tarybai.  

 

7 pav. Komiteto posėdžio metu  
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2.7. KONTROLĖS KOMITETAS 

VIII šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininkė - Asta 

Beierle Eigirdienė, pavaduotojas - Tomas Raudys. 

Nariai: Robertas Endrikas, Daina Martišienė, Marė Valaitienė. 

IX šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininkas – Algirdas 

Pečiulis, pavaduotojas – Tadas Šetkauskis. 

Nariai: Gintaras Bagužis, Asta Beierle Eigirdienė, Daina Martišienė. 

 

2019 metus Plungės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas (toliau – Komitetas) 

pradėjo tokios sudėties: Marė Valaitienė, Daina Martišienė, Robertas Endrikas, Tomas Raudys. 

Komiteto posėdžiams pirmininkavo Asta Beierle Eigirdienė. 2019 metais šios sudėties vyko 2 

Komiteto posėdžiai – vasario 7 d. ir kovo 21 d.  

2019 m. vasario 7 d. įvykusiame posėdyje, kuriame dalyvavo visi Komiteto nariai, buvo 

svarstyti 5 klausimai. Šiame posėdyje pranešėjas Gintautas Rimeikis pristatė mokytojų etatinio 

darbo apmokėjimo įgyvendinimą Plungės rajone. Savivaldybės kontrolierė Danutė Jarašiūnienė 

pristatė sprendimo projektą „Dėl Plungės rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo 

patvirtinimo“. Šiam sprendimo projektui buvo pritarta bendru sutarimu. Savivaldybės kontrolierė 

šio Komiteto posėdžio metu pristatė dar vieną klausimą – „Dėl Plungės rajono savivaldybės 

Kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos planui vykdyti reikalingų asignavimų“. Komiteto 

nariai, išklausę pristatymą, nusprendė pritarti Plungės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito 

tarnybos 2019 metų veiklos planui vykdyti reikalingiems asignavimams. 2019 m. vasario 7 d. 

Komiteto posėdyje bendru sutarimu taip pat buvo pritarta Plungės rajono savivaldybės tarybos 

Kontrolės komiteto 2018 metų veiklos ataskaitai ir sprendimo projektas buvo teiktas svarstyti 

Savivaldybės tarybai. Šio posėdžio metu, svarstant klausimą „Dėl Plungės rajono savivaldybės 

tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr.T1-213 „Dėl pritarimo projektui „Plungės dvaro 

sodybos Mykolo Oginskio rūmų rekonstravimas ir modernizavimas, kuriant aukštesnę kultūros 

paslaugų kokybę“ ir lėšų skyrimo“ pakeitimo“, sprendimo projektui buvo pritarta bendru sutarimu 

ir nutarta pavesti Savivaldybės administracijai iš joje dirbančių kompetentingų specialistų sudaryti 

darbo grupę ar komandą, padėsiančią Žemaičių dailės muziejui pateikti paraišką projektui „Plungės 

dvaro sodybos Mykolo Oginskio rūmų rekonstravimas ir modernizavimas, kuriant aukštesnę 

kultūros paslaugų kokybę“.  

2019 m. kovo 21 d. įvykusiame posėdyje svarstytas 1 klausimas - „Dėl pritarimo Plungės 

rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitai“. Posėdyje dalyvavę 

Komiteto nariai, išklausę savivaldybės kontrolierės Danutės Jarašiūnienės pranešimą, sprendimo 

projekto teikimui Savivaldybės tarybai pritarė bendru sutarimu. 

Po įvykusių savivaldybių tarybų rinkimų, 2019 m. balandžio 11 d.  Savivaldybės tarybos 

sprendimu Nr. T1-73 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudėties 

patvirtinimo, Komiteto pirmininko ir Komiteto pirmininko pavaduotojo paskyrimo“ nuspręsta iš 5 

Savivaldybės tarybos narių sudaryti Kontrolės komitetą IX šaukimo Plungės rajono savivaldybės 

tarybos įgaliojimų kadencijai. Kontrolės komitetą sudaro šie nariai: Gintaras Bagužis, Asta Beierle 

Eigirdienė, Daina Martišienė, Algirdas Pečiulis, Tadas Šetkauskis. Kontrolės komiteto pirmininku 

paskirtas Algirdas Pečiulis, o Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoju - Tadas Šetkauskis. 

2019 metais naujos narių sudėties įvyko 4 Kontrolės komiteto posėdžiai, iš kurių tik 

viename dalyvavo visi Komiteto nariai. 2019 metais didžioji dalis Komiteto narių aktyviai dalyvavo 

posėdžiuose, išsamiai nagrinėjo pateiktus klausimus, diskutavo. Naujos kadencijos Kontrolės 

komiteto posėdžiuose apsvarstyta 11 klausimų. Algirdas Pečiulis, Tadas Šetkauskis ir Asta Beierle 

Eigirdienė dalyvavo visuose įvykusiuose Komiteto posėdžiuose, Daina Martišienė praleido 1 

posėdį, o Gintaras Bagužis – 3 posėdžius. 

Pirmasis naujos kadencijos Kontrolės komiteto posėdis įvyko liepos 18 d. Jame svarstyti 4 

klausimai. Savivaldybės kontrolierė, kaip įprastai liepos mėnesį, pristatė Savivaldybės 2018 metų 

finansinių ataskaitų rinkinių ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio audito išvadas ir 

Savivaldybės 2018 metų biudžeto vykdymo ir kitų piniginių išteklių naudojimo audito išvadas. 
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Šiame Komiteto posėdyje Savivaldybės tarybos pavedimu buvo nagrinėjamas atvejis dėl Kulių 

kultūros centro pastato stogo rekonstrukcijos darbų. Po įvykusių diskusijų nutarta kreiptis į 

Savivaldybės darbuotojus, kad pateiktų papildomus dokumentus  vertinti, ar sutampa darbų atlikimo 

žurnale įvardyti darbai su darbų perdavimo – priėmimo akte nurodytais darbais. 2019 m. liepos 18 

d. įvykusio Komiteto posėdžio metu bendru sutarimu buvo pritarta sprendimo projektui „Dėl 

Plungės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų rugpjūčio - gruodžio mėnesių 

veiklos programos patvirtinimo“. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 25 d. 

sprendimu Nr. T1-203 Plungės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų 

rugpjūčio – gruodžio mėnesių veiklos programa patvirtinta.  

2019 m. rugsėjo 25 d. įvykusiame Kontrolės komiteto posėdyje buvo tęsiamas atvejo dėl 

Kulių kultūros centro pastato stogo rekonstrukcijos darbų nagrinėjimas. Kaip ir buvo prašyta 2019 

m. liepos 18 d. įvykusiame posėdyje, Vietos ūkio skyrius pateikė papildomus dokumentus ir išrašus. 

Išnagrinėjus pateiktus dokumentus, nutarta informuoti Plungės rajono savivaldybės tarybą, jog 

atliktų darbų akte nurodyti darbai akto priėmimo dieną tinkamai atlikti nebuvo. Šiame posėdyje 

dalyvavo visi Komiteto nariai.  

2019 m. spalio 31 d. įvykusiame posėdyje, kuriame dalyvavo trys Komiteto nariai – 

Algirdas Pečiulis, Asta Beierle Eigirdienė ir Tadas Šetkauskis, -  savivaldybės kontrolierė pristatė 

pranešimą dėl Plungės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos plano 

patvirtinimo. Komiteto posėdžio dalyviai diskutavo dėl Savivaldybės administracijos Vietos ūkio 

skyriaus, kuriame nustatytas žmogiškųjų išteklių trūkumas, ir dėl to stabdomi ar netinkamai 

įvykdomi numatyti darbai. Komiteto nariai siūlymų dėl plano pakeitimo neturėjo. Nutarta Plungės 

rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos planą patvirtinti. 

Paskutiniame 2019 metų Kontrolės komiteto posėdyje, kuris įvyko gruodžio 11 d., svarstyti 

5 klausimai. Posėdyje dalyvavo 4 Komiteto nariai – Algirdas Pečiulis, Daina Martišienė, Asta 

Beierle Eigirdienė ir Tadas Šetkauskis. Pranešėja Nijolė Gurčinė Komiteto narius supažindino su 

Plungės rajono savivaldybės kontroliuojamų bendrovių, viešųjų ir biudžetinių įstaigų transporto 

priemonių (lengvųjų automobilių) panaudojimo vertinimu. Nijolė Gurčinė rekomendavo 

pakoreguoti Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T1-228 

patvirtintas Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Plungės rajono 

savivaldybės valdomose įmonėse, viešosiose ir biudžetinėse įstaigose taisykles, kadangi audito 

metu buvo nustatyta neatitikimų. To paties posėdžio metu Laima Jurgutienė, savivaldybės 

kontrolieriaus pavaduotoja, pristatė ribotos apimties tikrinimo dėl pastato, esančio Liepgirių g. 27, 

Narvaišių k., administravimo ataskaitą. Šiame posėdyje taip pat buvo pristatyta Plungės rajono 

savivaldybės 2019 metų biudžeto ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių audito 

strategija. Danutė Jarašiūnienė, savivaldybės kontrolierė, pristatė 2020 m. išlaidų 

savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti sąmatos projektą. Paskutiniame 2019 metais 

įvykusiame posėdyje pristatyta Plungės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2020 metų 

veiklos programa. Komiteto narė Daina Martišienė informavo, kad buvo gautas Švietimo, kultūros 

ir sporto komiteto pirmininkės Vidos Bondauskienės pasiūlymas įtraukti į Kontrolės komiteto 2020 

metų veiklos programą tokį klausimą „Plungės rajono kultūros ir švietimo įstaigų darbo tarybų ir jų 

veiklos pristatymas“, tačiau vykusios diskusijos metu pateiktas pasiūlymas paprašyti Vidos 

Bondauskienės patikslinti klausimą ir prireikus veiklos programą papildyti ateityje. Kontrolės 

komiteto 2020 metų veiklos programa patvirtinta Savivaldybės tarybos 

2019 metų gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T1-320 „Dėl Plungės rajono 

savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programos 

patvirtinimo“. 

 

 

 

 

 

 

8 pav. Komiteto posėdžio metu 
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3. KOMISIJŲ, TARYBŲ VEIKLA 

 

2019 metais įvykusių komisijų, darbo grupių bei tarybų posėdžių ir svarstytų klausimų 

skaičius pateiktas 3 lentelėje: 

                                                                                                               3 lentelė 

Komisijos, darbo grupės, tarybos  

pavadinimas 

Posėdžių 

skaičius 
Papildoma informacija 

Antikorupcijos komisija - - 

Darbo grupė Plungės rajono savivaldybės 

mero ir Plungės garbės piliečio regalijoms 

atnaujinti 

- - 

Ekstremaliųjų situacijų komisija 2 Aptarti 6 klausimai. 

Etikos komisija 
8 

Aptarti 9 klausimai, surašyti 

3 sprendimai. 

Jaunimo reikalų taryba Rinkosi 7 

kartus. 3 

kartus savo 

sprendimus 

JRT nariai 

pateikė 

elektroninėmis 

priemonėmis. 

Aptarti 65 klausimai: 

išklausytos 38 su JRT veikla 

susijusios  informacijos; 

aptarta 14 prašymų ir 13 

projektų. 

Komisija dėl medžiojamųjų gyvūnų daromos 

žalos miškui prevencinių priemonių diegimui 

Plungės rajono savivaldybėje finansinės 

paramos paskirstymo 

2 Aptarti 2 klausimai. 

Komisija medžioklės plotų vienetams 

sudaryti bei jų riboms pakeisti 
1 Aptartas 1 klausimas. 

Komisija ryšiams su užsieniu 4 Aptarti 7 klausimai. 

Komisija siūlymams dėl Plungės garbės 

piliečio vardo suteikimo nagrinėti 
- - 

Kultūros ir meno taryba 2 Aptarti 6 klausimai. 

Kultūros rėmimo programos lėšų skirstymo 

komisija 
1 

Aptartas 1 klausimas, 

išnagrinėti 127 projektai. 

Mokslo rėmimo programos lėšų skirstymo 

komisija 
1 Aptarti 2 klausimai. 

Narkotikų kontrolės ir narkomanijos 

prevencijos komisija 
- - 

Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisija - - 

Peticijų kokisija - - 

Saugaus eismo organizavimo komisija 

6 

Aptarti 76 klausimai: 48 

prašymai; išklausytos 2 

informacijos, aptarti 25 

Komisijos siūlymai ir 1 

piliečio skundas. 

Savivaldybės bedruomenės sveikatos taryba 

4 

Aptarti 5 klausimai. 

Nuspręsta finansuoti 20 

projektų. Vyko 1 

konferencija. 

Savivaldybės bendruomeninių organizacijų 

taryba 
2 Aptarti 3 klausimai. 

http://www.plunge.lt/go.php/lit/Plunges-rajono-savivaldybes-kulturos-remimo-programos-leu-skirstymo-komisija/7
http://www.plunge.lt/go.php/lit/Plunges-rajono-savivaldybes-kulturos-remimo-programos-leu-skirstymo-komisija/7
http://www.plunge.lt/go.php/lit/Plunges-rajono-savivaldybes-mokslo-remimo-programos-leu-skirstymo-komisija/7
http://www.plunge.lt/go.php/lit/Plunges-rajono-savivaldybes-mokslo-remimo-programos-leu-skirstymo-komisija/7
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Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų 

skyrimo ir naudojimo nuolatinė komisija 
7 

Aptarta 10 klausimų, 

išnagrinėti 39 prašymai. 

Sporto taryba 
5 

Aptarta 14 klausimų, 

išnagrinėti 8 prašymai. 

Strateginio planavimo grupė 1 Aptarti 2 klausimai. 

Tarybos veiklos reglamento keitimo komisija 1 Aptartas 1 klausimas. 

Švietimo taryba 1 Aptartas 1 klausimas. 

Vaiko gerovės komisija 7 Aptarta 10 klausimų.  

Vaiko gerovės komisijos Pakomisė 6 Aptarti 7 klausimai.  

 

3.1. ETIKOS KOMISIJA 

Komisijos pirmininkas – Vaidotas Skierus. Komisijos pirmininko pavaduotojas – Julius 

Nekrašas. 

Nuo 2019 m. balandžio 25 d. Komisijos pirmininkas – Tadas Šetkauskis. 

Komisijos pirmininko pavaduotojas – Česlovas Kerpauskas. 

 

2019 metais Etikos komisija į posėdžius rinkosi 7 kartus. Aptarti 8 klausimai. Sausį ir  

vasarį Komisija rinkosi tris kartus. Posėdžiuose nagrinėtas vienintelis klausimas – Lietuvos 

Respublikos liberalų sąjūdžio frakcijos narių kreipimasis dėl išaiškinimo, ar Liberalų sąjūdžio 

frakcijos nariai, kuriuos sieja darbo santykiai su įmonėmis, dalyvavusiomis (ir dalyvaujančiomis) 

Plungės rajono savivaldybės administracijos skelbtuose viešuosiuose pirkimuose, supainiojo 

viešuosius ir privačius interesus ir ar dėl įmonių dalyvavimo konkursuose buvo pažeisti galiojantys 

teisės aktai. Posėdyje dalyvavęs Savivaldybės meras Audrius Klišonis (frakcijos atstovas) kėlė 

klausimą, ar įmonės, priklausančios Savivaldybės tarybos nariams, arba kuriose Savivaldybės 

tarybos nariai dirba, turi teisę dalyvauti viešuosiuose konkursuose, kuriuos skelbia Savivaldybės 

administracija. Akcentavo, kad tarybos nariai kaltinami, jog jie pažeidžia etiką ir teisės aktus, 

dalyvaudami skelbiamuose konkursuose. Tokia pozicija buvo išsakyta „Laisvės TV“. Po ilgų 

diskusijų Komisija nusprendė kreiptis į Savivaldybės administraciją dėl komunikavimo su „Laisvės 

TV“ kopijų pateikimo, dėl informacijos apie visas Savivaldybės tarybos narių įmones, dalyvavusias 

2017-2017 metais viešuosiuose konkursuose, nurodant sudarytų sutarčių sumas, pateikimo bei 

pažymos apie mero įgaliojimą atstovauti Liberalų sąjūdžio frakcijai Etikos komisijos posėdyje 

pateikimo. Nuspręsta prašyti Astos Beierle Eigirdienės, kad ši raštu atsakytų, ar jos iniciatyva 

„Laisvės TV“ domėjosi liberalų įmonių laimėtais viešaisiais pirkimais ir kokią informaciją ji 

žurnalistams pateikė. Vadovaujantis Komisijos veiklos nuostatų 20 punktu, tyrimo terminą 

nuspręsta pratęsti dviem mėnesiams. Kitame Komisijos posėdyje dalyvavo Liberalų sąjūdžio 

frakcijos atstovas Tomas Raudys, kuris paprašė išaiškinti, ar frakcijos nariai pažeidė viešuosius ir 

privačius interesus, ar nepažeidė. Domėjosi dėl tyrimo termino pratęsimo motyvų. Diskutuota dėl 

viešų ir privačių deklaracijų užpildymo ir pateikimo. Komisija nusprendė pakartotinai prašyti 

Savivaldybės administracijos pateikti susipažinti reikiamų dokumentų nuorašus (kopijas) bei kitą 

tyrimui reikalingą informaciją; Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos prašyti iki 2019 m. 

vasario 18 d. pateikti Audriaus Misiūno, Algirdo Pečiulio, Aido Kėso, Tomo Raudžio, Romo 

Remėzos ir Ričardo Jocio viešųjų ir privačių interesų deklaracijų kopijas. Vasario  20-ąją 

vykusiame Etikos komisijos posėdyje jam pirmininkaujantis Julius Nekrašas paprašė Komisijos 

narių išreikšti savo nuomonę. Aptartos viešųjų ir privačių interesų deklaracijos. Konstatuota, jog ne 

visi Liberalų sąjūdžio frakcijos nariai laiku papildė ar patikslino savo deklaracijas. Aptartas atvejis 

dėl informacijos nutekėjimo – Komisijos posėdžio protokolinio išrašo paviešinimo socialiniame 

tinklapyje „Facebook“. Toliau vyko balsavimo procedūros. Už tai, kad buvo pažeisti viešieji ir 

privatūs interesai balsavo 4 Komisijos nariai, du – prieš. Posėdyje dalyvavo 6 Komisijos nariai. 

Komisija pripažino, jog Liberalų sąjūdžio frakcijos nariai, kurie  laiku nepapildė ar nepatikslino 

savo deklaracijų, kaip reikalauja Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje 

įstatymas, pažeidė viešuosius ir privačius interesus. Kad būtų galima galutinį sprendimą priimti, 

nuspręsta prašyti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos išaiškinimo, ar Liberalų sąjūdžio 

https://www.plunge.lt/go.php/lit/Plunges-rajono-savivaldybes-tarybos-veiklos-reglamento-keitimo-komisija
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frakcijos nariai pažeidė viešuosius ir privačius interesus. Kovo mėnesį Etikos komisija aptarė 

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos raštą dėl Komisijos priimto sprendimo įvertinimo. 

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija paprašė nurodyti, kokių duomenų nedeklaravo konkretūs 

tarybos nariai bei kokias konkrečias Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje 

įstatymo nuostatas jie pažeidė. Komisija, įvertinusi turimą informaciją bei faktą, jog tyrimo 

procedūroms atlikti skirtas laikas baigiasi, nusprendė priimti galutinį sprendimą – nekeisti 2019 m. 

vasario 20 d. priimto sprendimo ir nutraukti tyrimą; Komisijos sprendimą išsiųsti Vyriausiajai 

tarnybinės etikos komisijai ir paviešinti Plungės rajono savivaldybės interneto svetainėje. 

Sprendimo kopiją išsiųsti LR liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnui Audriui Misiūnui. 

Spalio mėnesį Komisija aptarė spaudoje pasirodžiusios informacijos apie daromą politikų 

verslininkų spaudimą UAB „Plungės šilumos tinklai“ direktoriui Arūnui Tamošauskui. Siekdama 

išsiaiškinti, ar spaudoje pateikta informacija pagrįsta, Komisija nusprendė prašyti UAB „Plungės 

šilumos tinklai“ direktoriaus patikslinti, ar iš Plungės rajono savivaldybės tarybos narių jam buvo 

daromas spaudimas privataus verslo interesų naudai; jeigu taip, tai kokiais būdais tai buvo daroma, 

ir paprašyti nurodyti spaudimą jam dariusių asmenų pavardes. Komisija pritarė priimto sprendimo 

paviešinimui spaudoje, akcentuojant, jog tyrimo procedūros nepradėtos. Kitame Etikos komisijos 

posėdyje vyko UAB „Plungės šilumos tinklai“ generalinio direktoriaus Arūno Tamošausko rašto 

aptarimas. Konstatuota, kad įmonės direktorius atvirai ir konkrečiai nurodė, kad jis jaučia spaudimą 

iš Savivaldybės tarybos nario. Komisija nusprendė: pradėti tyrimą dėl Plungės rajono savivaldybės 

tarybos nario Liudo Skieraus veiksmų, galimai pažeidžiančių Viešųjų ir privačių interesų derinimo 

valstybės tarnyboje įstatymo ir Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso nuostatas; 

prašyti Plungės rajono savivaldybės tarybos nario pateikti išsamų ir detalų atsakymą į UAB 

„Plungės šilumos tinklai“ direktoriaus rašte išdėstytus visus argumentus ir pakviesti L. Skierų 

dalyvauti kitame Komisijos posėdyje. Lapkričio 6 d. vykusiame Komisijos posėdyje aptartas 

Savivaldybės tarybos nario L. Skieraus atsakymas į UAB „Plungės šilumos tinklai“ direktoriaus 

rašte išdėstytus argumentus. Akcentuota, jog Savivaldybės tarybos narys kai kurias rašte nurodytas 

aplinkybes paneigia. Liudas Skierus dalyvavo posėdyje ir pasisakė šiuo klausimu. Akcentavo, jog 

jis, būdamas Savivaldybės tarybos narys, turi teisę klausti įmonės direktoriaus ir gauti atsakymus į 

savo klausimas, kas numatyta Vietos savivaldos įstatymo 24 str. Jo nuomone, rašte išdėstyti 

argumentai paremti emocijomis.  Teigė, jog jis, gindamas bendruomenės interesus, etikos principų 

nepažeidė. Patikino, jog jis jokio intereso neturi, o rašte minimo susitikimo su „UAB TEC Industry“ 

tikslas – specialisto konsultacija. Įvertinusi raštu išdėstytus ir žodžiu išsakytus Savivaldybės tarybos 

nario argumentus, Etikos komisija konstatavo, kad Plungės rajono savivaldybės tarybos narys 

Liudas Skierus nepažeidė LR valstybės politikų elgesio kodekso ir LR viešųjų ir privačių interesų 

derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų.  Tame pačiame posėdyje Komisija aptarė 

Plungės rajono savivaldybės tarybos narių skundą dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos Etikos 

komisijos pirmininko Tado Šetkauskio veiksmų. Nuo šio klausimo svarstymo Komisijos 

pirmininkas nusišalino. Posėdžiui pirmininkavo Komisijos pirmininko pavaduotojas Česlovas 

Kerpauskas. Jis informavo, kad Savivaldybės tarybos nariai – Vida Bondauskienė, Rimas 

Dužinskas, Robertas Endrikas, Jolanta Skurdauskienė ir Liudas Skierus – skundžia Etikos komisijos 

pirmininko veiksmus dėl jo interviu laikraščiui „Plungės žinios“ prieš Komisijos posėdį. Komisijos 

nariai įvertino skunde išdėstytus argumentus ir pasisakė, kad kai kurių skunde įvardytų Etikos 

komisijos veiklos nuostatų pažeidimų negalima laikyti pagrindu, nes nebuvo pradėtos Etikos 

komisijos tyrimo procedūros ir jokios pavardės posėdžio metu nebuvo minimos. Į posėdį pakviesto 

Tado Šetkauskio Komisija parašė pakomentuoti laikraštyje pacituotą jo frazę. Tadas Šetkauskis 

teigė, kad sakinys – iš ilgo pokalbio iškarpyti žodžiai. Teigė, jog pokalbio metu jis akcentavo, kad 

tyrimas nepradėtas. Paklaustas, ar daromas spaudimas privačių interesų naudai yra priskirtinas 

korupcijai, jis atsakė, jog, be abejonės, tai yra korupcija. Tačiau jis kalbėjo apie korupciją 

abstrakčiai. Etikos komisija konstatavo: laikraštyje „Plungės žinios“ išspausdinta citata – ilgo 

pokalbio su žurnalistu metu pasakyta kalbant apie korupciją kaip apie reiškinį, o ne konstatuojant 

konkretų atvejį, o Tado Šetkauskio, kaip piliečio, išsakyta nuomonė buvo pritaikyta konkrečiam 

atvejui; Nuostatų 21 ir 32.1 punktai, reglamentuojantys posėdžio šaukimo ir tyrimo vykdymo 
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tvarką, bei nuostatų 10 ir 12 punktai nebuvo pažeisti, nes tyrimas nebuvo pradėtas; straipsnio 

autorius neinformavo, kad bus rengiamas straipsnis ir kad Komisijos pirmininko žodžiai bus 

panaudoti Etikos komisijos darbui pristatyti, bet, siekdamas suformuoti neigiamą visuomenės 

nuomonę apie konkrečius asmenis, galimai siekė pasinaudoti Etikos komisijos pirmininko žodžiais, 

pasakytais ilgo pokalbio metu.  Etikos komisija nusprendė rekomenduoti Tadui Šetkauskiui ateityje, 

kalbantis su žurnalistais, įvertinti, ar išsakytos mintys nebus panaudotos tendencingai.      

    

3.2. JAUNIMO REIKALŲ TARYBA 

Tarybos pirmininkė - Goda Butrimaitė.  

 

2019 m. Plungės rajono savivaldybės Jaunimo reikalų taryba į posėdžius rinkosi septynis  

kartus. Tris kartus savo sprendimus, vadovaudamiesi Plungės rajono savivaldybės Jaunimo reiklų 

tarybos reglamento 16 punktu,  Jaunimo reikalų tarybos nariai pateikė elektroninėmis priemonėmis. 

Aptarti 65 klausimai: išklausytos 38 su Jaunimo reikalų tarybos veikla susijusios informacijos, 

aptarta 14 prašymų ir 13 projektų daliniam finansavimui iš Jaunimo veiklos programos gauti. 

Jaunimo veiklos programai įgyvendinti 2019 m. Savivaldybės biudžete skirta 18 000 eurų: 6 000 

eurų numatyta panaudoti transporto paslaugai (kelionės išlaidoms ir vežėjams už suteiktas 

paslaugas apmokėti), 1 000 eurų - ūkiniam inventoriui įsigyti,  2 000 eurų - kitoms prekėms ir 

paslaugoms ir 9 000 eurų – projektinei veiklai vykdyti. 

Sausio mėnesį vyko kandidato į Jaunimo reikalų tarybą rinkimo procedūros. Į Jaunimo 

reikalų tarybą kandidatavo du jaunuoliai – Tautvydas Pilelis ir Julijus Zaburas. Suskaičiavus slapto 

balsavimo rezultatus, į Jaunimo reikalų tarybą išrinktas Julijus Zaburas. Aptartas Plungės rajono 

savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos 2019 metų veiklos planas. Buvo pateikti siūlymai dėl Plano 

papildymo ir pritarta naujomis priemonėmis papildytam Plungės rajono savivaldybės Jaunimo 

reikalų tarybos 2019 metų veiklos planui. Aptarti Jaunimo apdovanojimų renginio organizavimo 

klausimai. Diskutuota dėl teikiamų kandidatūrų ir nominacijų skaičiaus. Kad būtų galima sumažinti 

atskirtį tarp mieste ir kaime gyvenančio jaunimo, nuspręsta pakeisti renginio pavadinimą į  „Plungės 

rajono jaunimo apdovanojimai“, renginį nuspręsta pravesti gegužės mėnesį, o į renginio darbo 

grupę deleguoti jaunimo reikalų koordinatorę Jurgą Venckuvienę ir du Jaunimo reikalų tarybos 

narius – Ingridą Uznevičiūtė ir Godą Butrimaitę. Aptarti Jaunimo lyderių konferencijos 

organizavimo ir jos pravedimo, Jaunimo centro steigimo klausimai. Diskutuota dėl patalpų Jaunimo 

centro veiklai vykdyti. Jaunimo centro steigimo klausimus nuspręsta aptarti Jaunimo lyderių 

susirinkimo metu. Aptarti jaunimo organizacijų, įgyvendinusių projektus, ir konkurso  Jaunimo 

reikalų tarybos logotipui sukurti nugalėtojo apdovanojimo klausimai. Balsų dauguma nuspręsta: 

150 eurų vertės čekius kanceliarinėms priemonėms įsigyti skirti nevyriausybinei organizacijai 

„Krantas“, asociacijai „Plungės skautai“ ir Lietuvos moksleivių sąjungos Plungės mokinių 

savivaldų informavimo centrui; 50 eurų vertės čekius kanceliarinėms prekėms įsigyti skirti klubams 

„Indigo“, „Interact“ ir „Kartu kvadratu“; parduotuvės „Skytech“ 100 eurų vertės čekį skirti 

konkurso Jaunimo reikalų tarybos logotipui sukurti nugalėtojui. Jurga Venckuvienė Jaunimo reikalų 

tarybai pristatė informaciją apie 2018 m. Jaunimo veiklos programos lėšų panaudojimą: projektams 

iš dalies finansuoti panaudota 9 000 eurų, transporto išlaidoms kompensuoti -  5 000 eurų ir 

prekėms bei paslaugoms – 3 000 eurų.    

Vasario mėnesį vykusiame Jaunimo reikalų tarybos posėdyje aptarti ir įvertinti asociacijos 

„Plungės skautai“, jaunimo klubo „Kartu kvadratu“ projektai ir Jono Mockūno teiktas projektas 

„Jaunimo kompleksas“.  Nuspręsta iš Jaunimo veiklos programos asociacijos „Plungės skautai“ 

projektui „Švęskime valstybines šventes skautiškai“ skirti 430 eurų finansavimą, projektui 

„Jaunimo kompleksas“ – 3 000 eurų finansavimą. Jaunimo klubui „Kartu kvadratu“ projektą siūlyta 

teikti Vaikų vasaros poilsio organizavimo programos finansavimui gauti. Aptarti Plungės rajono 

jaunimo apdovanojimų renginio organizavimo ir finansavimo klausimai. Nuspręsta parengti 

renginio „Plungės rajono jaunimo apdovanojimai“ išlaidų sąmatą. Pirmasis Darbo grupės posėdis 

numatytas vasario 13 d. Aptartas Jaunimo reikalų tarybos naujo logotipo patvirtinimo klausimas. 

Jurga Venckuvienė skaidrėmis pristatė penkių autorių sukurtus logotipus. Didžiausio dėmesio 
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sulaukė logotipai „Bitė“ ir „Korys“. Logotipų autorių paprašyta pagrįsti, kad jų sukurti logotipai 

nėra plagiatai. Siūlyta sujungti abiejų logotipų simbolius – bitę ir korį -  į vieną logotipą ir klausimą 

pakartotinai aptarti kitame Jaunimo reikalų tarybos posėdyje. Jaunimo reikalų koordinatorė Jurga 

Venckuvienė pristatė Savivaldybės 2019 metų biudžete numatytą Jaunimo veiklos programos 

finansavimą ir supažindino su Programos 2019 metų išlaidų sąmata. Sąmatai pritarta. Jaunimo 

reikalų taryba pritarė pirmininkės idėjai kas savaitę visuomenei pristatyti informaciją apie Jaunimo 

reikalų tarybos narius. Aptarti Jaunimo lyderių susirinkimo organizavimo klausimai. Siūlyta 

susirinkimą pravesti kovo mėnesį.  

Kovo mėnesį Laimonas Jocys Jaunimo reikalų tarybai pristatė naujos erdvės jaunimui 

sukūrimo idėją – Plungėje atidaryti tirą-šaudyklą. Patalpoms įrengti, ginklams nusipirkti ir 

marketingui jis prašė skirti 2 000 eurų finansavimą. Įvertinus tai, jog Jaunimo veiklos programos 

lėšų negalima naudoti verslui paremti, siūlyta prašymą teikti Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo 

programos finansavimui gauti. Aptartas Lietuvos moksleivių sąjungos Plungės mokinių savivaldų 

informavimo centro prašymas apmokėti jų atstovų kelionės išlaidas į Šiauliuose vykusią XXVII 

asamblėją „Investuok į svajonę“ – patobulink tikrovę“. Nuspręsta iš Jaunimo veiklos programos 

skirti 64,40 Eur. Jurga Venckuvienė pristatė Plungės „Saulės“ gimnazijos prašymą iš Jaunimo 

veiklos programos skirti 630 eurų finansavimą  Platelių, Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus, 

Kulių, Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus ir Plungės „Saulės“ gimnazijų moksleivių kelionės 

išlaidoms į Vilniuje vyksiantį jaunimo festivalį „Vibelift“ apmokėti. Prašymui pritarta. Dar kartą 

aptarti renginio „Plungės rajono jaunimo apdovanojimai“ organizavimo klausimai. Goda Butrimaitė 

informavo, kad parengtas renginio scenarijus ir pradėti renginio organizavimo darbai, patvirtintos 

kandidatūros – kiekvienai nominacijai po tris. Gauta 500 eurų parama. Už rėmėjų lėšas įsigyta 10 

statulėlių kiekvienai nominacijai. Jaunimo reikalų tarybai pristatytas bendras, dviejų autorių 

logotipus „Bitė“ ir „Korys“ sujungiantis, darbas. Autoriai patikino, kad jų logotipai nėra 

užpatentuoti. Po diskusijų nuspręsta Jaunimo reikalų tarybos simboliu pasirinkti logotipą „Bitė“. 

Tam pritarė dauguma Tarybos narių. Jaunimo reikalų taryba pritarė 2019 metais Plungės rajono 

savivaldybei rekomenduojamoms įgyvendinti jaunimo politikos sritims, užduotims ir rezultatų 

vertinimo kriterijams. Julijus Zaburas pristatė informaciją apie vykusį Jaunimo lyderių susirinkimą, 

kurio tema – savanorystė. Jaunimo reikalų taryba aptarė savanorystės galimybes, šios veiklos 

organizavimo klausimus ir reikalavimus šiai veiklai. Aptarti Jaunimo reikalų tarybos narių – 

Emilijos Zavadzkytės, Agnės Stankūnienės, Orestos Gerulskienės – prašymai atleisti iš Jaunimo 

reikalų tarybos narių. Pateiktiems prašymams pritarta bendru sutarimu.        

Birželio mėnesį vyko Jaunimo reikalų tarybos pirmininko ir jo pavaduotojo rinkimai. 

Bendru sutarimu Tarybos pirmininke išrinkta Goda Butrimaitė, o jos pavaduotoju - Žydrūnas 

Purauskis. Aptartas Plungės rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos darbo reglamentas. Vidos 

Bondauskienės siūlymu, Reglamentas papildytas: numatyta, kad, Jaunimo reikalų tarybos narių 

balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendžiamąjį balsą turi pirmininkas (jo nesant – Jaunimo reikalų 

tarybos pirmininko pavaduotojas); Jaunimo reikalų tarybos posėdžių protokolų kopijos viešai 

skelbiamos Savivaldybės interneto puslapyje. Aptarti Jaunimo veiklos programos finansavimo 

klausimai. Nuspręsta, kad maksimalus finansavimo dydis – 1 500 eurų. Koordinatorė Jurga 

Venckuvienė informavo, kad Jaunimo veiklos programai skirtas finansavimas padidintas 3 000 

eurų, šią sumą skiriant Plungės iniciatyvinės grupės projektui „Jaunimo kompleksas“. Jaunimo 

reikalų taryba vertino Plungės sporto ir rekreacijos centro, nevyriausybinės organizacijos „Krantas“, 

Plungės r. Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos ir Plungės iniciatyvinės grupės paraiškas. 

Nuspręsta Plungės sporto ir rekreacijos centro projektui „Olimpinė diena“ skirti 4 00 eurų, 

nevyriausybinės organizacijos „Krantas“ projektui „Juoda Balta“ – 1 500 eurų, Plungės r. Alsėdžių 

Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos projektui „Jaunimo karjeros ugdymas – Golub-Dobžyno 

savivaldybėje ir Plungėje – skirtumai ir panašumai“ – 750 eurų. Plungės iniciatyvinės grupės 

projektą „Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai skirtas festivalis „Mindėėė“ siūlyta patikslinti 

(patikslinti projekto veiklas ir išlaidų sąmatą) ir jį e. paštu pateikti Jaunimo reikalų tarybos nariams. 

Aptarti LMS Plungės mokinių savivaldų informavimo centro, asociacijos „Plungės skautai“, 

Pauliaus Gadeikio, Gintarės Petraitytės ir Agnės Staupelytės prašymai. Visus prašymus nuspręsta 
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tenkinti: skirti 240,24 Eur Vilniuje vykusio LMS Pavasario forumo 2019 – XXVIII asamblėjos 

dalyvių kelionės išlaidoms apmokėti; 20,02 Eur - asociacijos „Plungės skautai narės Ievos 

Pilitauskaitės kelionės į Druskininkuose balandžio 27-28 dienomis vykusią Lietuvos jaunimo 

organizacijų tarybos XVI asamblėją išlaidoms apmokėti; Pauliui Gadeikiui, „Misijos Sibirasʼ19“ 

dalyviui, skirti 580 eurų ekspedicijai reikalingam inventoriui įsigyti; Gintarei Petraitytei ir Agnei 

Staupelytei skirti po 300 eurų kelionės į liepos 7- rugpjūčio 2 dienomis Portlande, Maine (JAV), 

vyksiančią Baltijos – Amerikos laisvės fondo lyderystės akademiją išlaidoms iš dalies apmokėti, 

nurodžius, kokioms reikmėms bus panaudotas skirtas finansavimas. Jaunimo reikalų taryba aptarė 

organizacinius Jaunimo lyderių susirinkimo klausimus. Nuspręsta diskusijas pravesti Karaliaus 

Mindaugo karūnavimo dienai skirto festivalio „Mindėėė“ metu. Aptarti Plungės jaunimo judėjimo 

interneto svetainės sukūrimo klausimai bei susisiekimo vietiniais maršrutais Plungės mieste 

problemos. Nuspręsta keleivių srautus ir maršrutų poreikį įvertinti pasibaigus Plungės miesto gatvių 

rekonstravimo darbams. Diskutuota dėl patalpų Jaunimo informavimo centrui parinkimo, apie 3 000 

eurų skirto finansavimo panaudojimą. Siūlyta sudaryti šešių asmenų darbo grupę ir Jaunimo 

informavimo centro steigimo klausimus išgryninti iki spalio mėnesio. Aptarti dalyvavimo jaunimo 

tarybų narių mokymuose Kaune bei  apsilankymo kitose savivaldybėse klausimai.   

Rugpjūčio mėnesį Jaunimo reikalų taryba išklausė informaciją apie Plungės rajono įstaigas, 

galinčias priimti savanoriauti Plungės rajono moksleivius. Aptartas projektas „One Punch man“. 

Nuspręsta iš Jaunimo veiklos programos skirti 1 270,50 euro už virtualios realybės programos 

pramogas apmokėti. Jonas Mockūnas pristatė informaciją apie vykusį festivalį „Mindėėė“. 

Akcentavo, kad skirto finansavimo nepakako, nes Žemaičių dailės muziejus neskyrė žadėto 300 

eurų finansavimo. Jaunimo reikalų taryba balsavo dėl papildomo finansavimo skyrimo 

susidariusioms renginio skoloms apmokėti. Dauguma Tarybos narių nepritarė papildomam 

finansavimui. Nuspręsta spalio mėnesį organizuoti konferenciją ir į ją pasikviesti universitetų 

atstovus, kad  moksleiviai susipažintų su galimybėmis studijuoti mūsų šalies universitetuose ir 

užsienyje bei galimybėmis dalyvauti tarptautiniuose projektuose. Rugsėjo 19 dieną, Jaunimo lyderių 

susitikimo metu, nuspręsta išklausyti Amerikos laisvės fondo lyderystės akademijos dalyvių – 

Gintarės Petraitytės ir Agnės Staupelytės – informaciją apie akademijos metu vykusius renginius. 

Aptarti organizaciniai renginio „Plungės rajono jaunimo apdovanojimai“ klausimai. Diskutuota dėl 

Jaunimo reikalų programos lėšų panaudojimo minėtam renginiui pravesti. Aptarti priemonių su 

Jaunimo reikalų tarybos atributika įsigijimo klausimai. Pritarta užrašinių, metalinių šiaudelių ir 

gertuvių su nauju Jaunimo reikalų tarybos logotipu įsigijimui. Aptarti kino teatro Plungėje 

klausimai. Jonas Mockūnas informavo, kad skirtas 3 600 eurų finansavimas bus panaudotas ekranui 

įsigyti. Papildomai įrangai (garso aparatūrai) įsigyti reikėtų 7 00 eurų. Nuspręsta prie šio klausimo 

sugrįžti metų pabaigoje, įvertinus Jaunimo veiklos programos lėšų likutį bei lėšų poreikį.  

Rugsėjo mėnesį Jaunimo reikalų taryba vertino Plungės r. Stanislovo Narutavičiaus 

gimnazijos pateiktą projektą. Pažymėta, kad gimnazijos jaunieji šauliai rugsėjo 22-28 dienomis LR 

krašto apsaugos ministerijos bei Lenkijos ambasados Lietuvoje yra pakviesti dalyvauti 

Tarptautinėje moksleivių karinėje stovykloje Lenkijoje. Iš Jaunimo veiklos programos prašoma 

skirti finansavimą transporto išlaidoms padengti. Nuspręsta skirti maksimalų 1 500 eurų 

finansavimą. Aptarti mobilaus darbo Plungės rajone klausimai ir poreikis šiai veiklai. Pateikti 

siūlymai dėl anketoje esančių klausimų pakeitimo. Siūlyta pakoreguoti anketos įžanginės dalies 

formuluotę ir suvienodyti klausimų formuluotes, o jaunimo reikalų koordinatorei Jurgai 

Venckuvienei pavesta pakoreguoti anketą, atsižvelgiant į Jaunimo reikalų tarybos narių teiktus 

siūlymus ir ją paviešinti Savivaldybės interneto svetainėje bei mokyklose. Aptarta informacija apie 

Plungės rajono įstaigas, atitinkančias akreditavimo kriterijus ir galinčias priimti savanoriauti 

Plungės rajono moksleivius. Nuspręsta jaunimo reikalų koordinatorę Jurgą Venckuvienę įpareigoti 

paskambinti visoms įstaigoms ir paraginti registruotis savanorius priimti. Ievos Pilitauskaitės 

paprašyta sumaketuoti ir išplatinti trumpą priminimą  jaunimui dėl dalyvavimo savanoriškoje 

veikloje. Jaunimo reikalų taryba diskutavo dėl planuotos konferencijos apie studijų galimybes 

organizavimo. Julijus Zaburas siūlė konferenciją pravesti kartu su NVO „Krantas“ organizuojamu 

renginiu. Ievos Pilitauskaitės paprašyta su NVO „Krantas“ atstovais padiskutuoti dėl idėjos 
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organizuoti renginį būsimiems studentams ir informuoti Jaunimo reikalų tarybą apie priimtą 

sprendimą. Nesulaukus pritarimo, - apsvarstyti renginio organizavimo klausimus jaunimo lyderių 

susitikimuose.  Konsultacinį susitikimą su Jaunimo reikalų departamento atstovu nuspręsta 

organizuoti lapkričio 4 ar 8 dienomis, susitikimo laiką suderinus su atvyksiančiu konsultantu. 

Diskutuota apie Jaunimo politikos tyrimo ir jo analizės atlikimą.  Aptarta renginio „Plungės rajono 

jaunimo apdovanojimai“ pravedimo data. Nuspręsta renginį pravesti kovo 21 dieną.  

Spalio mėnesį aptarti Plungės iniciatyvinės grupės, asociacijos „Plungės skautai“, 

nevyriausybinės organizacijos „Krantas“, Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos projektai. 

Nuspręsta: Plungės iniciatyvinės grupės projektui „Kino teatras Plungėje“ skirti 1 000 eurų, 

asociacijos „Plungės skautai“ projektui „Skautiškas ruduo ir žiema“ - 1 000 eurų finansavimą. Dėl 

finansavimo skyrimo kitiems projektams Jaunimo reikalų tarybos narių nuomonės išsiskyrė. Vyko 

balsavimo procedūros: už NVO „Krantas“ projektą „NVO „Krantas“ gimtadienis“ balsuojančių 

nebuvo. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos projektui „Žemaičių takais: jie įprasmino 

mūsų praeitį“ nuspręsta skirti 500 eurų. Aptarti nevyriausybinės organizacijos „Krantas“ ir LMS 

Plungės mokinių savivaldų informavimo centro prašymai. Nuspręsta abu prašymus tenkinti: skirti 

280 eurų renginio „Studfestas 2019“ dalyvių kelionės išlaidoms iš dalies apmokėti (NVO „Krantas“ 

prašymas); Jaunimo veiklos programos lėšomis iš dalies kompensuoti kelionės išlaidas į Tauragėje 

vyksiantį LMS rudens forumą „Būk tas pokytis, kurį nori matyti pasaulyje“, pateikus kelionės 

išlaidas patvirtinančius dokumentus (LMS Plungės mokinių savivaldų informavimo centro 

prašymas). Jonas Mockūnas pristatė informaciją apie Plungės kultūros centro ir jaunimo 

organizacijų kalėdinius renginius ir jų datas. Siūlė susirinkti visoms jaunimo organizacijoms ir 

aptarti idėjas ir siūlymus renginiams pravesti ir išsirinkti du asmenis, kurie koordinuotų kalėdinių 

renginių organizavimo ir pravedimo klausimus. Siūlyta jaunimo organizacijų susitikimą pravesti 

Plungės atvirame jaunimo centre, o šio Centro direktorių paskirti pagrindiniu renginių 

koordinatoriumi. Diskutuota dėl Jaunimo veiklos programos lėšų skirstymo tvarkos aprašo 

pakeitimo. Žydrūnas Purauskis siūlė peržiūrėti kriterijus ir numatyti vertinimo kriterijus balais ir 

Aprašą parengti iki kitų metų. Ieva Pilitauskaitė siūlė į Aprašą įtraukti punktą, nurodantį, kad 

paraiškos turi būti parengtos tinkamai, tvarkingai ir taisyklingai. Nuspręsta jaunimo reikalų 

koordinatorei pavesti parengti Jaunimo veiklos programos lėšų skirstymo tvarkos aprašą ir jį 

pateikti kitam Jaunimo reikalų tarybos posėdžiui. Vida Bondauskienė informavo, kad Švietimo 

tarybos nuostatuose numatyta, jog į Švietimo tarybą Jaunimo reikalų taryba deleguoja vieną atstovą 

-  iš mokyklų mokinių savivaldos institucijų pasiūlytą kandidatą. Nuspręsta, kad kandidatūrą į 

Švietimo tarybą nuo mokyklų savivaldos institucijų būtina pateikti iki lapkričio 15 d.  Jurga 

Venckuvienė informavo apie lapkričio 4 ir 8 dienomis vyksiančius mokymus jaunimo reikalų 

tarybų nariams. Aptarti renginio „Plungės rajono jaunimo apdovanojimai“ ir Jaunimo lyderių 

susitikimo klausimai. Vida Bondauskienė siūlė parengti Jaunimo reikalų tarybos 2020 metų planą. 

Pasiūlymui pritarta.    

Trys projektai Jaunimo reikalų tarybos nariams vertinti ir sprendimui priimti buvo pateikti 

elektroninėmis priemonėmis. Nuspręsta: Plungės iniciatyvinės grupės projektui „Karaliaus 

Mindaugo karūnavimo dienai skirtas festivalis „Mindėė“ iš Jaunimo veiklos programos skirti 1 500 

eurų finansavimą; pritarti 10% prisidėjimui Jaunimo veiklos programos lėšomis prie Atviro jaunimo 

centro projekto „Mobilus darbas su jaunimu“, iš Savivaldybės 2020 metų biudžeto Jaunimo veiklos 

programai skyrus papildomą finansavimą, prisidėti prie minėto projekto įgyvendinimo; Lietuvos 

moksleivių sąjungos projektui „Mokinių savivaldų konferencija LMS Bado žaidynės: viltis 

stipresnė už baimę“ skirti 460 eurų.  

 

3.3. KOMISIJA RYŠIAMS SU UŽSIENIU 

Pirmininkas - Mindaugas Jurčius. 

Nuo 2019 m. balandžio 25 d. Komisijos pirmininke paskirta Asta Beierle Eigirdienė. 

 

2019 metais įvyko keturi Komisijos posėdžiai. Aptarti septyni klausimai. Komisija pritarė 2-

3 asmenų oficialių miestų partnerių delegacijų pakvietimui į 2019 m. Plungės miesto šventę. Pritarė 
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dalyvavimui Bruntalio (Čekijos Respublika), Tukumo (Latvijos Respublika) ir Kvarelio (Gruzija) 

miestų šventėse bei dalyvavimui Boksholmo (Švedijos Karalystė) labdaros ir paramos organizacijos 

„Vӓnner emellan“ veiklos 20-čio paminėjimo renginiuose. Į Bruntalio miesto šventę birželio 13-16 

dienomis nuspręsta deleguoti Vindą Bondauskienę, Plungės rajono savivaldybės tarybos narę; 

Vitaliją Lukavičienę, Platelių bendruomenės atstovę; Paulių Zakalskį, Senamiesčio mokyklos 

direktorių. Delegacijos vadove paskirta Vida Bondauskienė. Į Tukumo miesto šventę 2019 m. 

liepos 12-14 dienomis nuspręsta deleguoti keturis asmenis: Astą Beierlę Eigirdienę, Savivaldybės 

mero pavaduotoją; Virginiją Jonauskienę, Civilinės metrikacijos skyriaus vedėją; Bronių 

Kleinauską, Žemaičių Kalvarijos bendruomenės „Gardai“ pirmininką; ir Dainą Martišienę, Plungės 

rajono savivaldybės tarybos narę. Šios delegacijos vadove paskirta Asta Beierle Eigirdienė. 

Labdaros ir paramos organizacijos „Vӓnner emellan“ valdybos kvietimu, į Boksholmą dalyvauti 

rugpjūčio 14-18 dienomis  minėtos organizacijos veiklos 20-čio paminėjimo renginiuose sudaryta 

trijų asmenų delegacija: Audrius Klišonis, Savivaldybės meras; Gintaras Armalis, Plungės krizių 

centro direktorius; ir Margarita Tamošauskienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėjo pavaduotoja. Į 

Kvarelio miesto šventę „Iliaoba“ 219  m. lapkričio 6 – 9 dienomis nuspręsta deleguoti Mindaugą 

Kauną, Savivaldybės administracijos direktorių; Audronę Aužbikavičiūtę, Strateginio planavimo ir 

investicijų skyriaus vyr. specialistę; ir du Savivaldybės tarybos narius – Juditą Stankutę ir Tomą 

Raudį. Delegacijos vadovu paskirtas Administracijos direktorius Mindaugas Kaunas.  

Komisija aptarė Krasnogorsko (Rusijos Federacija) kvietimą 2019 m. rugsėjo 13 – 15 

dienomis dalyvauti šventiniuose miesto renginiuose. Atsižvelgus į Krasnogorsko renginių 

programas bei jų didelį politinį krūvį, Rusijos veiksmus Sakartvelo atžvilgiu bei į esamus 

Savivaldybės  finansinius įsipareigojimus, įgyvendinant projektus, bendru sutarimu nuspręsta į 

Krasnogorską nevykti ir oficialios delegacijos nesudaryti.  

Komisija aptarė VšĮ „Plungės futbolas“ prašymą pakviesti Plungės miesto partnerius į 2019 

m. birželio 14-16 dienomis organizuojamą tarptautinį futbolo turnyrą „Plungės taurė 2019“ ir 

prisidėti, apmokant miestų partnerių dalyvių apgyvendinimo ir maitinimo išlaidas. Komisija 

nusprendė Plungės miestų partnerių 2008 m. gimusių berniukų futbolo komandas į Plungės miesto 

šventės metu organizuojamą tarptautinį turnyrą pakviesti atskiru kvietimu. Komisija aptarė 

bendradarbiavimo perspektyvas tarp kolektyvų, mokyklų, įstaigų, bendruomenių. Šiuos klausimus 

siūlyta aptarti su į Plungės miesto šventę atvykstančiomis oficialiomis delegacijomis. Sandra 

Kasmauskienė Komisijai pateikė idėją – padaryti meno instaliaciją apie Plungės miestus partnerius. 

Idėjai pritarta. Komisijos pirmininkė Asta Beierle Eigirdienė siūlė idėją pateikti Savivaldybės 

administracijai. Komisijai pateiktas dar vienas siūlymas – į Plungės miesto šventę pasikviesti 

miestų partnerių kolektyvus. Dėl šio pasiūlymo diskutuota, nes kolektyvų pasirodymo koncertinėje 

programoje bei bendradarbiavimo verslo, turizmo ir kitose srityse klausimus  būtina aptarti iš 

anksto. Komisijos pirmininkė siūlė viešnagės Kvarelyje metu aptarti bendradarbiavimo klausimus 

su Kvarelio švietimo įstaigomis.  

 

3.4. KULTŪROS IR MENO TARYBA 

Pirmininkas – Alvidas Bakanauskas. 

 

2019 metais Kultūros ir meno taryba rinkosi du kartus. Pirmojo posėdžio metu išrinktas 

pirmininkas Alvidas Bakanauskas ir jo pavaduotojas Juozas Laivys. Taip pat buvo aptarti kultūros 

projektų dalinio finansavimo iš Plungės rajono savivaldybės biudžeto tvarkos ir Plungės rajono 

savivaldybės gyventojų ir meno kolektyvų, pasiekusių aukštų rezultatų ir kultūros ir meno srityje, 

skatinimo tvarkos aprašai. Posėdžio metu nuspręsta teikti siūlymus šių tvarkos aprašų pakeitimui. 

Kultūros ir meno taryba nustatė kultūros projektų, finansuojamų iš 2020 metų Plungės rajono 

savivaldybės biudžeto, prioritetai. Išskirti trys prioritetai:  

 Tautodailės ir etninės kultūros metai; 

 Valstybinės šventės; 

Kiti tęstiniai tradiciniai renginiai. 

 

http://www.plunge.lt/go.php/lit/Plunges-rajono-savivaldybes-kulturos-remimo-programos-leu-skirstymo-komisija/7


63 

 

3.5. KULTŪROS RĖMIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKIRSTYMO KOMISIJA 

Komisijos pirmininkas  – Žydrūnas Purauskis. 

 

Įvyko vienas Komisijos posėdis. Kultūros rėmimo programai įgyvendinti Savivaldybės 

biudžete skirta 45 000 eurų. Pateikti 127 projektai daliniam finansavimui iš šios Programos gauti.  

5 000 eurų skirta Plungės rajono savivaldybės gyventojams ir meno kolektyvams premijuoti už 

pasiektus aukštus rezultatus kultūros ir meno srityje. 2019 metais teikiamiems projektams buvo 

numatyti šie prioritetai: Žemaitijos metams paminėti skirti renginiai, tęstiniai renginiai ir prisidėti 

prie Tolygios raidos programos  (Lietuvos kultūros tarybos) finansuotų projektų. Komisija 

nusprendė prisidėti prie Lietuvos kultūros reikalų tarybos Tolygios raidos programos lėšomis 

finansuotų projektų, skiriant 20% Tolygios raidos programos skirto finansavimo. Nustatė 1 000 

eurų dydžio maksimalų finansavimą. Kultūros reikalų tarybai rekomendavo su kultūros įstaigomis 

aptarti galimybę parengti bendrą projektą finansavimui iš Kultūros rėmimo programos gauti, 

sujungiant visų joms priklausančių skyrių numatytas veiklas. Kultūros rėmimo programos lėšos   

(40 000 eurų) paskirstytos 60-čiai kultūros projektų. 

 

3.6. MOKSLO RĖMIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKIRSTYMO KOMISIJA 

Pirmininkė – Jolanta Skurdauskienė. 

 

2019 metais Mokslo rėmimo programos lėšų skirstymo komisija rinkosi vieną kartą. 

Posėdžio metu pirmininke išrinkta Jolanta Skurdauskienė. Komisijos posėdžio metu buvo 

paskirstytos skatinamosios olimpiadų laimėtojų premijos. Taip pat nutarta mokytojui skirti premijas 

už kiekvieną parengtą mokinį laimėjusį prizines vietas. 

 

3.7. SAUGAUS EISMO ORGANIZAVIMO KOMISIJA  

Pirmininkas – Mindaugas Jurčius. 

Nuo 2019 m. balandžio 30 d. Komisijos pirmininku Administracijos direktoriaus įsakymu 

paskirtas Robertas Endrikas, Komisijos pirmininko pavaduotoju – Arvydas Liutika.  

 

2019 metais Saugaus eismo organizavimo komisija į posėdžius rinkosi 6 kartus. Aptarti 76 

klausimai: 48 prašymai, 25 Komisijos siūlymai saugaus eismo organizavimo klausimams spręsti, 2 

informacijos ir vienas piliečio skundas.  

Vasario mėnesį Komisija aptarė M. K. Čiurlionio gatvės gyventojų prašymą apriboti 

automobilių greitį M. K. Čiurlionio gatvės atkarpoje, tarp M. K. Čiurlionio  gatvės namų Nr. 1 ir 

Nr. 23. Prašymui nepritarta. Išnagrinėtas piliečio skundas dėl komercinių patalpų, esančių 

Gandingos g. 8, Plungės mieste, ir dėl šioje teritorijoje esančių gatvės elementų naudojimo. 

Konstatuota, kad Savivaldybės teritorijos statuso ir teritorijos sutvarkymo bei kiti su tuo susiję 

klausimai – nėra Saugaus eismo organizavimo klausimai, o Plungės rajono saugaus eismo 

organizavimo komisija visus veiksmus pagal savo kompetenciją atliko tinkamai. Komisija aptarė 

prašymą dėl kelio ženklų „Sustoti draudžiama“ A. Jucio gatvėje įrengimo. Kelio ženklų įrengimui 

nepritarta. Savivaldybės administracijai pavedė atlikti A. Jucio gatvės saugaus eismo auditą ir 

kompleksiškai išspręsti automobilių parkavimo, įvažiavimo į gyvenamųjų namų kiemus, perėjų ir 

kitų saugaus eismo priemonių įrengimo klausimus. Birutės gatvės gyventojas Komisijai pristatė 

situaciją dėl blogo matomumo Birutės gatvėje, išvažiuojant iš Birutės g. gyvenamųjų namų Nr. 22 ir 

22A kiemo. Prašė įrengti sferinį, šoninį vaizdą atspindintį kelio veidrodį. Atkreipė dėmesį, jog, 

tvarkant Birutės gatvę ir įrengiant šaligatvius pėstiesiems, buvo nuimti automobilių greitį iki 40 

km/h ribojantys kelio ženklai, kurie, pasibaigus gatvės rekonstrukcijos darbams, nebuvo atstatyti.  

Komisija pavedė Plungės miesto seniūnijai įrengti automobilių greitį iki 40km/h ribojančius kelio 

ženklus jų buvusioje vietoje bei siūlė sumontuoti sferinius, atspindinčius šoninį vaizdą, kelio 

veidrodžius ties įvažiavimu / išvažiavimu į / iš Birutės g. 22 ir 22A namų kiemą ir ties išvažiavimu 

iš Savivaldybės kiemo. Komisija aptarė situaciją prie Plungės „Saulės“ gimnazijos ir  kelio ženklų 

„Neįgalieji“ įrengimo bei prašymų jiems įrengti pateikimo bei informacinių ženklų (papildomų 

http://www.plunge.lt/go.php/lit/Plunges-rajono-savivaldybes-mokslo-remimo-programos-leu-skirstymo-komisija/7
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lentelių) įrengimo klausimus. Komisija pavedė Plungės miesto seniūnijai informuoti Plungės 

policijos komisariatą apie kelio ženklų „Neįgalieji“ įrengimo vietas. Nuo kelio ženklo „Stovėti 

draudžiama“, įrengto keliuke nuo Birutės g. 27 namo, kylant link Plungės „Saulės“ gimnazijos, 

nuimti papildomą lentelę su kelio ženklo galiojimo laiku.  

Gegužės mėnesį vykusiame Komisijos posėdyje dar kartą aptartas piliečio  raštas dėl 

automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo Gandingos gatvėje, ties gyvenamuoju namu Nr. 8. 

Komisija siūlė  klausimą dėl Gandingos gatvės atkarpos (įvažiavime į garažų bendriją „Signalas“ ir 

UAB „Plungės bioenergija“ rekonstrukcijos projekto parengimo teikti Ūkio, ekologijos ir kaimo 

reikalų komitetui aptarti. Aptartas piliečio prašymas leisti informacinį kelio ženklą „Jojimo 

paslaugos“ perkelti į Medelyno gatvės pradžią. Komisija siūlė minėto kelio ženklo perkėlimo 

klausimus derinti su Nausodžio seniūnija. Pritarta UAB „Kontrus“ ir UAB „Skonio fabrikas“  

prašymui Senamiesčio aikštėje, ties pastatu Nr. 5, esantį kalio ženklą „Sustoti draudžiama“ pakeisti 

kelio ženklu „Stovėti draudžiama“. Aptartas Babrungo seniūnijos gyventojos prašymas Pušelės 

gatvėje apriboti automobilių greitį iki 30 km/h. Posėdyje dalyvavusių Babrungo seniūnijos 

gyventojų buvo įvardyta ir kita problema – važiuojančių automobilių keliamos dulkės.  Komisija 

pritarė 30 km/h automobilių greitį apribojančių kelio ženklų įrengimui abiejose Pušelės gatvės 

pusėse. Babrungo seniūnijai pavedė įrengti minėtus kelio ženklus ir prireikus palaistyti gatvę. 

Komisija aptarė Sodo gatvės, Varkalių km., gyventojų prašymą pastatyti sunkiasvorio transporto 

eismą apribojančius kelio ženklus visuose įvažiavimuose į Sodo gatvę. Posėdyje dalyvavęs Sodo 

gatvės gyventojas Komisijai pateikė dar vieną prašymą – pastatyti kelio ženklą „Gyvenamoji zona“. 

Kelio ženklo „Gyvenamoji zona“ pastatymui Komisija nepritarė. Nausodžio seniūnijai siūlė Sodo – 

Kulių ir Sodo – Pušies  gatvių sankryžose pastatyti kelio ženklus „Ribota masė 8 t“.  Aptartas dar 

vienos Nausodžio seniūnijos gyventojos prašymas dėl apribojimų sunkiasvorio transporto eismui 

taikymo Čiurlenio gatvės dviejų sodybų bendro naudojimo keliuke.  Komisija siūlė Nausodžio 

seniūnijai pavasario polaidžio metu ir rudenį, įvertinus kelio būklę, pastatyti laikinus sunkiasvorio 

transporto svorį ribojančius kelio ženklus bendro naudojimo keliuke. Plungės policijos komisariatas 

prašė Saugaus eismo organizavimo komisijos išaiškinti, ar prekybos centro „Maxima“ automobilių 

stovėjimo aikštelės gale, ties J. Žilevičiaus skg. gyvenamojo namo Nr. 4 tvora, ištisinis geltonos 

linijos ženklinimas yra teisėtas ir suderintas su Saugaus eismo organizavimo komisija. Konstatuota, 

kad sprendimas minėtą teritoriją paženklinti priimtas pastačius prekybos centrą, nes gyventojai 

baiminosi, kad automobiliais bus užstatytas įvažiavimas į J. Žilevičiaus skersgatvį. Įvertinusi 

situaciją, Komisija siūlė prekybos centro „Maxima“ teritorijoje, ties J. Žilevičiaus skg. 

gyvenamuoju namu Nr. 4, galiojančiu laikyti esamą ženklinimą – geltoną ištisinę  liniją – ir ją 

atnaujinti. Siūlymus saugaus eismo organizavimo klausimams spręsti teikė Komisijos nariai: dėl 

eismo pirmumo kelio ženklų įrengimo Vėjo ir Purėnų gatvių sankryžoje, dėl vienodo greičio 

apribojimų taikymo Žaltakalnio gatvėje (nuo Kalniškių gatvės iki Plungės miesto ribos pabaigos); 

dėl želdinių Pabrėžos gatvėje sutvarkymo, dėl automobilių užstatymo Telšių gatvėje, automobilių 

greičio apribojimo ir pėsčiųjų saugumo užtikrinimo Kalniškių gatvėje, dėl pėsčiųjų perėjos 

įrengimo V. Mačernio gatvėje. Komisija nusprendė: Vėjo ir Purėnų gatvių sankryžoje įrengti kelio 

ženklą „Duoti kelią“, siūlyti Lietuvos automobilių kelių direkcijai Žaltakalnio gatvėje esančius 

automobilių greitį 70 km/h ribojančius kelio ženklus pakeisti  50 km/h greitį ribojančiais ženklais, 

ruože nuo sankryžos Mažeikiai – Plungė – Tauragė, važiuojant link Plungės miesto; siūlyti Plungės 

miesto ir Nausodžio seniūnijoms sutvarkyti J. Pabrėžos gatvėje esančius ir pagal teritorinį 

suskirstymą joms priklausančius želdinius; siūlė įrengti kelio ženklus „Sustoti ir stovėti 

draudžiama“ Telšių gatvėje (nuo Telšių skersgatvio link Plungės miesto, iki gyvenamojo namo – 

vienoje pusėje, bei nuo Telšių gatvės ir Telšių skersgatvio sankryžos iki gėlių parduotuvės 

„Hipoestė“ – kitoje Telšių gatvės pusėje; pritarti trijų pusinių greitį ribojančių kalnelių įrengimui 

Kalniškių gatvėje; siūlyti įrengti pėsčiųjų perėjas Salomėjos Nėries gatvėje, prie įvažiavimo į 

lopšelio – darželio „Nykštukas“ teritoriją, ir  V. Mačernio gatvėje, tarp parduotuvės „Grūstė“ ir 

gyvenamojo namo Nr. 16.   

Birželio mėnesį aptartas piliečio laiškas dėl užtvarų pastatymo bendro naudojimo kieme, 

Vytauto g. 5. Komisija siūlė Vytauto g. 5 kiemo teritorijos bendrasavininkiams išspręsti teritorijos 
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įforminimo klausimus: parengti automobilių stovėjimo vietų įrengimo schemą ir kartu su prašymu 

pateikti Saugaus eismo organizavimo komisijai. Aptartas piliečio prašymas dėl kelio ženklų 

„Sustoti ir stovėti draudžiama“ ties pastatu Stoties g. 7E. Įvertinus tai, jog minėtas  sklypas yra 

privatus, o ženklų įrengimo ir kitus eismo klausimus privačių sklypų savininkai su kaimynais 

sprendžia bendru sutarimu, Komisija sprendimo nepriėmė.  Nepritarta ir  Notės gatvės gyventojų 

prašymui dėl esamų kelio ženklų nuorodų nesilaikymo ir gatvės dulkėtumo. Dėl kelio ženklų 

laikymosi kontrolės vykdymo posėdyje dalyvavusiam Notės gatvės gyventojui Komisija siūlė 

kreiptis į Klaipėdos apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą. Aptartos UAB „Plungės lagūna“ 

eismo apribojimo J. Tumo – Vaižganto ir J. Biliūno gatvėse bei Dariaus ir Girėno – Lentpjūvės 

gatvių sankryžoje schemos. Pateiktoms eismo ribojimo schemoms pritarta. Aptartas Babrungo 

seniūnijos gyventojos prašymas apriboti automobilių greitį Kaspariškės ir Jovaišiškės kaimuose ir 

pastatyti kelio ženklus, nurodančius, kad minėtos teritorijos yra gyvenvietės. Konstatuota, kad 

minimos teritorijos neatitinka kriterijų kelio ženklams „Gyvenvietė“ įrengti. Komisija siūlė Liepų 

g., prieš įvažiavimą į Tilto gatvę pastatyti kelio ženklą „Duoti kelią“ ir du kelio ženklus įrengti Tilto 

gatvėje: kelio ženklą „Šalutinis kelias iš kairės“, važiuojant nuo kelio Plungė – Telšiai, iki 

sankryžos su Liepų gatve; kelio ženklą „Šalutinis kelias iš dešinės“ kitoje Tilto gatvės pusėje, iki 

sankryžos su Liepų gatve. Komisija pritarė DNSB „Seduma“ butų savininkų prašymui leisti 

pasistatyti kelio ženklą „Sustoti ir stovėti draudžiama“. Siūlė pastatyti keturis kelio ženklus iš abiejų 

bendro naudojimo kelio pusių, nuo pagrindinės Stoties gatvės iki Stoties g. gyvenamųjų namų Nr. 

32 ir Nr. 34 automobilių stovėjimo aikštelių. Komisija pritarė VšĮ Plungės rajono savivaldybės 

ligoninės prašymui leisti įsirengti kelio ženklus „Sustoti draudžiama“ prie įvažiavimo į Mendeno 

gatvę. Siūlė įrengti keturis kelio ženklus iš abiejų įvažiavimo pusių. Nausodžio seniūnijos 

gyventojas kreipėsi dėl sunkiasvorio transporto eismo apribojimo Sodo gatvėje, nes jis, nekirtęs 

kelio ženklų galiojimo zonos, negali patekti į savo sklypą.  Komisija Nausodžio seniūnui siūlė kelio 

ženklų įrengimo Sodo gatvėje klausimus aptarti su visais gyventojais ir apie priimtą sprendimą 

informuoti Saugaus eismo organizavimo komisiją. Ankstesnį Komisijos sprendimą dėl kelio ženklų 

„Ribota masė 8 t“ įrengimo nuspręsta laikyti negaliojančiu. Pritarta UAB „Plungės lagūna“ 

pateiktai Plungės miesto Rietavo g. eismo ribojimo schemai. Aptarti Nausodžio seniūnijos prašymai 

dėl kelio ženklo „Krovininių automobilių eismas draudžiamas“ Mendeno ir Kalniškių gatvių 

sankryžoje panaikinimo ir dėl pėsčiųjų ir dviratininkų saugumo užtikrinimo Žemaičių – Medelyno – 

Kulių gatvių sankryžoje. Komisija pritarė kelio ženklo ir dirbtinės kliūties įrengimui. Aptartas 

Plungės miesto gyventojos prašymas dėl automobilių statymo ir taršos Rietavo gatvėje. Nuspręsta 

pilietės prašymo netenkinti ir palikti galiojančiu anksčiau priimtą Komisijos sprendimą.   Aptartos 

saugaus eismo problemos Kalniškių gatvėje ir A. Jucio skersgatvyje bei pėsčiųjų perėjų įrengimo 

Plungės mieste klausimai. Nuspręsta: pastatyti du kelio ženklus „Sustoti draudžiama“ Kalniškių 

gatvėje (vieną kelio ženklą gatvės pradžioje ir kitą – už sankryžos su Mozūrų gatve); pastatyti du 

kelio ženklus „Pėsčiųjų takas“ Kalniškių gatvėje (vieną kelio ženklą gatvės pradžioje, kairėje 

pusėje, kitą – ties Kalniškių – Taikos gatvių sankryža), pėsčiųjų zoną pažymėti linija; A. Jucio 

skersgatvio dešinėje pusėje, atkarpoje tarp A. Jucio gatvės ir įvažos į A. Jucio skg. namo Nr. 6 

kiemą, pastatyti du kelio ženklus „Sustoti draudžiama“; įrengti sferinį, atspindintį šoninį vaizdą 

kelio veidrodį ties Mozūrų g. gyvenamuoju namu Nr. 4. Komisijai pristatyta situacija Babrungo g., 

Kaušėnų k. (automobilių prasilenkimo, pėsčiųjų saugumo klausimai). Komisija nepritarė esančių 

atitvarų pašalinimui. Pritarta kelio ženklo „Ribotas plotis“ įrengimui abiejose tilto pusėse.  

Rugpjūčio mėnesį aptartas Plungės rajono policijos komisariato raštas dėl kelio ženklų ir 

kitų priemonių įrengimo ties J. Žilevičiaus skersgatviu. Įvertinus tai, jog ne visi vairuotojai laikosi 

geltonos ištisinės linijos ženklinimo ir automobiliais užstato įvažiavimą į J. Žilevičiaus skersgatvį, 

pateiktas siūlymas prie įvažiavimo į J. Žilevičiaus skersgatvį pastatyti kelio ženklą „Sustoti 

draudžiama“ su papildoma lentele „Galiojimo zona į abi puses“. Plungės miesto seniūnui 

informavus, kad kelio ženklai pastatyti, Komisija konstatavo, kad prie įvažiavimo į J. Žilevičiaus 

skg. pastatyti kelio ženklai yra teisėti, ir Komisija įtvirtintam eismo reguliavimui neprieštarauja. 

Aptartas papildomos lentelės „Rezervuota 61 namo gyventojams“ įrengimo prie kelio ženklo 

„Stovėjimo vieta“ pagrįstumas. Konstatuota, kad papildomą lentelę  V. Mačernio g. 61 namo 
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gyventojai įrengė savavališkai. Nuspręsta įpareigoti daugiabučio V. Mačernio g. 61 namo savininkų 

bendrijos „Pakrantė“ atstovus pašalinti neteisėtai įrengtas papildomas lenteles, paliekant tik kelio 

ženklus, kuriems įrengti buvo  suteiktas Saugaus eismo organizavimo komisijos leidimas. Komisija 

aptarė V. Mačernio g. 8 namo gyventojų prašymą uždrausti transporto priemonių judėjimą iš 

dešinės daugiabučio namo pusės. Įvertinusi tai,  kad kiemų gatvės nepritaikytos sunkiasvoriam 

transportui, Komisija įpareigojo UAB „Valda“, organizuojant komunalinių atliekų šalinimą, 

specialiuoju transportu važiuoti pagrindinėmis gatvėmis. Sodų bendrijos „Pasaka“, „Saulutė“, 

„Sveikata“, „Liepa“, „Dobilas“, „Senasis vandenis“ Komisijai teikė prašymą J. Pabrėžos  ir 

Babrungo gatvių pradžioje pastatyti kelio ženklą „Gyvenvietės pradžia“. Prašymui nepritarta. 

Komisija aptarė Prūsalių bendruomenės „Liepupė“ ir Nausodžio seniūnijos gyventojo prašymą leisti 

pastatyti kelio ženklą „Eismas draudžiamas“, nes, sutvarkius poilsio ir pramogų zoną, padaugėjo 

vairuotojų, norinčių privažiuoti kuo arčiau vandens telkinio. Komisija leido savo lėšomis įrengti 

kelio ženklą „Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas“ be papildomos lentelės už 

įvažiavimo į gyvenamąjį kiemą Malūno g. 4. Aptartas Nausodžio seniūnijos gyventojo ir Lietuvos 

ūkininkų sąjungos Plungės skyriaus prašymas dėl kelio ženklo „Ribota masė 8 t“ pašalinimo, kad 

ūkininkai galėtų važiuoti per Gandingos hidrostatinio užtvanką Kaušėnų kaime bei per tiltą, 

jungiantį Pakalnės, Ramunių, Babrungo ir Medelyno gatves. Komisija pavedė Savivaldybės 

administracijai patikrinti tilto, jungiančio Pakalnės, Ramunių, Babrungo ir Medelyno gatves ir 

Gandingos hidrostatinio užtvankos rekonstrukcijos projektus ir techninius dokumentus, išsiaiškinti, 

ar yra nurodytos leidžiamos transporto svorio ribos. Neradus duomenų – užsakyti minėtų statinių 

ekspertizę maksimaliam leistinam transporto svoriui išaiškinti. Prie Birutės  ir Babrungo gatvių 

sankryžoje esančio kelio ženklo „Ribota masė 8 t“ siūlė įrengti papildomą lentelę su nurodytu 

atstumu. Komisija aptarė Nausodžio seniūnijos prašymą apriboti greitį Medelyno ir Babrungo 

gatvėmis ar imtis kitų saugumo priemonių pėsčiųjų ir dviratininkių saugumui užtikrinti. Komisija 

nusprendė, kad seniūno siūlomos priemonės pėsčiųjų ir dviratininkų saugumui užtikrinti yra 

tinkamos, tačiau negali būti įgyvendintos dėl lėšų trūkumo. Komisija pritarė Nausodžio seniūnijos 

gyventojos prašymui ir leido savo lėšomis įrengti ir prižiūrėti informacinius kelio ženklus „Kaimo 

turizmo sodyba“ su papildoma lentele – atstumo nuoroda iki  objekto: vieną ženklą įrengti įsukus į 

Kalniškių Kelio gatvę, o antrą – Klevų ir Kalniškių Kelio gatvių sankryžoje. Pritarta Alsėdžių 

seniūnijos prašymui ir leista Pušyno gatvėje ir Pušyno gatvės atšakoje įrengti 4 automobilių greitį 

ribojančius kelio ženklus, numatant, kad draudžiama važiuoti didesniu nei 30 km/h greičiu. 

Komisija nepritarė Žlibinų seniūnijos gyventojo prašymui apriboti sunkiasvorio transporto eismą 

keliuose Plungė Žlibinai ir Žlibinai – Kantaučiai, nes posėdyje dalyvavęs Žlibinų seniūnas  

informavo, kad rangovo transporto priemonės minėtu keliu važiuoja be krovinio. Komisija pritarė  

Žlibinų bendruomenės prašymui įrengti greičio ribojimo kalnelius Žlibinų kaime esančioje Žarėnų 

gatvėje. Savivaldybės administracijai rekomenduota kreiptis į Lietuvos automobilių kelių direkciją 

dėl minėtų kalnelių įrengimo. Aptartas Susisiekimo ministerijos raštas dėl elektroninių paspirtukų 

naudojimo viešajame eisme. Komisija nusprendė,  kad elektriniais paspirtukais turėtų būti 

važiuojama važiuojamąja kelio dalimi. Savivaldybės administracijai pavedė apie Komisijos 

sprendimą informuoti Lietuvos savivaldybių asociaciją. Aptarti transporto priemonių eismo 

reguliavimo S. Nėries gatvėje bei eismo reguliavimo prie buvusio policijos pastato ir  

važiuojamosios dalies Kalniškių gatvėje ženklinimo klausimai.  

Spalio mėnesį vykusiame Saugaus eismo organizavimo komisijos posėdyje aptartas 

Babrungo seniūnijos gyventojos prašymas panaikinti kelią, einantį per jos sodybą, esančią Ramunių 

g., Truikių km. Komisija pavedė Babrungo seniūnijai išsiaiškinti, ar minėtas kelias  yra servitutinis 

bei kieno naudai yra servitutas. Nustačius, kad kelias nėra servitutinis, klausimą dėl priemonių 

automobilių eismui apriboti įrengimo palikti spręsti patiems gyventojams. Komisija pritarė 

uždarosios akcinės bendrovės „Jovaida“ prašymui leisti pastatyti kelio ženklą „Stovėjimo ribotą 

laiką vieta“ mašinų aikštelėje prie parduotuvės A. Jucio skg. 10, Plungės mieste. Komisija siūlė  

įrengti du kelio ženklus iš abiejų automobilių stovėjimui numatytos vietos pusių.  Aptartas uždarųjų 

akcinių bendrovių „Baliomagija“ ir „Eurokaitra“ prašymas perkelti kelio ženklus „Sustoti ir stovėti 

draudžiama“, kad klientai galėtų sustoti ir pasikrauti prekes. Komisija siūle kelio ženklą „Sustoti ir 



67 

 

stovėti draudžiama“, įrengtą tarp Telšių gatvės namų Nr. 17 ir Nr. 19, nukelti toliau, jį įrengiant tarp 

Telšių gatvės namų Nr. 19 ir Nr. 21. Komisija aptarė pilietės prašymą užtikrinti pėsčiųjų saugumą 

perėjoje ties A. Jucio g. 42 gyvenamuoju namu. Konstatuota, kad A, Jucio gatvė labai judri, ir 

pėstiesiems nesaugu visose  A. Jucio gatvėje esančiose perėjose, Komisija siūlė įrengti penkias 

iškilias su kryptiniu apšvietimu pėsčiųjų perėjas A. Jucio gatvėje. Sudarant Saugaus eismo gerinimo 

priemonių diegimo planą 2020 metams, penkių pėsčiųjų perėjų įrengimą A. Jucio gatvėje laikyti 

prioritetu. Komisija pritarė sodų bendrijos „Liepa“ gyventojo prašymui leisti pasistatyti sferinį, 

atspindintį šoninį vaizdą, veidrodį išvažiavime iš Slyvų gatvės į pagrindinį kelią ir laikino eismo 

apribojimo schemai Plungės mieste lapkričio 1-ąją. Aptarti kelio ženklų įrengimo klausimai Birutės 

gatvėje, ties dėvėtų drabužių parduotuve „Launedva“. Akcentuota, kad šios parduotuvės klientai 

savo automobiliais užstato abi kelio puses ir pravažiuoti negali šioje teritorijoje įsikūrusių įmonių 

transportas. Komisija siūlė įrengti kelio ženklus „Sustoti ir stovėti draudžiama“ Birutės gatvės 

kairėje pusėje, nuo pasisukimo iš Plungės miesto iki įvažiavimo į ŽŪKB „Pieno gėlė“ teritoriją. 

Aptarta probleminė situacija Palankės ir Smilties gatvių sankryžoje. Komisija siūlė Palankės ir 

Smilties gatvių sankryžoje įrengti kompleksą priemonių saugiam eismui užtikrinti: įrengti sferinį, 

atspindintį šoninį vaizdą, veidrodį; įrengti kelio ženklą „Duoti kelią“, o eismo pirmumo teisę 

numatyti Palankės ir Smilties gatvėmis. Aptartas klausimas dėl šviesoforų rodyklių (papildomų 

lentelių) nuėmimo. Komisija rekomendavo nuimti prie šviesoforų esančias papildomas lenteles.  

Gruodžio mėnesį Komisija aptarė J. Tumo – Vaižganto gatvėje esančių įstaigų ir 

parduotuvių savininkų prašymą kelio ženklą „Sustoti draudžiama“ pakeisti kelio ženklu „Stovėti 

draudžiama“. Įvertinus tai, jog pakeitus kelio ženklą, reikės pakeisti ir esantį kelio ženklinimą, nes, 

aplenkdami sustojusias mašinas, Kelių eismo taisykles pažeisti bus priversti kiti eismo dalyviai, 

nuspręsta prašymo netenkinti. Komisija pritarė SĮ „Plungės būstas“ prašymui apriboti automobilių 

stovėjimo laiką, vykdant V. Mačernio g. 61 gyvenamojo namo atnaujinimo darbus, ties V. 

Mačernio g. 59 gyvenamuoju namu. Pritarė Plungės turizmo informacijos centro prašymui įrengti 

kelio ženklus „Turizmo informacija“ prie pagrindinių įvažiavimų į Plungės miestą. Komisija siūlė 

parengti kelio ženklų įrengimo schemą ir kreiptis į Lietuvos automobilių kelių direkciją dėl minėtų  

kelio ženklų įrengimo. Komisija aptarė Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos prašymą leisti 

pastatyti kelio ženklą „Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas“ su papildomomis 

lentelėmis „Galiojimo laikas darbo dienomis 22 - 16 h“ ir „Galiojimo laikas ne darbo dienomis 22 – 

7 h“ įvažiavime į mokyklos teritoriją. Komisija prašymui nepritarė. „Ryto“ pagrindinės mokyklos 

atstovui siūlė organizuoti tėvų apklausą dėl apribojimų taikymo. Nepritarta ir J. Biliūno gatvės 

gyventojo prašymui įrengti kelio ženklą „Sustoti ir stovėti draudžiama“ J. Biliūno gatvėje, tarp šios 

gatvės namų Nr. 15 ir Nr. 19. Komisija pritarė Plungės r. Platelių gimnazijos prašymui įrengti 

sferinį, šoninį vaizdą atspindintį, kelio veidrodį Mokyklos skersgatvyje, posūkyje ties bažnyčios 

tvoros kampu. Aptarti Stalgėnų seniūnijos Milašaičių kaimo šeimų bendruomenės „Sruoja“ ir 

Stalgėnų seniūnijos šeimų bendruomenės „Gija“ prašymai įrengti apšviestas pėsčiųjų perėjas ir 

greičio mažinimo priemones krašto kelyje Nr. 164 Tauragė – Mažeikiai: Stalgėnų k., ties Plungės ir 

Žaliosios gatvių susikirtimu, ir Milašaičių k., ties Plungės ir A. Plechavičiaus gatvių susikirtimu. 

Komisija neprieštaravo apšviestų pėsčiųjų perėjų ir greitį ribojančių priemonių įrengimui. Dėl 

pėsčiųjų perėjų ir greitį ribojančių priemonių įrengimo Stalgėnų seniūnijoje, siūlė kreiptis į Lietuvos 

automobilių kelių direkciją. Aptarti papildomų sekcijų prie šviesoforų įrengimo, šviesoforų ciklo, 

ties viaduku po geležinkeliu, krovininio transporto eismo apribojimo, papildomų kelio ženklų 

įrengimo ir pašalinimo klausimai. Komisija siūlė Savivaldybės administracijai išspręsti papildomų 

kelio ženklų įrengimo Dariaus ir Girėno bei Stoties gatvėse (nurodančių eismo juostų skaičių), 

šviesoforų prie tunelio ciklo sureguliavimo ir jų išjungimo nakties metu, kelio ženklo, nurodančio 

Mažeikių kryptį pakoregavimo, kelio ženklo „Krovininio transporto eismas draudžiamas“, 

apribojantį sunkiasvorio transporto eismą į miesto centrą, įrengimo ties „Senukais“ ir kelio ženklo 

„Transporto priemonių stovėjimo vieta“ UAB „Plungės autobusų parkas“ teritorijoje pašalinimo 

klausimus. Aptarta kelių ženklų panaikinimo ir naujų ženklinimų įrengimo Plungės rajono 

savivaldybės teritorijoje esančiuose ir Savivaldybei priklausančiuose keliuose tvarka.  Konstatuota, 

kad kelių ženklinimui ir esančių ženklinimų panaikinimui būtinas Komisijos pritarimas. Aptarti 
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kelio ženklų „Neįgalieji“ įrengimo Plungės mieste klausimai bei kelio ženklų įrengimo, vykdant 

darbus Plungės mieste, klausimai. Komisija nusprendė: Vytauto gatvėje, ties pastatu 7/1, panaikinti 

esančius ženklinimus; numatyti, kad kelio ženklų įrengimo klausimai, vykdant trumpalaikius darbus 

iki mėnesio laiko, turi būti derinami su Policijos komisariatu ir Plungės miesto seniūnija. Darbus 

vykdant ilgiau nei mėnesį, kreiptis į Saugaus eismo organizavimo komisiją.   

 

3.8. SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBA 

Tarybos pirmininkė - Stanislava Simonavičienė, 

nuo 2019 m. spalio 31 d. – Kristina Valienė. 

 

2019 metais Bendruomenės sveikatos taryba į posėdžius rinkosi 4 kartus. Aptarti 5 

klausimai. Sausio mėnesį Bendruomenės sveikatos taryba aptarė konkurso finansavimui iš 2019 

metų Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos gauti organizavimo klausimus. 

Nuspręsta kvietimą teikti paraiškas paskelbti Savivaldybės interneto puslapyje sausio 17 d. 

Programos lėšomis finansuojamiems projektams numatytas prioritetas - psichinė-emocinė sveikata, 

o pagrindinis atrankos konkursui keliamas reikalavimas – kiekvienas projekto pareiškėjas privalo 

turėti ne mažiau, kaip tris socialinius partnerius. Projektų vertinimas vyko vasario 18 - 21 dienomis. 

Buvo atrinkta 20 projektų, kurie surinko 15 ir daugiau balų. Lėšos paskirstytos proporcingai pagal 

vertinimo balus ir atsižvelgiant į projekto dalyvių skaičių. Projektų įgyvendinimui panaudota  

16 300 eurų Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų. Bendruomenės sveikatos 

tarybos veiklai vykdyti nuspręsta skirti 1 600 eurų. Sausio 25 dieną vykusiame Plungės rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos biuro renginyje konferencijoje Bendruomenės sveikatos tarybos 

pirmininkė skaitė pranešimą „Plungės rajono savivaldybės gyventojų sveikatingumą įtakojantys 

veiksniai“.  

IX šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos kadencijai Plungės rajono savivaldybės 

Bendruomenės sveikatos taryba sudaryta iš 9 narių: Lina Ablingienė, Narvaišių kaimo 

bendruomenės valdybos narė; Gintaras Bagužis, Savivaldybės tarybos narys; Oresta Gerulskienė, 

Plungės rajono savivaldybės gydytoja; Vitalija Lukavičienė, Platelių asociacijos „Šventorkalnis“ 

bendruomenės pirmininkė; Stanislovas Piepalius, Plungės sergančiųjų cukriniu diabetu klubo narys; 

Stanislava Simonavičienė, Plungės lopšelio - darželio „Vyturėlis“ direktorė; Irena Taučienė, 

Savivaldybės tarybos narė; Kristina Valienė, Plungės lopšelio-darželio „Rūtelė“ direktorė; Daiva 

Zablockienė, Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė. Tarybos 

pirmininke Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu paskirta Kristina Valienė. Į pirmąjį 

posėdį Bendruomenės sveikatos taryba rinkosi 2019 m. lapkričio 19 d. Posėdžio metu Plungės 

rajono Bendruomenės sveikatos tarybos pirmininko pavaduotoja išrinkta Daiva Zablockienė. 

Aptartos Tarybos 2020 metų prioritetinės sritys ir Bendruomenės sveikatos tarybos 2020 metų 

veiklos planas. Prioritetu 2020 metams nuspręsta patvirtinti Atrankinės moters mamografinės 

patikros dėl krūties vėžio programą, o į Tarybos 2020 metų veiklos planą įtraukti iniciatyvas, 

skatinančias mokyklas jungtis į Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą bei aktyvių mokyklų 

tinklą. Pritarta, jog dalis Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų būtų 

panaudota Bendruomenės sveikatos tarybos poreikiams tenkinti ir tikslinių grupių sveikatos 

tyrimams vykdyti.  

  

3.9. SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBA 

Pirmininkas – Žydrūnas Purauskis. 

 

2019 metais įvyko du Savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos posėdžiai, 

kuriuose buvo aptarti 3 klausimai. Pirmojo posėdžio metu buvo išrinktas Tarybos pirmininkas 

Žydrūnas Purauskis ir jo pavaduotoja – Rima Jokubauskienė. Posėdžio metu buvo pristatytas ir 

aptartas Plungės rajono bendruomeninių organizacijų 2019-2020 metų veiklos planas. Taip pat 

posėdžio metu kalbėta apie numatomą papildomą finansavimą bendruomeninės veiklos stiprinimui 

iš 2020 metų Plungės rajono savivaldybės biudžeto. 
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3.10. SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR 

NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS NUOLATINĖ KOMISIJA 

Pirmininkas – Ričardas Jocys (iki 2019 m. balandžio 11 d.) 

Pirmininkas – Vaidotas Skierus (nuo 2019 m. balandžio 11 d.)   

 

Plungės rajono savivaldybės Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų skyrimo ir 

naudojimo nuolatinės komisijos sudėtis keitėsi 2019 metais, įvykus savivaldybių tarybų rinkimams. 

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T1-94 sudaryta 

Plungės rajono savivaldybės Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų skyrimo ir naudojimo 

priežiūros nuolatinė komisija Savivaldybės tarybos įgaliojimų kadencijai. Komisiją sudaro Rimas 

Dužinskas, Savivaldybės tarybos narys; Egidijus Kerpauskas, Plungės smulkiojo verslo asociacijos 

pirmininkas; Aidas Kėsas, Savivaldybės tarybos narys; Daiva Mažeikienė, Finansų ir biudžeto 

skyriaus vedėja; Tomas Mašeckis, Plungės smulkiojo verslo asociacijos narys; Žaneta Piepalienė, 

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja; Vaidotas Skierus, Savivaldybės tarybos narys. 

Savivaldybės tarybos teikimu, Komisijos pirmininku paskirtas Vaidotas Skierus. 

2019 metais Komisijos nariai į posėdžius rinkosi 7 kartus. Posėdžių metu buvo apsvarstyti 

pareiškėjų pateikti prašymai, tartasi dėl Savivaldybės Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų 

skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) pakeitimų. 

2019 m. vasario 7 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-34 buvo 

patvirtintas naujas Plungės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų skyrimo 

ir naudojimo tvarkos aprašas. 

2019 metais SVV subjektams paremti iš Savivaldybės biudžeto paskirta 30 tūkst. Eur. Todėl 

buvo paskelbti 4 kvietimai teikti paraiškas smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo lėšoms gauti. 

Iš viso buvo gauti 37 prašymai, iš kurių 29 buvo patenkinti, o 7 – atmesti, kadangi neatitiko 

nustatytų Tvarkos aprašo reikalavimų. Didžioji dalis lėšų buvo skirta įrangos ir darbo priemonių 

įsigijimo išlaidų daliniam kompensavimui. Paraiškų vertinimo metu vadovautasi Savivaldybės 

tarybos patvirtintu Tvarkos aprašu.  

Kai kurių pareiškėjų pateikti prašymai sukėlė nemažai diskusijų, todėl buvo svarstomi 

pakartotinai. Taip pat buvo keliami klausimai dėl subjektų, dirbančių pagal verslo liudijimo pažymą 

ir individualios veiklos pažymą, rėmimo. 

Metų pabaigoje Komisijos nariai nemažai diskutavo dėl Tvarkos aprašo keitimo, buvo 

teikiami siūlymai. 

Paskutiniame posėdyje Komisija apsvarstė ketvirto kvietimo metu gautus prašymus ir nutarė 

likusias nepanaudotas 2019 metų SVV rėmimo lėšas grąžinti į Savivaldybės biudžetą. Šio posėdžio 

metu taip pat pateiktas siūlymas 2020 metų Savivaldybės biudžete numatyti 15 000 Eur smulkiojo 

ir vidutinio verslo rėmimui ir 15 000 Eur - prisidėjimui prie smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų 

konsultavimo pareigybės steigimo. 

 

3.11. SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO GRUPĖ 

Pirmininkas – Mindaugas Kaunas. 

 

2019 metais įvyko 1 Plungės rajono savivaldybės Strateginio planavimo grupės posėdis. Šio 

posėdžio metu apsvarstyti 2 klausimai. Buvo aptartos Strateginio veiklos plano (toliau – Planas) 

programos ir jų skaičius. Nutarta nekeisti Plano programų skaičiaus ir pavadinimų, tačiau nuspręsta 

7 – ąją programą papildyti naujomis priemonėmis: „Administracijos direktoriaus rezervas“ ir „Mero 

rezervas“. Šio posėdžio metu taip pat paskirti asmenys, atsakingi už Plano programų rengimą bei jų 

vykdymo ataskaitų pateikimą.  
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3.12. SPORTO TARYBA 

Pirmininkas - Julius Nekrašas. 

 

2019 metais įvyko 5 Sporto tarybos posėdžiai, kurių metu svarstyta 14 klausimų, išnagrinėti 8 

gauti prašymai. 

Metų pradžioje tradiciškai paskirtos piniginės premijos gyventojams ir sporto atstovams, 

pasiekusiems aukštų rezultatų sporto srityje – apdovanoti 33 sportininkai ir jų treneriai. Taip pat 

atnaujintas Plungės rajono savivaldybės sporto bazių naudojimo tvarkos aprašas, aptartos paraiškos 

finansavimui iš 2019 metų Sporto plėtros programos gauti. Sporto plėtros programos biudžetas 

2019 metais buvo 70 000 eurų: 9 600 eurų skirta geriausių sportininkų premijavimui, 1 400 eurų – 

geriausių 2019 metų sportininkų pagerbimo šventei rengti, 2 600 eurų – rezervinės lėšos. Likusi 

pinigų suma paskirstyta įvairiems sportinę veiklą organizuojantiems klubams. 

Trečiajame posėdyje, vykusiame 2019 metų spalio 22 d., Sporto tarybos pirmininku išrinktas 

naujos sudėties Plungės rajono savivaldybės tarybos narys Julius Nekrašas, jo pavaduotoju – 

ilgametis buvęs Sporto tarybos pirmininkas Algirdas Pečiulis.   

Metų pabaigoje Sporto tarybos nariams pristatyta Plungės sporto ir rekreacijos centro metų 

veikla, išrinkti ir patvirtinti geriausiųjų 2019 metų sportininkų dešimtuko ir trijų sportinių žaidimų 

komandų sąrašai. Diskutuota apie galimus Geriausiųjų Plungės rajono metų sportininkų dešimtuko 

ir trijų sportinių žaidimų komandų rinkimų tvarkos bei Savivaldybės biudžeto Sporto plėtros 

programos lėšų skyrimo tvarkos aprašų pakeitimus. 

 

3.13. VEIKLOS VALDYMO PROGRAMOS KAIMO RĖMIMO PRIEMONĖS LĖŠŲ 

PASKIRSTYMO KOMISIJA 

Pirmininkė - Daina Martišienė. 

Nariai: Marijus Kaktys, Airida Montvydienė, Algirdas Pečiulis, Danutė Repšienė, 

Vaidotas Skierus, Dalia Vaičekauskienė. 

 

Kaimo rėmimo priemonei 2019 m. iš Savivaldybės biudžeto skirta 20 000 eurų. 

Paraiškos paramai pagal šią priemonę gauti buvo renkamos nuo 2019 m. vasario 8 d. iki 

vasario 28 d. Informacija apie paraiškų rinkimą skelbta Savivaldybės interneto tinklalapyje. 

Gauta 30 paraiškų paramai gauti. Įvyko vienas Lėšų skirstymo komisijos posėdis gautoms 

paraiškoms apsvarstyti. 

Priemonės lėšų paskirstymo tvarkos apraše numatyta, kad prioritetas teikiamas tradiciniams 

šalyje ir rajone vykdomiems renginiams, kuriuose reprezentuojamas Plungės rajonas. 

Vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės Veiklos valdymo programos Kaimo rėmimo 

priemonės lėšų paskirstymo komisijos veiklos nuostatų bei Savivaldybės veiklos valdymo 

programos Kaimo rėmimo priemonės lėšų paskirstymo tvarkos aprašu, patvirtintu Plungės rajono 

savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T1-66 (Savivaldybės tarybos 2017 m. 

spalio 26 d. sprendimu Nr. T1-237 papildytas 8.7. papunkčiu), prisidėjimas prie naujai statomos ar 

rekonstruojamos infrastruktūros fiziniams asmenims kaimiškose teritorijose, esant nenumatytoms 

stichinėms ar gamtos sukeltoms priežastims, skiriamas ne daugiau kaip 20 proc. nuo atestuotos 

įmonės pateiktos sąmatos, suderintos su Savivaldybės administracija. Vadovaujantis Kaimo rėmimo 

priemonės lėšų paskirstymo tvarkos aprašo 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6 ir 8.7 punktais, Lėšų skirstymo 

komisijai pritarus (2019 m. kovo 15 d., posėdžio protokolas Nr.1), Plungės rajono savivaldybės 

Veiklos valdymo programos Kaimo rėmimo priemonės lėšos skirtos: 

1. Žemės ūkio verslo ir mokomųjų kelionių išlaidoms kompensuoti – 1 200 Eur. 

2. Dalyvavimo mugėse, parodose, konkursuose, mokymuose ir žemdirbių šventėse, kuriose 

pristatoma Plungės rajono savivaldybė, išlaidoms kompensuoti – 3 100 Eur. 

3. Skatinti sodybų, kaimo turizmo sodybų, ūkininkų sodybų savininkus ir kaimo gyventojų 

vietovių apžiūrų - konkursų nugalėtojus, geriausius rajono metų ūkininkus – 5 000 Eur. 

4. Kaimo bendruomenių veiklos programoms ir registruotoms žemdirbiškoms 

visuomeninėms organizacijoms skatinti – 4 200 Eur. 

http://www.plunge.lt/go.php/lit/Savivaldybes-veiklos-valdymo-programos-kaimo-remimo-priemones-leu-paskirstymo-komisija/7
http://www.plunge.lt/go.php/lit/Savivaldybes-veiklos-valdymo-programos-kaimo-remimo-priemones-leu-paskirstymo-komisija/7
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5. Asociacijų, kooperatyvų nenumatytoms, bet patirtoms žemės ūkio veiklos išlaidoms 

kompensuoti – 1 500 Eur. 

6. Prisidėjimas prie naujai statomos ar rekonstruojamos infrastruktūros fiziniams asmenims 

kaimiškose teritorijose, esant nenumatytoms stichinėms ar gamtos sukeltoms priežastims, skiriamas 

ne daugiau kaip 20 proc. nuo atestuotos įmonės pateiktos sąmatos, suderintos su Savivaldybės 

administracija išlaidoms kompensuoti – 5 000 Eur. 

 

3.14. TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO KEITIMO KOMISIJA 

Pirmininkė – Asta Beierle Eigirdienė. 

 

2019 metais įvyko vienas Tarybos veiklos reglamento keitimo komisijos posėdis. Posėdžio 

metu buvo priimti keturi reglamento punktų pakeitimai. 

 

3.15. ŠVIETIMO TARYBA 

Pirmininkė – Danguolė Alčauskienė. 

 

2019 metais įvyko vienas Švietimo tarybos posėdis. Jo metu išrinkta Tarybos pirmininkė 

Danguolė Alčauskienė ir jos pavaduotoja Geda Maciulevičienė. Taip pat posėdžio metu Tarybos 

nariai buvo supažindinti su švietimo įstaigų tinklo pertvarkymo projektu. 
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4. MERO VEIKLA 
 

4.1. MERO POTVARKIAI 

 

Vykdydamas Vietos savivaldos įstatymo nuostatas, 2019 m. Plungės rajono savivaldybės 

meras Audrius Klišonis išleido 358 potvarkius, iš jų: 111 – atostogų klausimais, 76 – veiklos 

klausimais, 61 – personalo klausimais, 110 – komandiruočių klausimais. 

 

4.2. PADĖKOS. APDOVANOJIMAI 

 

2019 metais Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis pasirašė 18 potvarkių dėl 

padėkų bei apdovanojimų skyrimo aktyviems, savo darbais 

nusipelniusiems, kraštą bei 

šalį garsinantiems rajono 

gyventojams.  

 

 

Savivaldybės mero padėkos raštais apdovanoti Plungės rajono ūkininkai. Padėkos raštus 

gavo nominacijos „Metų ūkis 2019“ 1-3 vietų laimėtojai; gražiausių sodybų savininkai ir gražiausių 

ūkininkų sodybų savininkai. Taip pat apdovanoti jaunieji rajono ūkininkai, puoselėjantys šeimos 

ūkius. 

Minint Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos įsteigimo 80-metį, Plungės rajono 

savivaldybės mero padėkos raštais apdovanoti iniciatyvūs ir kūrybingi bibliotekos darbuotojai (18 

darbuotojų). 

Plungės rajono savivaldybės mero padėkos raštu apdovanota daugiavaikė motina Irena 

Aldona Dobrovolskaitė už atsidavimą auginant ir auklėjant 7 vaikus. 

Plungės rajono savivaldybės mero padėkos raštu apdovanota VšĮ Plungės rajono 

savivaldybės vidaus ligų gydytoja Dalia Ketvirtienė už ilgametį pasiaukojamą darbą, 

profesionalumą, ištikimai vykdant Hipokrato priesaiką ir tarnaujant Plungės miesto ir rajono 

žmonėms 60-ojo jubiliejaus proga. Apdovanotas Plungės sporto ir rekreacijos centro lengvosios 

atletikos treneris Eugenijus Jurgutis, už ilgametį, nepriekaištingą darbą, profesionalumą ir puikius 

sportininkų ugdymo rezultatus 60 metų jubiliejaus proga. Apdovanoti abiturientai, kurių žinios iš 

valstybinių brandos egzaminų įvertintos 100 balų (10 abiturientų). 

 

 

9 pav. Apdovanojimų bei 

padėkų įteikimo 

akimirkos 
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4.3. KITA VEIKLA 

 

2019-uosius Seimas paskelbė Žemaitijos metais. Minint Žemaitijos 

metus, buvo laukiama įvairių renginių, tačiau išskirtinis dėmesys Plungės 

rajono savivaldybės mero Audriaus Klišonio iniciatyva buvo skiriamas Plungės 

rajone gimusiems mažyliams – kiekvienam kūdikiui parengta atminimo 

dovanėlė!  

 

 

 

Sausio 11 dieną Plungės rajono savivaldybėje pilietine akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ 

pagerbtas 1991 metų sausio 13-ąją sostinėje žuvusiųjų atminimas. 

Sausio 13-osios aukų atminimas Savivaldybėje buvo pagerbtas tylos minute. Penktadienio 

rytą Plungės jaunimo organizacijų nariai kiekvienam, įžengusiam į Plungės rajono savivaldybės 

pastatą, ant krūtinės prisegė po neužmirštuolę. Tai jau ne pirmus metus organizuojama akcija, 

kurios metu per Laivės gynėjų dieną  šiuo simboliu pagerbiamas gynusiųjų 

Lietuvos laisvę ir išsaugojusių jos nepriklausomybę atminimas. Ši kukli gėlelė 

tapo Sausio 13-osios atminimo simboliu. 

Salėje sausio 13-osios įvykių atminimais pasidalinęs meras Audrius 

Klišonis kalbėjo, jog  niekada nepamirš televizijos diktorės Eglės Bučelytės per 

TV bokšto šturmą prieš nutrūkstant transliacijai 

ištartų žodžių „mes dar gyvi...“ Tačiau tam, kad 

valstybė atsistotų ant kojų, kad atkreiptų į save 

viso pasaulio dėmesį, reikėjo, pasirodo, ir 

žmonių aukų! 

 

 

 

 

 

Sėkmingai baigtas įgyvendinti pirmasis tikslinės teritorijos Plungės mieste sutvarkymo 

projektas – 2019 m. sausio 28 dieną prie aktyvaus poilsio ir pramogų zonos Plungės mieste, M. 

Oginskio dvaro teritorijoje, prie autobusų stoties, perkirpta 

simbolinė įkurtuvių juostelė. 

Nors sutartis turėjo baigtis tik kovą, projekto rangovai – 

UAB „LitCon“ ir UAB „Plungės lagūna“ – jau baigė visus 

numatytus darbus ir perdavė Plungės rajono savivaldybės 

administracijai eksploatuoti M. Oginskio dvaro teritorijoje sukurtą 

aktyvaus poilsio ir pramogų zoną. Tikimasi, kad sukurta nauja 

traukos zona prisidės prie verslumo augimo ir darbo 

vietų steigimo Plungės mieste. 

Sausio 30-osios rytą rajono verslininkai buvo pakviesti į Savivaldybėje rengiamus 

tradicinius Verslo pusryčius. Pagrindinė susitikimo tema – Plungės rajono savivaldybės 2019 metų 

biudžeto projektas. Verslo pusryčių metu buvo pristatytos naujos veiklos, kurioms numatyta skirti 

lėšų iš Savivaldybės biudžeto: remti VšĮ Plungės bendruomenės 

centrą, skirti lėšų GMP vienos brigados medicinos įrangai įsigyti, 

numatyti finansavimą Aktyvaus poilsio ir pramogų zonos veiklai ir 

teritorijos priežiūros išlaidoms padengti, numatyti 12 tūkst. Eur 

stipendijų fondą perspektyviausiems Plungės sporto ir rekreacijos 

centro ugdytiniams ir kt.  

Kovo 1 d. Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus 

gimnazijos pirmo aukšto patalpose buvo atidarytas vaikų darželis. 

11 pav. Sausio 13-osios paminėjimo akimirkos 

10 pav. Dovanėlė mažyliui 

12 pav. Perkirpta simbolinė įkurtuvių 

juostelė 

13 pav. Verslo pusryčių akimirka 
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Vaikų darželio patalpų atidaryme dalyvavo gausus svečių būrys.  

Susirinkusiesiems sveikinimo žodį tardamas Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus 

gimnazijos direktorius Zenonas Garbenčius pabrėžė, kaip svarbu 

bendruomenei turėti siekių ir jiems įgyvendinti rasti noro ir lėšų. 

Įteikdamas padėkos raštus LR Seimo nariui Jonui Varkaliui, Plungės 

rajono savivaldybės merui Audriui Klišoniui, 

gimnazijos direktorius dėkojo už glaudų 

bendradarbiavimą, organizacinę pagalbą, 

teisingus ir reikalingus sprendimus gerinant 

Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus 

gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų ugdymo aplinką, taip pat ir už 

asmeninę iniciatyvą bei nuoširdžias pastangas. 

 

 

Kovo 6 dieną, Plungės rajono savivaldybės savivaldybės tarybos įgaliotas, meras Audrius 

Klišonis ir Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijos dekanas klebonas Vytautas Gedvainis pasirašė 

VšĮ Plungės bendruomenės centro steigimo sutartį ir įstaigos įstatus (žr. 15 pav.).  

Tada buvo planuojama, kad Plungės bendruomenės centras 

veiklą pradės nuo liepos 1 dienos. Ši įstaiga organizuoja ir teikia 

socialines paslaugas Plungės bendruomenei, siekdama užkirsti kelią 

kilti asmens, šeimos, bendruomenės socialinėms problemoms. Vytauto 

gatvėje esančiuose parapijos namuose veikia viešosios įstaigos Dienos 

centras, kuris skirtas tiek fizinę, tiek psichinę negalią turintiems 

žmonėms.  

Meras A. Klišonis pastebėjo, jog parapijos namai dabar toli 

gražu dar nėra tokios būklės, kokios norėtų, tačiau, įkūrus viešąją 

įstaigą ir sutelkus jėgas, sąlygos šiame pastate turėtų žymiai pagerėti. 

Kovo 8-osios rytą patys mažiausi Kulių gimnazijos ikimokyklinių grupių ,,Boružiukai“ ir 

,,Aitvariukai“ vaikai, pasipuošę tautiniais rūbais, laukė šventės – 

naujai renovuotų ikimokyklinio ugdymo grupių atidarymo. Grupių 

atidaryme dalyvavo gausus svečių būrys. 

Pirmiausiai svečiai perkirpo 

simbolinę juostą, o viduje juos pasitiko 

mažyliai su Kuliuose skaniausią duoną  

kepančios kepėjos ruginės duonos kepalu. 

Visi svečiai pasivaišino duona. 

 

 

 

 

 

 

Kovo 30 d. Plungės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje laikrodinėje ir 

Vaikų bibliotekoje  lankėsi  Lietuvos Respublikos kultūros ministras Mindaugas 

Kvietkauskas, lydimas Savivaldybės mero A. Klišonio, Švietimo, kultūros ir 

sporto skyriaus vedėjo Gintauto Rimeikio ir pavaduotojos Vidos 

Saukalienės. Dalyvaujant Kultūros centro direktoriui R. Matuliui ir Žemaičių 

dailės muziejaus direktoriui A. Bakanauskui, Plungės viešosios bibliotekos 

direktorė Violeta Skierienė pristatė bibliotekų veiklą, vykdomus projektus bei 

ateities perspektyvas. 

 

14 pav. Vaikų darželio patalpų atidarymo 

akimirkos 

15 pav. 

16 pav. Grupių atidarymo akimirkos 

17 pav. LR kultūros ministro Mindaugo Kvietkausko 

vizitas į Plungę 
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Balandžio 11 dieną vyko IX šaukimo Plungės rajono 

savivaldybės tarybos posėdis. Ši diena - ypatinga savivaldybės 

gyventojams: darbą pradėjo jų pasitikėjimą pelnę ir jų išrinkti 

rajono politikai.  

Tiesioginius mero rinkimus Plungės rajono savivaldybės 

teritorijoje laimėjo Audrius Klišonis. 

Savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas Vytautas 

Tumas Savivaldybės tarybos narius bei posėdžio dalyvius 

supažindino su Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme 

numatyta tarybos nario priesaikos priėmimo tvarka, priėmė abėcėlės 

tvarka kviestų prisiekti tarybos narių priesaikas bei įteikė jiems 

tarybos nario pažymėjimus. Paskutinis priesaiką priėmė antrai 

kadencijai perrinktas Savivaldybės meras Audrius Klišonis, kuriam, 

skambant M. Oginskio polonezo melodijai, įteiktos mero regalijos.  

  

 

 

 

Gegužės 17 dieną Savivaldybėje meras Audrius Klišonis ir Vietos 

ūkio skyriaus vedėjas Martynas Čiuželis susitiko su grupe Plungės 

rajono pramonininkų sąjungos narių pasikalbėti apie galimybes 

gerinti vadinamojo Plungės miesto pramonės rajono įvaizdį bei tos 

miesto dalies infrastruktūrą (inžinerinius tinklus, susisiekimo, 

apšvietimo sistemas) (žr. 19 pav.).  

 

Verslininkai savo pageidavimus ir pasiūlymus dėl miesto pramonės rajono sutvarkymo kiek 

anksčiau Savivaldybei buvo pateikę raštu. Pasitarus nuspręsta kreiptis į šalies Vyriausybę ir prašyti 

paramos šiai miesto daliai sutvarkyti. 

Gegužės 21 dieną Plungės miesto Gandingos, Laisvės ir Lankų seniūnaitės Jurgita Gaučytė, 

Adelė Gedmontienė, Aida Brazdeikienė, seniūnas Gintaras Domarkas ir Plungės miesto vietos 

veiklos grupės (VVG) administratorė Gražina Gricienė Plungės rajono savivaldybės merui Audriui 

Klišoniui bei visiems plungiškiams pristatė dar vieną – jau antrą – įgyvendintą VVG iniciatyvą: 

praplėtė A. Jucio gatvės skverelyje esančią „Supermiesto“ 

aikštelę, suteikdama jos lankytojams naujų malonių potyrių. 

Pavasarį skverelyje vaikams buvo išlieta gumos dangos žaidimų 

aikštelė su lavinamosiomis aplikacijomis, o gegužės 21-ąją prie 

aikštelės perkirpta simbolinė įkurtuvių juostelė.  

 

 

 

 

 

Gegužės 24 dieną Savivaldybėje meras Audrius Klišonis pasveikino trenerės Julytės 

Mefiodienės krepšininkių komandą, kuri gegužės 17-18 dienomis 

Klaipėdoje vykusiose MKL U16 A diviziono mergaičių krepšinio 

finalinėse varžybose iškovojo trečiąją vietą ir į savo gimtąjį miestą 

grįžo su bronzos medaliais.  

 

 

 

 

 

18 pav. IX šaukimo Plungės rajono 

savivaldybės tarybos posėdis 

19 pav. Susitikimo akimirka 

20 pav. Simbolinės įkurtuvių 

juostelės perkirpimo akimirka 

21 pav. Savivaldybės meras su 

krepšininkėmis ir jų trenere 
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2019 m. balandį, Plungės garbės pilietis Stanislovas 

Domarkas šventė jubiliejinio gimtadienio sukaktį, o po mėnesio 

gražią asmeninę sukaktį paminėjo ir jo sutuoktinė Kristina 

Domarkienė. Gegužės 27 dieną Savivaldybėje šią Plungėje ir visoje 

Lietuvoje gerbiamą porą pasveikino meras Audrius Klišonis. 

Seimo Pirmininko Viktoro Pranckiečio linkėjimus ir padėkos raštą 

perdavė Seimo narys Jonas Varkalys bei jo padėjėjas Algirdas 

Pečiulis. 

 

 

 

 

Birželio 17 dieną Savivaldybėje lankėsi Klaipėdos universiteto rektorius prof. dr. Artūras 

Razbadauskas, infrastruktūros ir plėtros prorektorius dr. Benediktas Petrauskas, Sveikatos mokslų 

fakulteto Holistinės medicinos ir reabilitacijos katedros vedėja prof. dr. Daiva Mockevičienė, 

kuriuos priėmė meras Audrius Klišonis, mero pavaduotoja Asta Beierle Eigirdienė, mero patarėjas 

Žydrūnas Purauskis, Savivaldybės administracijos direktorius Mindaugas Kaunas, savivaldybės 

gydytoja Oresta Gerulskienė. 

Klaipėdos universiteto atstovai Plungėje turėjo ypatingą 

misiją, nes jau kurį laiką siekė tampresnio ir glaudesnio bendravimo 

su Plungės rajono savivaldybe, atskirų sričių specialistais ir, be 

abejonės, Plungės rajono moksleivija.  

Meras A. Klišonis ir Klaipėdos universiteto rektorius A. 

Razbadauskas pasirašė Plungės rajono savivaldybės ir Klaipėdos 

universiteto bendradarbiavimo sutartį, kuria įsipareigojo plėtoti 

partnerystės ryšius, dalyvaujant mokslinių tyrimų,  

projektų, programų formavimo ir įgyvendinimo srityse, keistis  

gerąja patirtimi, neformaliosios suaugusiųjų švietimo koncepcijos  

pagrindu organizuoti specialistų rengimą ir jų kvalifikacijos kėlimą. 

Sutarties partneriai taip pat įsipareigojo dalyvauti kitos šalies organizuojamuose renginiuose, 

konferencijose, seminaruose, skirtuose moksliniams tyrimams ir inovacijoms. 

Birželio 15 dieną kunigaikščio Mykolo Oginskio rūmuose įvyko iškilmingas Plungės rajono 

savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo Seimo nariai Jonas 

Varkalys, Jurgis Razma, Andriejus Stančikas, Plungės garbės 

piliečiai, Savivaldybės administracijos direktorius Mindaugas 

Kaunas, į Plungės miesto šventę atvykusių užsienio šalių miestų 

partnerių delegacijos, savivaldybės įmonių vadovai, kiti garbingi 

svečiai. 

Iškilmingas Plungės rajono savivaldybės tarybos posėdis yra 

viena iš sudėtinių Plungės miesto šventės dalių. Sveikinimo žodį tarę 

Seimo nariai pasveikino tiesioginiuose mero rinkimuose išrinktą merą 

Audrių Klišonį bei naujos sudėties Plungės rajono savivaldybės 

tarybą, palinkėjo dirbti darniai ir visuomet rasti Plungei ir rajono 

žmonėms teisingus sprendimus. 

Meras A. Klišonis apžvelgė, kokie savivaldybei buvo 

praėjusieji metai, priminė, kad šie metai Plungei ir visam regionui 

svarbūs tuo, jog 2019-ieji paskelbti Žemaitijos metais. 

 

 

 

 

21 pav. Savivaldybės meras su 

krepšininkėmis ir jų trenere 
22 pav. Kristina ir Stanislovas 

Domarkai su Jonu Varkaliu ir 

Audriumi Klišoniu 

23 pav. A. Razbadauskas ir  

A. Klišonis pasirašo 

bendradarbiavimo sutartį 

24 pav. Iškilmingas Plungės rajono 

savivaldybės tarybos posėdis 
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Rugsėjo 4 dieną meras Audrius Klišonis, Savivaldybės 

administracijos direktoriaus pavaduotojas Mantas Česnauskas, 

Savivaldybės tarybos narys Algirdas Pečiulis ir Akademiko Adolfo Jucio 

progimnazijos direktorė Inga Litvinienė perkirpo simbolinę juostelę prie 

naujai išlietos minkštos dangos sporto aikštelės.  

Meras A. Klišonis pasidžiaugė, kad savo laiku pritarta buvusio 

Sporto tarybos pirmininko A. Pečiulio siūlymui atnaujinti prie mokyklų ir 

tankiai gyvenamuose rajonuose esančius aikštynus, kuriuose buvo išlieta 

minkšta danga, kuri yra daug patogesnė ir patrauklesnė norintiems 

aktyviai leisti laiką, sportuoti. 

 

 

 

 

Rugsėjo 9 dieną Savivaldybėje įvyko rajono vadovų ir 

Seimo nario Jono Varkalio spaudos konferencija apie 

savivaldybėje esančių kelių ir gatvių remontą ir asfaltavimą bei 

lėšų poreikį keliams tvarkyti 2020 metais. 

Spaudos konferencijoje buvo įvardytos gatvės ir keliai, 

kuriuos planuojama rekonstruoti artimiausiu metu, gavus Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos programų finansavimą. 

 

 

 

Rugsėjo 20 dieną Plungės viešojoje bibliotekoje vyko Plungės rajono pramonininkų 

sąjungos surengta konferencija „Lietuvos pramonės iššūkiai 

šiandien“, kurioje dalyvavo Plungės rajono savivaldybės meras 

Audrius Klišonis, Savivaldybės administracijos direktorius 

Mindaugas Kaunas, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus 

vedėja Žaneta Piepalienė. 

Meras A. Klišonis pastebėjo, jog ruduo yra tinkamas metas 

skaičiuoti, ką šie metai davė, kokių iššūkių suteikė, taip pat laikas 

pamąstyti, kas laukia kitais metais. Meras palygino pramonę su 

laivu, kurio vienu rankos mostelėjimu lengvai nepasuksi. Norint, 

kad tas laivas sėkmingai plauktų, būtina žinoti kryptį, apskaičiuoti 

kursą.  

 

 

Plungės rajono savivaldybės administracija, Lietuvos automobilių kelių direkcija, akcinė 

bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“ sėkmingai įgyvendino projektą „Tunelinio viaduko po 

geležinkeliu Plungės m. Dariaus ir Girėno g. įrengimas“. Šis projektas savo darbų apimtimi buvo 

pats didžiausias ir sudėtingiausias, koks apskritai kada nors įgyvendintas savivaldybėje. Tarptautinį 

konkursą laimėję rangovai tesėjo įsipareigojimus ir tunelį po geležinkeliu Plungės mieste pastatė 

per 17 mėnesių. 

Lapkričio 29 dieną, 11 valandą, vyko tunelinio viaduko po geležinkeliu Plungėje, Dariaus ir 

Girėno g., atidarymo ceremonija. Šventėje dalyvavo ir sveikinimo žodį tarė daug garbingų svečių. 

Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis tarė nuoširdų ačiū visiems, kurie ilgus 

metus puoselėjo tunelio idėją ir prisidėjo prie šios plungiškių svajonės įgyvendinimo, iškentė 17 

mėnesių trukusius nepatogumus, kol statinys buvo baigtas. Meras nepamiršo padėkoti ir sudėtingą 

tarptautinį konkursą organizavusiems Savivaldybės administracijos specialistams, ir projekto 

rangovams, kurie išlaikė grafikuose numatytą darbo tempą ir tunelį eksploatuoti atidavė kaip ir 

buvo suplanuota. 

25 pav. Perkirpta simbolinė 

juostelė prie naujai išlietos 

minkštos dangos sporto aikštelės 

 

26 pav. Spaudos 

konferencijos akimirka 

27 pav. Akimirka iš Plungės 

rajono pramonininkų sąjungos 

surengtos konferencijos 
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28 pav. Tunelinio viaduko po geležinkeliu Plungės m. Dariaus ir Girėno g. šventės akimirkos 

 

Siekdama plėtoti ir pagerinti socialinių paslaugų pasiūlą, 

Plungės rajono savivaldybės administracija kartu su Plungės 

parapija įsteigė VšĮ Plungės bendruomenės centrą, kuris įsikūrė 

rekonstruojamame pastate Vytauto g. 29. Plungės bendruomenės 

centre laukiami neįgalieji, jų šeimų nariai, senjorai, kiti 

bendruomenės nariai, socialinę riziką patiriantys asmenys ar šeimos. 

Lapkričio 29 dieną įstaigoje, kurioje jau įsikūrė keletas neįgaliųjų 

organizacijų, buvo perkirpta įkurtuvių juostelė, skambėjo muzika, 

sveikinimai ir palinkėjimai. 

Plungės bendruomenės centro, kuriam vadovauja Alma 

Buivydienė, bendruomenę vienas pirmųjų pasveikino Plungės 

rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis. Meras pripažino, jog 

tapti Plungės bendruomenės centro steigėju ir perimti tvarkyti nuo 

gaisro nukentėjusį parapijos pastatą Savivaldybei buvo rimtas 

iššūkis. A. Klišonis išreiškė viltį, kad žingsnis po žingsnio bus 

atnaujintas visas statinys, ne tik vienas aukštas, kuriame šiuo metu 

jau vyksta Plungės bendruomenės centro veikla.  

 

 

 

Gruodžio 18 dieną Plungėje, kunigaikščio Mykolo Oginskio rūmuose, įvyko paskutinis šių 

metų Telšių regiono plėtros tarybos posėdis, kuriame dalyvavo Plungės, 

Mažeikių, Telšių, Rietavo savivaldybių atstovai. Regiono plėtros tarybos 

darbui šią kadenciją pirmininkauja Rietavo savivaldybės meras Antanas 

Černeckis.  

Telšių regiono plėtros tarybos posėdyje buvo aptarti klausimai, susiję 

su paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės 

gerinimu savivaldybėse, pasiūlyti Regiono 

plėtros tarybos atstovai į VšĮ Telšių regioninio 

profesinio mokymo centro tarybos narius, 

kalbėta, kaip panaudotos socialinio būsto 

fondo plėtros lėšos, patvirtinti sprendimo projektai dėl Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, siūlomų bendrai finansuoti Telšių 

regiono projektus.  

29 pav. Akimirkos iš VšĮ Plungės 

bendruomenės centro įkurtuvių 

šventės 

30, 31 pav. Akimirkos iš Telšių regiono 

plėtros tarybos posėdžio 


