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ĮŽANGA 
 

Gerbiami Savivaldybės tarybos nariai,  
 

vykdydamas Vietos savivaldos įstatymo ir Plungės rajono savivaldybės tarybos (toliau – 

taryba) veiklos reglamento reikalavimus, teikiu 2018 metų tarybos ir Savivaldybės mero ataskaitas. 

2018 metai tarybai buvo darbingi ir produktyvūs: posėdžių metu apsvarstyti 293 sprendimų 

projektai, priimti 289 sprendimai, iš jų - net 273 bendru sutarimu, o tai yra apie 95% nuo visų 

priimtų sprendimų. Tai rodo, kad tarybos nariai moka, nori ir gali dirbti konstruktyviai, įsigilina į 

teikiamą medžiagą ir komitetų posėdžiuose ją visapusiškai išnagrinėja. 

Noriu atskirai padėkoti tarybos komitetų pirmininkams už konstruktyvų, reiklų ir efektyvų 

darbą, organizuojant komitetų veiklą. Jūsų įžvalgumas, principingumas ir patirtis leidžia tinkamai 

koreguoti ir tikslinti Savivaldybės administracijos pateiktus sprendimų projektus ir priimti 

geriausius, labiausiai gyventojų lūkesčius atitinkančius sprendimus. 

Esu dėkingas tarybos nariams, už bendru sutarimu priimtus sprendimus, kurių rezultatais 

greitu metu galės arba jau gali džiaugtis ir naudotis Plungės rajono žmonės: Priklausomybių 

mažinimo Plungės rajono savivaldybėje 2018-2025 metų programa, Žemaičių Kalvarijos darželio 

patalpų įrengimas Motiejaus Valančiaus gimnazijoje, Infrastruktūros objektų, įgyvendinamų 

Savivaldybės ir fizinių bei juridinių asmenų jungtinės veiklos pagrindu, sąrašas, lėšų skyrimas 

Mykolo Oginskio rūmų rekonstravimo ir modernizavimo darbams, bendradarbiavimo sutarties su 

Lietuvos automobilių kelių direkcija sudarymas, kurią vykdant 2019 metais bus galima sutvarkyti 

atkarpą nuo kelio Mažeikiai-Tauragė iki Stoties g., 2020 metais – Stoties gatvę, o 2021 metais – 

Birutės g. atkarpą iki Babrungo g., Centralizuoto vaikų priėmimo į Plungės rajono savivaldybės 

švietimo įstaigas, Plungės miesto darnaus judumo planas. 

Labai džiugina, kad tarybos nariai principingai atstovauja Plungės rajono gyventojų 

interesus ir atkakliai siekia konstruktyvaus dialogo tarp jų bei savivaldybės administracijos. 

Praėjusiais metais man įsiminė du tokio atstovavimo pavyzdžiai: dėl kelio Stonaičiai – Prūsaliai 

kritinės būklės prašymą pateikę vietos gyventojai, po ilgų diskusijų ir galimybių paieškų,  gavo 

tarybos narių pritarimą praėjusių metų Kelių plėtros ir priežiūros programos rezerve avarinėms 

situacijoms likviduoti likusias lėšas (apie 10 tūkst. Eur) skirti kelio Stonaičiai – Prūsaliai tvarkymui. 

Taip pat šiuo klausimu intensyviai dirbta su Lietuvos automobilių kelių direkcija ieškant ir, tikėtina, 

radus galimą sprendimą. 

Kitas atvejis – tai Gegužės mėnesį svarstytas klausimas dėl pastato, esančio Telšių g. 3, 

Plungėje, įtraukimo į Viešame aukcione parduodamo Savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų 

nekilnojamųjų daiktų sąrašą. Po ilgų ir intensyvių diskusijų, galiausiai nuspręsta pavesti 

Savivaldybės administracijai surinkti ir pateikti papildomą informaciją apie tai, į kurias konkrečiai 

pasiūlytas patalpas konkretūs panaudos gavėjai, šiuo metu įsikūrę Telšių g. 3, Plungėje, esančiame 

pastate, sutinka persikelti ir surinkus šią informaciją, kitą mėnesį klausimą svarstyti pakartotinai. 

Tai įrodo, kad Plungės rajono savivaldybės tarybos nariai dirba Plungės žmonėms ir yra linkę 

išklausyti bei palaikyti gyventojų nuomonę. 

Džiaugiuosi ir dėl tų sprendimų, kurių nepavyko priimti bendru sutarimu, tačiau kurių 

rezultatai yra akivaizdžiai teigiami. Nemažai diskusijų sukėlė sprendimas dėl biudžetinių įstaigų 

centralizuoto buhalterinės apskaitos tvarkymo, dėl kurio buvo balsuojama. Tačiau jau dabar 

matome ir galime įvertinti šio sprendimo teigiamą efektą savivaldybės biudžetui.  

Tarybos narių nuomonės išsiskyrė ir priimant sprendimą dėl Globos centro steigimo Plungės 

socialinių paslaugų centre. Tačiau akivaizdu, kad socialinių paslaugų centras susitvarkė su 

užduotimi ir Globos centro veikla vykdoma sėkmingai. 

Noriu padėkoti visiems tarybos nariams už bendrą darbą ne tik 2018 metais, tačiau ir visos 

kadencijos metu. Bendras darbas plungiškių labui yra mus, visus tarybos narius, vienijanti ašis. 

Tikiu, kad mums pavyko sėkmingai suktis aplink šią ašį ir priimti teisingus bei reikalingus Plungės 

rajonui sprendimus. To pateis linkiu ir naujos kadencijos Plungės rajono savivaldybės tarybai! 
 

Pagarbiai                                      

Plungės rajono savivaldybės meras                                                                            Audrius Klišonis 
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PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLA 
 

2018 metais buvo suorganizuota 11 Plungės rajono savivaldybės tarybos (toliau – taryba) 

posėdžių, iš kurių 10 - eilinių ir 1 - iškilmingas. Svarstyti 293 sprendimų projektai, priimti 289 

sprendimai. 

2018 metais įvykusių Savivaldybės tarybos posėdžių ir priimtų sprendimų skaičius pateiktas 

1 lentelėje.      

        1 lentelė 

Posėdžio Nr. Posėdžio data Priimta sprendimų 

32 2018-02-15 28 

33 2018-03-29 38 

34 2018-04-26 23 

35 2018-05-24 28 

iškilmingas 2018-06-16 - 

36 2018-06-28 21 

37 2018-07-26 34 

38 2018-09-27 39 

39 2018-10-25 26 

40 2018-11-29 28 

41 2018-12-20 24 

Iš viso:  289 

 

Į vasario mėnesio Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę buvo įtraukti 36 klausimai. 

Priimti 28 sprendimai, iš kurių bendru sutarimu – 26, balsuojant – 2.  

Vasario mėnesį Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Žaneta Piepalienė 

pristatė informaciją apie Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimą 

2017 metais Plungės miesto tikslinėje teritorijoje, o Gediminas Radzevičius - „Lietos“ labdaros 

fondo iniciatyvą įamžinti Valstybės atkūrimo šimtmetį, Europos parke pastatant monumentalų 

paminklą „Pasaulio lietuvių vienybės karūna“. Plungės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 

viršininkas Mykolas Pronckus informavo apie 2017 metais kilusius gaisrus ir vykdytus gelbėjimo 

darbus Plungės rajone bei apžvelgė akcijos „Kūrenkime saugiai“ rezultatus.  

Pirmajame praėjusių metų posėdyje Savivaldybės administracijos direktorius Gintaras 

Bagužis tarybos nariams išsamiai pristatė Savivaldybės 2018 metų biudžeto projektą. Kilo 

diskusija, nebuvo bendro sutarimo dėl sprendimo priėmimo, tačiau galiausiai, po balsavimo (16 – 

„už“, 6 – „susilaikė“), biudžetas buvo patvirtintas.  

Bendro sutarimo nebūta ir tvirtinant Plungės vaikų globos namų pertvarkos planą. Kai kurių 

tarybos narių nuomone, planas nebuvo parengtas tinkamai, dar neištobulintas iki galo, todėl dalis 

tarybos narių (4) susilaikė, 2 buvo prieš, tačiau didžioji dauguma pritarė šiam planui, ir buvo 

priimtas teigiamas sprendimas.   

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

Savivaldybės 2018-2020 metų Strateginį veiklos planą, Savivaldybės Melioracijos darbų 2018 metų 

programą, Savivaldybės 2018 metų Užimtumo didinimo programą, Savivaldybės Aplinkos 

apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų priemonių vykdymo ataskaitą bei šios 

programos 2018 metų priemonių planą.  

Taip pat neprieštarauta  Priklausomybių mažinimo Plungės rajono savivaldybėje 2018-2025 

metų programos patvirtinimui.   

Bendru sutarimu pritarta įgyvendinti projektą „Plungės rajono Žemaičių Kalvarijos 

Motiejaus Valančiaus gimnazijos patalpų dalies pritaikymas ikimokykliniam ir priešmokykliniam 

ugdymui“ bei duotas pritarimas projektams, planuojamiems įgyvendinti pagal Plungės rajono 

savivaldybės Vietos veiklos grupės 2014 – 2020 metų Vietos plėtros strategijos priemonę 

„Gyvenimo kokybės gerinimas ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“.  
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Į kovo mėnesio posėdžio darbotvarkę buvo įtrauktas 41 klausimas. Priimti 38 sprendimai, iš 

kurių bendru sutarimu – 33, balsuojant – 5.  

Posėdžio pradžioje Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Violeta 

Skierienė informavo apie EIFL programą, projektą „Plungės išmanusis parkas“, o Žemaitijos 

nacionalinio parko direktorius Ramūnas Lydis pristatė Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos 

2017 metų veiklos ataskaitą.  

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

Savivaldybės mero 2017 metų veiklos ataskaitas, Savivaldybės administracijos direktorius Gintaras 

Bagužis – Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2017 metų 

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

audito tarnybos 2017 metų veiklos ataskaitą. Visoms ataskaitoms pritarta bendru sutarimu.  

Tarybos nariai vieningai sutarė patvirtinti naujos redakcijos Savivaldybės tarybos veiklos 

reglamentą.  

Nemažai diskusijų sukėlė sprendimo projektas „Dėl biudžetinių įstaigų centralizuoto 

buhalterinės apskaitos tvarkymo“. Tarybos nariai išsakė nuomones, kodėl nepritaria planams nuo 

2018 metų rugsėjo 1 d. biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą tvarkyti centralizuotai. Buhalterių 

vardu pasisakė ir Danutė Rimeikytė, kuri teigė, jog su biudžetinių įstaigų finansininkais apie jų 

darbo sąlygų pasikeitimą nebuvo net nediskutuota. Ji išdėstė argumentus, kodėl pertvarka nebus 

naudinga. Paskelbus balsavimą dėl sprendimo priėmimo, 2 tarybos nariai pasisakė prieš pertvarką, 8  

susilaikė, o 12 buvo „už“.  

Bendro sutarimo nebūta ir dėl Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 

2016-2020 metų bendrojo plano pakeitimo. Poreikis koreguoti planą iškilo, nes iki 2018 metų 

rugpjūčio 31 d. buvo numatyta įrengti ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui pritaikytas 

patalpas Plungės r. Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijoje. Kai kurie tarybos nariai 

teigė netikintys, kad pavyks visus darbus atlikti iki numatyto termino, todėl dėl sprendimo 

priėmimo pasiūlyta balsuoti. 10 tarybos narių „susilaikė“, 13 buvo „už“.  

Balsuojama buvo ir dėl kito, su anksčiau minėtu sprendimu susijusio, sprendimo „Dėl 

sutikimo reorganizuoti ir pertvarkyti biudžetines įstaigas“ priėmimo. Kadangi buvo kalbama apie tą 

patį Žemaičių Kalvarijos vaikų darželį, pasiūlyta balsuoti. Šįkart 17 tarybos narių buvo „už“, 6 

„susilaikė“.  

Tarybos narių nuomonės išsiskyrė priimant sprendimą „Dėl Globos centro ir vaiko budinčio 

globotojo veiklos organizavimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“. Vieni 

tarybos nariai pasisakė už tai, kad būtų pakeistas Plungės vaikų globos namų pavadinimas ir šiai 

įstaigai būtų pavesta vykdyti Globos centrui prisikirtas funkcijas, tačiau parengto sprendimo 

projekto esmė buvo kitokia – steigti Globos centrą Plungės socialinių paslaugų centre. Paskelbus 

balsavimą, 5 tarybos nariai buvo prieš pateikto varianto priėmimą, 2 susilaikė, o 13 pritarė idėjai  

steigti Globos centrą Plungės socialinių paslaugų centre.  

Bendro sutarimo nepavyko pasiekti tvirtinant naują Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų 

darbo apmokėjimo sistemą. Jolanta Skurdauskienė uždavė klausimą, kuo remiantis visiems 

Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovams, neatsižvelgiant į jų įgytą išsilavinimą, buvo nustatytas 

pareigybės lygis A2. Posėdžio metu kalbėta, jog nė vienos Savivaldybės biudžetinės įstaigos 

vadovas neatlieka tokių funkcijų, jog jam būtų galima  nustatyti pareigybės lygį A1. Taip pat 

pareigybės lygiai suvienodinti siekiant į švietimo įstaigas pritraukti jaunus, gabius vadovus. 

Posėdyje dalyvavusi Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja informavo, kad, šiandien pritarus 

parengtam sprendimo projektui, galės toliau diskutuoti dėl vadovų pareigybių lygių nustatymo. 

Paskelbus balsavimą, 14 tarybos narių pasisakė „už“, 7 „susilaikė“ dėl pateikto sprendimo 

priėmimo.  

Tarybos nariai neprieštaravo VšĮ „Plungės futbolas“ dalyvavimui projekte „Fizinio 

aktyvumo plėtra geresnei gyventojų sveikatai ir gyvenimo kokybei“ ir lėšų skyrimui. Taip pat 

pritarta 3 Plungės rajone veikiančių pirminės asmens sveikatos priežiūros centrų veiklos 

efektyvumo didinimui įgyvendinant projektus  pagal priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės 

asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“. 
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Taryba bendru sutarimu patvirtino Savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros 

poilsio) programų konkurso tvarkos aprašą, kuriuo vadovaujantis, 30 tūkst. Eur paskirstyta vaikų 

vasaros poilsiui organizuoti.   

Nemažai diskusijų sukėlė klausimas dėl klasių komplektų skaičiaus bendrojo ugdymo 

mokyklose. Posėdyje dalyvavęs vieno ketvirtos klasės mokinio tėvas reiškė nepasitenkinimą tuo, 

jog jo vaikas praktiškai nebeturi galimybių mokytis Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos 5-oje 

klasėje, nes visiems ten mokytis norintiems penktokams neužtenka klasių komplektų. Audrius 

Misiūnas priminė, kad su tokiu prašymu per Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdį į jį 

kreipėsi ir pats mokyklos vadovas, tačiau buvo nutarta prašymo netenkinti, nes siekiama išsaugoti 

Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnaziją. Tarybos nariai bendru sutarimu pritarė tokiam 

klasių komplektų skaičiui, koks buvo pateiktas sprendimo projekte.  

Aštrios diskusijos vyko ir dėl sprendimo projekto, kuriuos buvo pritarti Savivaldybės lėšų - 

150 tūkst. eurų - skyrimui prisidėti prie įgyvendinamam Babrungo gatvės (kelio nuo Noriškių tilto 

iki Kaušėnų kaimo Birutės gatvės) Nausodžio seniūnijoje apšvietimo projektui parengti ir darbams 

vykdyti. Robertas Endrikas nesutiko rekonstruojamos gatvės apšvietimui skirti 150 tūkst. Eur, 

pareikalavo paskelbti viešųjų pirkimų konkursą ir išsirinkti mažiausią pasiūlytą kainą, kad būtų 

taupomos Savivaldybės biudžeto lėšos. Prieš galutinį verdiktą buvo paskelbta 5 minučių pertrauka, 

po kurios posėdžio pirmininkas, atsižvelgdamas į išsakytas pastabas bei pasiūlymus, suformulavo, 

kad Savivaldybės taryba pritaria iki 150 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto lėšų skyrimui prisidėti 

prie įgyvendinamam Babrungo gatvės (kelio nuo Noriškių tilto iki Kaušėnų kaimo Birutės gatvės) 

Nausodžio seniūnijoje apšvietimo projektui parengti ir darbams vykdyti. Taip pat pavesta 

Savivaldybės administracijai paskelbti viešųjų pirkimų konkursą. Naujai sprendimo formuluotei 

pritarta bendru sutarimu.  

Posėdžio pabaigoje vyko slaptas balsavimas dėl Plungės garbės piliečio vardo suteikimo. 

Bendru sutarimu nuspręsta Plungės garbės piliečio vardą 2018 metais suteikti fotografui, 

rezistencijos metraštininkui Alfonsui Beresnevičiui už reikšmingus nuopelnus Plungės kraštui ir 

Lietuvai, renkant, sisteminant ir skleidžiant tiesą apie šalies tragiškus istorinius lūžius, politinius 

įvykius, asmenybes, atsidūrusias tarp nevilties ir tikėjimo sienos. 

Balandžio mėnesio Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkėje buvo numatyti 27 

klausimai. Priimti 23 sprendimai, iš kurių bendru sutarimu – 20, balsuojant – 3.  

Posėdžio pradžioje Savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo 

skyriaus specialistas Gintaras Ramonas informavo apie Plungės rajono kultūros paveldo objektus, 

jų būklę. Turto skyriaus vedėja Živilė Bieliauskienė pristatė, kaip Savivaldybės administracijai 

sekasi vykdyti Savivaldybės turto valdymo priemonių įgyvendinimo planą. 

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 2017 metų pelno (nuostolių) paskirstymo ir finansines ataskaitas, 

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

asmenų 2017 metų finansų kontrolės būklės ataskaitas.   

Pirmas balsavimas vyko dėl panaudos sutarties termino pratęsimo Plungės Mykolo Oginskio 

meno mokyklai, valdžiusiai garažo, esančio Vytauto g. 7, Plungėje, 6 boksą. Tarybos narys 

Ričardas Jocys nesutiko dar 5 metams pratęsti garažo 6 bokso sutartį teigdamas, kad tame kieme yra 

didelė netvarka, o jį sutvarkius bei įrengus automobilių stovėjimo aikštelę, džiaugtųsi miesto 

gyventojai ir svečiai. Tomas Raudys priminė, kad Savivaldybės administracijai yra pavesta iki 

birželio mėnesio atlikti Plungės miesto seniūnijos vidiniame kieme esančių nekilnojamojo turto 

objektų nuosavybės analizę. Kol darbas nėra atliktas, pasiūlyta pritarti parengtam sprendimo 

projektui. Balsuojant 19 tarybos narių buvo „už“, 1 „susilaikė“, 2 pasisakė „prieš“.  

Bendro sutarimo nebūta priimant sprendimą dėl Savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio 

leistino pareigybių skaičiaus (be pareigybių, finansuojamų iš mokinio krepšelio lėšų) pakeitimo. 15 

tarybos narių pritarė parengtam sprendimo projektui, 6 „susilaikė“, 1 tarybos narys nebalsavo. 

Trečio balsavimo prireikė priimant sprendimą dėl Savivaldybės 2018 metų biudžeto 

pakeitimo. Asta Beierle Eigirdienė, įvardijusi prastą Plungės rajono kelių būklę, teiravosi, kodėl 

būtent iš priemonės „Savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir 
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saugaus eismo sąlygoms užtikrinti“ 160 tūkst. Eur skiriama universalaus sporto ir sveikatingumo 

komplekso techniniam projektui parengti. Algirdas Pečiulis teigė, kad norima kuo greičiau parengti 

universalaus sporto ir sveikatingumo komplekso techninį projektą, o tam anksčiau numatytų lėšų 

trūksta. Padiskutavus sutarta, esant galimybei, per metus atstatyti iš priemonės „Savivaldybės 

vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti“ 

paimtas lėšas universalaus sporto ir sveikatingumo komplekso techniniam projektui parengti.  

Bendru sutarimu patvirtintas Infrastruktūros objektų, įgyvendinamų Savivaldybės ir fizinių 

bei juridinių asmenų jungtinės veiklos pagrindu, sąrašas, Savivaldybės materialiojo ir 

nematerialiojo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašas, Turto pripažinimo 

nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos 

aprašas, Nepanaudotų Plungės rajono savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai 

skaičiuoti ir mokėti naudojimo kitoms socialinės apsaugos sritims finansuoti tvarkos aprašas.   

Balandžio mėnesį tarybos nariai paskirstė Savivaldybei 2018 m. Kelių priežiūros ir plėtros 

programai skirtas lėšas, tačiau sutarė, jog prieš Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 

patvirtinant sąrašą darbų, numatomų įvykdyti Plungės miesto ir kaimiškosiose seniūnijose iš šių 

metų Kelių priežiūros ir plėtros programai skirtų lėšų, su planais būtų supažindinti Vietos ūkio ir 

ekologijos bei Ekonomikos, finansų ir biudžeto komitetų nariai. Jungtinis komitetų posėdis įvyko 

gegužės 4 d.  

To posėdžio metu tarybos nariai bendru sutarimu patvirtino naujas Žemaičių dailės 

muziejaus teikiamų paslaugų kainas, Savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 

mokymosi 2018-2019 metų veiksmų planą, Savivaldybės 2018 metų socialinių paslaugų planą, 

Plungės socialinių paslaugų centro nuostatus, nustatė viešosioms įstaigoms Plungės rajono 

savivaldybės ligoninei ir Plungės rajono greitajai medicinos pagalbai 2018 metais siektinas veiklos 

užduotis.   

Į gegužės mėnesio posėdžio darbotvarkę buvo įtraukti 36 klausimai, tačiau tvirtinant 

darbotvarkę sutarta šios dienos posėdyje nesvarstyti 14-ojo klausimo, o posėdžio metu atsisakyta 

svarstyti 20-ąjį klausimą. Priimti 28 sprendimai, iš kurių bendru sutarimu – 27, balsuojant – 1.  

Klaipėdos AVMI Prievolių departamento Plungės poskyrio vedėja Vaida Kazonienė pateikė 

Savivaldybės biudžeto pajamų surinkimo apžvalgą. Plungės turizmo informacijos centro direktorė 

Sandra Kasmauskienė pristatė turizmo paslaugų 2017 metais teikimo Plungės rajone apžvalgą ir 

plėtros perspektyvas; Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Gintautas Rimeikis informavo 

apie vaikų užimtumo organizavimą vasaros atostogų metu, o Sveikatos ir socialinės apsaugos 

komiteto pirmininkas Juozas Šlepetis trumpai apžvelgė kiekvienos neįgaliuosius vienijančios 

organizacijos veiklą, tikslus, problemas.  

Šio mėnesio posėdyje dalyvavo kreipimąsi dėl kelio Stonaičiai – Prūsaliai kritinės būklės 

pateikę vietos gyventojai. Aptarta tikrai prasta šio kelio kai kurių atkarpų būklė, diskutuota, kiek 

reikėtų lėšų avarinėms vietoms suremontuoti, iš kur paimti šiuos pinigus, kiek prie darbų vykdymo 

galėtų prisidėti vietos gyventojai. Galiausiai tarybos nariai pritarė šių metų Kelių plėtros ir 

priežiūros programos rezerve avarinėms situacijoms likviduoti likusias lėšas (apie 10 tūkst. Eur) 

skirti kelio Stonaičiai – Prūsaliai tvarkymui. Taip pat sutarta kreiptis į Lietuvos automobilių kelių 

direkciją dėl lėšų kitais metais prioritetine tvarka skyrimo šiam keliui sutvarkyti. Be to, Nausodžio 

seniūnui Dariui Preibiui pavesta pasikalbėti su vietiniais ūkininkais ir išsiaiškinti, kiek ir kokių 

inertinių medžiagų jie gali parūpinti avarinės būklės atkarpų tvarkymui.  

Vienintelis balsavimas vyko dėl siūlymo reorganizuoti Plungės vaikų globos namus 

prijungimo prie Plungės socialinių paslaugų centro būdu. Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių 

demokratų frakcija teigė nepritarsianti pristatomam sprendimo projektui ir planuojamai 

reorganizacijai, nes norima sujungti per daug skirtingą veiklą vykdančias įstaigas. Posėdžio 

pirmininkas sakė, kad toks sprendimo projektas parengtas siekiant racionalaus lėšų naudojimo. 

Paskelbus balsavimą, 15 tarybos narių pasisakė „už“ pateikto sprendimo projekto priėmimą, 5  

„prieš“, o 2 „susilaikė“.  

Vienbalsiai pritarta Savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano 2017 m.  

įgyvendinimo ataskaitai, didesnėms vaikų maitinimo kainoms Savivaldybės ikimokyklinį ugdymą 

vykdančiose įstaigose, bendru sutarimu patvirtinti Plungės r. Žemaičių Kalvarijos Motiejaus 
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Valančiaus gimnazijos, Plungės r. Žemaičių Kalvarijos lopšelio – darželio, Plungės suaugusiųjų 

švietimo centro, Plungės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos reorganizavimo sąlygų aprašai, 

be prieštaravimų nustatyti  žemės bei nekilnojamojo turto mokesčių tarifai 2019 metams.   

Gegužės mėnesį svarstytas klausimas dėl pastato, esančio Telšių g. 3, Plungėje, įtraukimo į 

Viešame aukcione parduodamo Savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų 

sąrašą. Šiame pastate įsikūrusios patalpas panaudos pagrindais gavusios organizacijos bei keli 

nuomininkai, todėl Savivaldybės administracijai buvo anksčiau pavesta pasikalbėti su jais dėl 

išsikraustymo. Posėdyje Turto skyriaus vedėja Živilė Bieliauskienė pasakė, kad buvo susitikusi su 

minėtame pastate įsikūrusiais panaudos gavėjais bei patalpų nuomininkais. Jai susidarė toks įspūdis, 

kad jie nenori išsikraustyti iš beveik avarinės būklės pastato. Živilė Bieliauskienė teigė, jog pastato 

remontuoti tikrai neverta, nes investicijos būtų didesnės nei paties nekilnojamojo turto objekto 

vertė, todėl siūloma jį atlaisvinti ir parduoti viešojo aukciono būdu. Tarybos nariai siūlė geruoju 

kalbėtis su panaudos gavėjais, pasiūlyti jiems kitas patalpas. Galiausiai posėdžio pabaigoje 

nuspręsta pavesti Savivaldybės administracijai surinkti ir pateikti papildomą informaciją apie tai, į 

kurias konkrečiai pasiūlytas patalpas konkretūs panaudos gavėjai, šiuo metu įsikūrę Telšių g. 3, 

Plungėje, esančiame pastate, sutinka persikelti. Surinkus šią informaciją, kitą mėnesį klausimą dėl 

Savivaldybės įmonės „Plungės būstas“ nuosavo kapitalo dydžio pakeitimo svarstyti pakartotinai.  

Posėdžio pabaigoje tarybos nariai diskutavo apie UAB „Plungės šilumos tinklai“ generalinio 

direktoriaus atranką. Po pasisakymų pritarta Savivaldybės mero pasiūlymui įgalioti šiuo metu 

vadovo neturinčios bendrovės valdybą parinkti specialistų atrankos įmonę, galinčią pagal nustatytus 

kriterijus atrinkti tiek administravimo, tiek šios bendrovės vykdomos veiklos srityje kompetentingą 

specialistą, galintį vadovauti šilumos tiekimo bendrovei.  

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 posėdžiu metu buvo pagerbti ir premijomis apdovanoti 

aukštų rezultatų kultūros ir meno srityje pasiekę Plungės rajono žmonės: Plungės rajono 

savivaldybės kultūros centro simfoninio orkestro vadovai Ieva ir Paulius Lygnugariai; Plungės 

rajono savivaldybės kraštotyrininkė Apolonija Girdžiūnienė; Žemaitijos nacionalinio parko 

direkcijos folkloro ansamblio „Platelee“ vadovas Aivaras Alminas; Plungės Mykolo Oginskio meno 

mokyklos auklėtinis Erlandas Gricius; Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos Gamtos ir kultūros 

paveldo apsaugos skyriaus vedėjo pavaduotoja Aldona Kuprelytė; Žemaitės memorialinio 

muziejaus edukatorė Laimutė Arlauskienė bei Žlibinų kultūros centro moterų choro vadovė Stefa 

Stonienė. 

Taip pat šio iškilmingo posėdžio metu Plungės garbės piliečio regalijos už reikšmingus 

nuopelnus Plungės kraštui ir Lietuvai, renkant, sisteminant ir skleidžiant tiesą apie šalies tragiškus 

istorinius lūžius, politinius įvykius, asmenybes, atsidūrusias tarp nevilties ir tikėjimo sienos, įteiktos 

fotografui, rezistencijos metraštininkui Alfonsui Beresnevičiui.  

Eilinio posėdžio darbotvarkę sudarė 26 klausimai. Priimant sprendimą dėl darbotvarkės 

patvirtinimo, nutarta šios dienos posėdyje nesvarstyti 4-ojo klausimo „Dėl Plungės rajono 

savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T1-316 „Dėl Plungės rajono 

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano 

patvirtinimo“ pakeitimo“. Per posėdį priimtas 21 sprendimas, visi jie – bendru sutarimu.  

Posėdžio pradžioje tarybos nariai išklausė informaciją apie daugiabučių gyvenamųjų namų 

renovaciją (modernizaciją) Plungės mieste. SĮ „Plungės būstas“ direktorius Zigmantas Daugėla 

įvardijo pagrindines problemas, su kuriomis susiduriama vykdant daugiabučių atnaujinimą. Tame 

pačiame posėdyje Savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Bagužis pristatė Savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2017 metais ataskaitą.  

Nemažai diskusijų sukėlė klausimas dėl Kantaučių darželiui pritaikytų patalpų įrengimo 

Kantaučių kultūros centre. Kai kurie tarybos nariai nepritarė idėjai darželį steigti kultūros įstaigoje, 

o  ne tuo metu dar gyvavusioje Kantaučių mokykloje. Posėdžio pirmininkui įvardijus priežastis, 

kodėl geriau darželį steigti Kantaučių KC pastate, nauji Žlibinų kultūros centro nuostatai patvirtinti 

bendru sutarimu.  
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Pirmąjį vasaros mėnesį vykusiame tarybos posėdyje patvirtinti nauji Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro, Plungės akademiko Adolfo Jucio ir Plungės „Babrungo“ progimnazijų, 

Plungės „Saulės“ ir Plungės r. Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijų,  Plungės r. 

Šateikių pagrindinės mokyklos nuostatai.  

Taip pat nustatyti fiksuotų pajamų mokesčio dydžiai ir lengvatos, taikomos įsigyjant verslo 

liudijimus 2019 metais vykdomai veiklai.  

Posėdžio pabaigoje tarybos nariai pavedė Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai atlikti 

Plungės pedagoginės psichologinės tarnybos su viešosiomis įstaigomis sudarytų sutarčių auditą ir 

paprašė išvadas pateikti iki 2018 metų liepos 20 dienos. 

Į liepos mėnesio posėdžio darbotvarkę buvo įtraukti 38 klausimai. Priimti 34 sprendimai, iš 

kurių bendru sutarimu – 31, balsuojant – 3.  

Posėdžio pradžioje Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus 

direktorė Laima Nagienė pristatė informaciją apie socialinio draudimo situaciją Plungės rajone.   

Pirmasis balsavimas vyko dėl Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų, ikimokyklinį 

ugdymą vykdančių mokyklų, meno mokyklų bei Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro 

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

normatyvų patvirtinimo. Dėl valdymui trūkstamų 100 tūkst. Eur Savivaldybės administracija 

pasiūlė sumažinti kelių švietimo įstaigų direktorių etatus nuo 1 iki 0,75 etato. Atsirado nepritarančių 

tokiam sprendimui, siūlyta paieškoti trūkstamų lėšų etatams išlaikyti. Galiausiai, įvykus balsavimui, 

kurio metu 12 tarybos narių pasisakė „už“, 6 „prieš“ ir 3 „susilaikė“, nutarta pritarti etatų 

mažinimui.  

Bendro sutarimo nebūta ir tvirtinant Plungės socialinių paslaugų centro ir Plungės vaikų 

globos namų reorganizavimo sąlygų aprašą bei Plungės socialinių paslaugų centro nuostatus. Kaip 

ir gegužės mėnesį, tolimesniam proceso vystymui reorganizuojant Plungės vaikų globos namus 

nepritarė opozicijos nariai. Jie matė kitokią viziją, tačiau balsavimo rezultatai nulėmė, kad 

sprendimas buvo priimtas.   

Paskutinį kartą tos dienos posėdyje balsuota dėl Savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio 

leistino pareigybių skaičiaus (be pareigybių, finansuojamų iš mokinio krepšelio lėšų) pakeitimo. 

Sprendimo projektas parengtas dėl darbuotojų etatų skaičiaus kitimo Plungės r. Šateikių 

pagrindinėje mokykloje, Plungės socialinių paslaugų centre ir Žlibinų kultūros centre. Paskelbus 

balsavimą, 15 tarybos narių pasisakė „už“, 4  „prieš“, 3  „susilaikė“. 

Bendru sutarimu tarybos nariai patvirtino Savivaldybės 2017 metų biudžeto vykdymo 

ataskaitų rinkinį bei Savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį. 

Savivaldybės kontrolierė Danutė Jarašiūnienė pateikė Savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų 

biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių atliktų auditų ataskaitas ir išvadas.  

Šį mėnesį tarybos nariai pritarė naujų projektų „Užterštos teritorijos Plungės m., Birutės g., 

greta Gandingos HE tvenkinio, ir užterštos naftos produktais teritorijos Plungės r. sav., Šateikių 

sen., Narvaišių k., sutvarkymas“ bei „Žydų tautos pėdsakais Plungės ir Kretingos rajonuose“ 

įgyvendinimui ir lėšų skyrimui. Taip pat pritarta Savivaldybės įstaigų paraiškų teikimui pagal 

priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) 

panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties 

pastatuose“ finansavimui gauti.  

Kaip reikalauja teisės aktai, liepos mėnesį taryba patvirtino 2018-2019 mokslo metų klasių 

komplektų skaičių ir mokinių skaičiaus vidurkį klasėse pagal vykdomas programas Savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklose. Tą patį posėdį iš Plungės Senamiesčio mokyklos direktoriaus pareigų 

atleistas Algirdas Serva, o iš Plungės r. Žemaičių Kalvarijos lopšelio – darželio direktoriaus pareigų 

– Romutė Daračienė.  

Rugsėjo mėnesį aptarti 47 klausimai. Priimti 39 sprendimai, iš kurių bendru sutarimu – 38, 

balsuojant – 1. Trims pateiktiems svarstyti sprendimo projektams nepritarta.  

Posėdžio pradžioje skulptorius Gediminas Radzevičius bei rotariečiai Rimantas Povilas 

Jogėla ir Vytautas Vaitiekūnas pristatė monumentalaus paminklo „Pasaulio lietuvių vienybės 

karūna“ idėją. Savivaldybės merui buvo perduota per miestus – idėjos rėmėjus keliaujanti krivūlė.  
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Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Plungės rajono policijos komisariato 

viršininkas Saulius Vaičekauskas posėdžio dalyvius supažindino su Plungės rajono policijos 

komisariato veiklos rezultatais. UAB „Plungės šilumos tinklai“ l. e. p. direktorius Romas Luotė 

pristatė informaciją apie bendrovės pasirengimą centralizuotam šildymo tiekimui, o Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Pociutė aptarė Plungės rajono moksleivių 

brandos egzaminų rezultatus. 

Pirmasis balsavimas vyko dėl Savivaldybės švietimo įstaigų, Plungės paslaugų ir švietimo 

pagalbos centro pedagoginių pareigybių ir nepedagoginių pareigybių, finansuojamų iš mokymo 

lėšų, Plungės rajono savivaldybės Žlibinų kultūros centro, Plungės sporto ir rekreacijos centro bei 

Plungės socialinių paslaugų centro pedagoginių pareigybių ir etatų sąrašų 2018-2019 mokslo 

metams patvirtinimo. Dėl lėšų stygiaus sprendimo projekte siūlyta mažinti kai kurių švietimo 

įstaigų administracijų darbuotojų skaičių (direktorių pavaduotojų), kelių švietimo įstaigų vadovų 

etatus sumažinti nuo 1 iki 0,75 etato. Balsuojant dėl sprendimo priėmimo, 18 tarybos narių pasisakė 

„už“, 2  „susilaikė“.  

Kiti du balsavimai vyko dėl UAB „Plungės autobusų parkas“ atleidimo nuo nekilnojamojo 

turto ir žemės nuomos mokesčių. Didžioji dauguma tarybos narių susilaikė nuo teigiamo sprendimo 

priėmimo, tad sprendimai nebuvo priimti. 

Paskutinis balsavimas vyko dėl pritarimo Bendradarbiavimo tarp Tavušo srities Diližano 

savivaldybės (Armėnijos Respublika) ir Plungės rajono savivaldybės (Lietuvos Respublika) 

ekonomikos, turizmo, kultūros ir švietimo srityse sutarčiai. Visi 19 posėdyje dalyvavusių tarybos 

narių susilaikė nuo naujos bendradarbiavimo sutarties sudarymo.  

Rugsėjo mėnesį tarybos nariai pritarė Ramutės Baužienės atleidimui iš Plungės akademiko 

Adolfo Jucio progimnazijos l. e. direktoriaus pareigų. Tą pačią dieną Plungės Senamiesčio 

mokyklos direktoriumi paskirtas Plungės r. Šateikių pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas iki 

tol ėjęs Paulius Zakalskis, o Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazijos direktore – Inga 

Litvinienė. 

Tarybos nariai bendru sutarimu nustatė VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninės laikino 

apnakvindinimo paslaugos teikimo kainą, patikslino Savivaldybės infrastruktūros plėtros 

Savivaldybės ir fizinių bei juridinių asmenų jungtinės veiklos pagrindu tvarkos aprašą, pakoregavo 

Savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisykles, patvirtino UAB „Plungės vandenys“ 2018-

2020 metų veiklos-plėtros planą.   

 Į spalio mėnesio posėdžio darbotvarkę buvo įtrauktas 31 klausimas, tačiau po įvykusio 

balsavimo dėl darbotvarkės patvirtinimo nuspręsta nesvarstyti 22-ojo klausimo „Dėl Plungės rajono 

savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. T1-82 „Dėl mero politinio (asmeninio) 

pasitikėjimo valstybės tarnautojo mero patarėjo pareigybių steigimo ir jų skaičiaus nustatymo“ 

pakeitimo“.  Per posėdį priimti 26 sprendimai, iš kurių bendru sutarimu – 25, balsuojant – 1.  

Posėdžio pradžioje UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ Rinkliavos skyriaus 

vedėjas Antanas Vaišnoras pristatė informaciją apie Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų 

tvarkymą surinkimą Plungės rajono savivaldybėje 2017-2018 metais.  

Tarybos nariai vieningai pritarė projektui „Plungės dvaro sodybos Mykolo Oginskio rūmų 

rekonstravimas ir modernizavimas, kuriant aukštesnę kultūros paslaugų kokybę“ ir lėšų jam 

įgyvendinti skyrimui. Taip pat pritarta viešosios įstaigos Plungės rajono savivaldybės ligoninės 

projektui „50 kW fotovoltinės saulės elektrinės įrengimas VšĮ Plungės rajono savivaldybės 

ligoninėje“. Vieningai pritarta ir bendradarbiavimo sutarties su Lietuvos automobilių kelių direkcija 

sudarymui, kurią vykdant 2019 metais bus galima sutvarkyti atkarpą nuo kelio Mažeikiai-Tauragė 

iki Stoties g., 2020 metais – Stoties gatvę, o 2021 metais – Birutės g. atkarpą iki Babrungo g. 

Šį mėnesį bendru sutarimu patvirtintas Važiavimo išlaidų kompensavimo Plungės rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos biuro Priklausomybių mažinimo programos užsiėmimus 

lankantiems asmenims tvarkos aprašas, Socialinių išmokų ir kompensacijų teikimo nepinigine 

forma Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašas, Savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo 

specialiosios programos sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašas, Savivaldybės valdomų 

Savivaldybės įmonių ir kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų atitikties 

nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos aprašas,  
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Spalio mėnesį svarstant klausimą dėl žemės mokesčio lengvatų suteikimo 2018 metais, 

susidarė nekasdienė situacija – nuo klausimo svarstymo ir sprendimo priėmimo nusišalino tiek 

tarybos narių, kad nebeliko kvorumo. Likę posėdžiauti tarybos nariai bendru sutarimu priėmė 

sprendimą atmesti 12 tarybos narių nusišalinimą nuo klausimo svarstymo bei sprendimo priėmimo 

ir pakvietė juos į grįžti salę pratęsti klausimo svarstymą. Ūkininkų vardu posėdyje dėl šio klausimo 

pasisakė Lietuvos ūkininkų sąjungos Plungės skyriaus pirmininkas Marijus Kaktys. Jis pareiškė, 

kad jo ir Plungės rajono ūkininkų netenkina parengtas sprendimo projektas lengvatą taikyti tik pagal 

3 kriterijus. Galiausiai, po ilgai trukusių diskusijų, nutarta nekeisti sprendimo projekto.  

Vienintelis balsavimas paskelbtas priimant sprendimą dėl Žlibinų kultūros centro 2 aukšte 

esančių patalpų įsigijimo Savivaldybės nuosavybėn. Adomas Zamulskis pareiškė, kad su pardavėju 

suderėta kaina yra per didelė, todėl nepritarė pateiktam siūlymui. Balsuojant 11 tarybos narių 

pasisakė „už“, 6 „prieš“, o 2  „susilaikė“.  

Spalio mėnesį tarybai buvo pateiktas svarstyti sprendimo projektas dėl pavedimo 

Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai atlikti neplanuotą tikrinimą ir nustatyti, ar Žemaičių 

dailės muziejus, teikdamas CPVA paraišką Nr. 05.4.1–CPVA-K-303-02-0006 projekto „Mykolo 

Oginskio rūmų rekonstravimo ir pritaikymo Žemaičių dailės muziejui baigiamieji darbai“ 

finansavimui gauti, kartu su paraiška laiku pateikė visus reikiamus dokumentus. Kadangi 

patikrinimą nurodyta atlikti iki lapkričio 5 d., o Agentūra galutinę išvadą dėl paraiškos įvertinimo 

turėjo pateikti lapkričio 8 d., kai kurie tarybos nariai pasiūlė palaukti galutinio Agentūros verdikto ir 

tik tada tikrinti, kas nebuvo padaryta teikiant paraišką.  Po pasisakymų ir diskusijų buvo paskelbta 5 

minučių pertrauka. Po to nutarta klausimo svarstymą atidėti kitam posėdžiui, kai bus žinomi 

konkurso rezultatai.     

Lapkričio mėnesį aptarti 34 klausimai. Priimti 28 sprendimai, visi jie – bendru sutarimu.   

Šiame posėdyje prisiekė nauja tarybos narė Gintarė Drackienė, pakeitusi iki tol tarybos nario 

pareigas ėjusį Petrą Beinorą.  

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos Telšių apskrities Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjo patarėja Irmantė Batakienė 

pristatė Vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarkos eigą Plungės rajono savivaldybėje. Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Gintautas Rimeikis informavo apie Savivaldybės bendrojo 

ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano įgyvendinimą bei pristatė 2018 

metų Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo Plungės rajono savivaldybėje rezultatus. Finansų 

ir biudžeto skyriaus vedėja Daiva Mažeikienė kalbėjo apie Savivaldybės 2018 metų biudžeto 

pajamų plano vykdymą ir mokėtinas sumas.   

Bendru sutarimu patvirtintas naujas Savivaldybės lankytinų vietų sąrašas, Savivaldybės 

neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas, Ikimokyklinio ugdymo 

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

daugiafunkcio centro darbo užmokesčio fondo (savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms 

vykdyti, be pedagoginių darbuotojų) apskaičiavimo tvarkos aprašas, Bendrojo ugdymo mokyklų ir 

Plungės specialiojo ugdymo centro darbo užmokesčio fondo savivaldybės savarankiškosioms 

funkcijoms vykdyti apskaičiavimo tvarkos aprašas, Patalpų ir statinių, kuriems 2018 metais 

taikomas 3 procentų nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašas,  

Tarybos nariai pritarė projektų „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų 

plėtra Plungės rajono savivaldybėje“ bei „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu 

atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ įgyvendinimui, grupinio gyvenimo namų 

asmenims su negalia veiklai Savivaldybėje. 

Lapkričio mėnesį, kai jau buvo gauta Agentūros išvada, tarybos nariai pavedė Savivaldybės 

Kontrolės ir audito tarnybai atlikti neplanuotą tikrinimą ir nustatyti, ar Žemaičių dailės muziejus, 

teikdamas Centrinei projektų valdymo agentūrai paraišką Nr. 05.4.1–CPVA-K-303-02-0006 

projekto „Mykolo Oginskio rūmų rekonstravimo ir pritaikymo Žemaičių dailės muziejui baigiamieji 

darbai“ finansavimui gauti, kartu su paraiška laiku pateikė visus reikiamus dokumentus. Patikrinimą 

pavesta atlikti iki gruodžio 20 d. 

Gruodžio mėnesio posėdžio darbotvarkę sudarė 27 klausimai. Priimti 24 sprendimai, visi jie 

– bendru sutarimu.  
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Posėdžio pradžioje Užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento 

direktorė Dangirutė Jurkuvienė apžvelgė darbo rinkos situaciją Plungės rajone.  

Bendru sutarimu patvirtintas Centralizuoto vaikų priėmimo į Plungės rajono savivaldybės 

švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos 

aprašas, Mokinių priėmimo į Plungės rajono  savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos 

aprašas, Plungės miesto darnaus judumo planas, Parduodamų Savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio 

paskirties pastatų, jų dalių sąrašas, pritarta Savivaldybės dalyvavimui, įgyvendinant projektą 

„Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas, diegiant kokybės krepšelį“ bei steigiant viešąją įstaigą 

Plungės bendruomenės centrą.  

Posėdžio pabaigoje Savivaldybės kontrolierė Danutė Jarašiūnienė pristatė lapkričio mėnesį 

tarybos pavesto atlikti patikrinimo Žemaičių dailės muziejuje rezultatus.   

Visos Savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkės kartu su sprendimų projektais buvo 

skelbtos laikraščiuose „Plungės žinios“ ir Savivaldybės interneto svetainėje.  

Priimti sprendimai publikuoti Savivaldybės interneto svetainėje, kompiuterinėje dokumentų 

valdymo ir apskaitos programoje „Kontora“ (Savivaldybės tarybos nariams sudaryta galimybė 

prisijungti prie šios programos ir susipažinti su juos dominančiais dokumentais), norminių teisės 

aktų projektai ir priimti sprendimai publikuoti LR Seimo teisės aktų registre (TAIS, TAR), 

informacija apie priimtus norminius teisės aktus skelbta laikraštyje „Plungės žinios“ ir Savivaldybės 

interneto svetainėje. 
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KOMITETŲ VEIKLA 
 

2018 metais įvyko 63 Savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai, aptarti 546 klausimai, iš 

kurių 164 – informacinio pobūdžio. 

2018 metais įvykusių Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių, svarstytų klausimų ir teiktų 

sprendimų projektų Savivaldybės tarybai skaičius pateiktas 2 lentelė. 

                 2 lentelė 

Komiteto 

pavadinimas 

Posėdžių 

skaičius 

Svarstytų 

klausimų 

skaičius 

Teikta 

sprendimų 

projektų 

Savivaldybės tarybai 

Švietimo, kultūros ir sporto 11 110 68 

Kaimo reikalų 8 59 39 

Vietos ūkio ir ekologijos 14 153 115 

Sveikatos ir socialinės apsaugos 12 63 36 

Ekonomikos, finansų ir biudžeto 14 148 121 

Kontrolės  4 13 2 

 

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO KOMITETAS 

Pirmininkas - Audrius Misiūnas, pavaduotoja - Judita Stankutė.  

Nariai: Jolanta Skurdauskienė, Daina Martišienė (nuo 2017 metų gruodžio 21 d. vietoje 

Mindaugo Jurčiaus), Petras Beinoras (nuo 2018 metų lapkričio 29 d. jį pakeitė Gintarė 

Drackienė) 

 

2018 metais Švietimo, kultūros ir sporto komiteto nariai rinkosi į 11 posėdžių, aptarė 110 

klausimų, iš kurių 42 buvo informacinio pobūdžio, o 68 – Savivaldybės tarybai pateikti svarstyti 

sprendimų projektai. Suorganizuotas vienas išvažiuojamasis posėdis. Jo metu Komiteto nariai 

lankėsi Kulių seniūnijoje, susitiko su kultūros ir švietimo įstaigų bei bendruomenių atstovais. 

Praėjusiais metais Komiteto nariai daug laiko skyrė įvairių įstaigų 2017 metų veiklos 

ataskaitų analizei, išklausymui. Visų ikimokyklinio ir priešmokyklinio, bendrojo bei specialiojo 

ugdymo, kultūros įstaigų vadovai ar jų pavaduotojai Komiteto posėdžiuose pristatė praėjusių metų 

pasiekimus, svarbiausias problemas.   

Be ataskaitų, išklausyta ir nemažai įvairių pranešimų. Tarp kurių – Plungės r. kultūros 

paveldo objektų, kuriems skubiausiai reikalingas tvarkymas (restauracija), sąrašo bei nekilnojamojo 

kultūros paveldo (kryždirbystės) objektų inventorizacijos rezultatų pristatymas, informacija apie 

neformalųjį vaikų švietimą savivaldybėje, jaunų asmenų užimtumo bei nematerialaus kultūros 

paveldo vertybių situaciją Plungės rajone. Pristatyta turizmo paslaugų 2017 metais teikimo Plungės 

rajone apžvalga ir plėtros perspektyvos; Plungės rajono brandos egzaminų rezultatų analizė, 2018 

metų Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo savivaldybėje rezultatai; Telšių apskrities 

kultūros ir meno projektų, pateiktų Lietuvos kultūros tarybai 2015–2018 metais, apžvalga; 

Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano 

įgyvendinimas. 

Per 2018 metus Komitetas pritarė, kad būtų patvirtintas Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo 

ir naudojimo tvarkos aprašas; Savivaldybės Jaunimo veiklos programos lėšų skirstymo tvarkos 

aprašas; nauja Savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos sudėtis; Savivaldybės neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2018-2019 metų veiksmų planas; Savivaldybės 

lankytinų vietų sąrašas; Savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo 

tvarkos aprašas. Taip pat buvo pritarta naujiems Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro 

nuostatams. Neprieštarauta Žemaičių dailės muziejaus teikiamų paslaugų kainų pakeitimui bei 

vaikų maitinimo kainų padidinimui Savivaldybės ikimokyklinį ugdymą vykdančiose  įstaigose.   

Komiteto nariai pritarė šių naujų projektų įgyvendinimui: „Plungės r. Žemaičių Kalvarijos 

Motiejaus Valančiaus gimnazijos patalpų dalies pritaikymas ikimokykliniam ir priešmokykliniam 

ugdymui“, „Fizinio aktyvumo plėtra geresnei gyventojų sveikatai ir gyvenimo kokybei“, „Plungės 
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M. Oginskio dvaro sodybos pastato – žirgyno pritaikymas visuomenės kultūros ir rekreacijos 

reikmėms (II etapas)“, „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas, diegiant kokybės krepšelį“.   

Taip pat Komiteto nariai neprieštaravo Savivaldybės oficialios delegacijos ir jungtinio 

pučiamųjų orkestro dalyvavimui muzikos festivalyje, vykusiame Terschelling savivaldybėje 

(Olandija), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos pateiktam pasiūlymui nupirkti 

Plungės rajono bendrojo lavinimo mokykloms 60 naujų kompiuterių, jeigu Savivaldybės 

administracija nupirks jų dvigubai tiek; idėjai reguliuoti kovarnių populiaciją M. Oginskio rūmų 

parke pasitelkiant plėšriuosius paukščius; Plungės r. Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos 

prašymui leisti įsirengti nuosavą valgyklą; lėšų skyrimui Kalniškių kapinaitėms sutvarkyti.  

Daug diskusijų sukėlė Savivaldybės administracijos pateiktas siūlymas Savivaldybės 

biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą tvarkyti centralizuotai. Šio sprendimo tarybai nepavyko 

priimti iš pirmo karto, todėl klausimas Komitete svarstytas 2 kartus.   

Ne visiems parengtiems ir pristatytiems sprendimų projektams buvo pritarta. Komiteto 

nariai, atsižvelgdami į praėjusių metų įvykius ir dabartinę situaciją bei Lietuvos Respublikos 

užsienių reikalų ministerijos rekomendaciją, susilaikė ir neteikė Savivaldybės tarybai sprendimo 

projekto „Dėl pritarimo Plungės rajono savivaldybės ir Krasnogorsko municipalinio rajono 

bendradarbiavimo sutartims“. Taip pat ne iš pirmo karto pritarta Savivaldybės Žlibinų kultūros 

centro nuostatų atnaujinimui, kai buvo nuspręsta šio Kultūros centro Kantaučių skyriaus pastate 

įrengti patalpas ikimokyklinėms ir priešmokyklinėms ugdymo grupėms. Nuostatų atnaujinimui 

pritarta, kai Savivaldybės taryba priėmė sprendimą likviduoti Plungės Senamiesčio mokyklos 

Kantaučių skyrių.     

Komiteto nariai sutiko reorganizuoti Plungės r. Žemaičių Kalvarijos lopšelį – darželį, 

prijungiant jį prie Plungės r. Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijos; reorganizuoti 

Plungės rajono pedagoginę psichologinę tarnybą, ją nuo 2018 metų rugsėjo 1 d. prijungiant prie 

dabar veikiančio Plungės suaugusiųjų švietimo centro (nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. - Plungės paslaugų 

ir švietimo pagalbos centras), ir reorganizuoti Plungės „Babrungo“ bei Akademiko Adolfo Jucio 

pagrindines mokyklas į progimnazijas. Po šių sprendimų sekė reorganizuojamų įstaigų 

reorganizavimo sąlygų aprašų, naujų nuostatų tvirtinimas. Metų viduryje teko pritarti Plungės 

Senamiesčio mokyklos Kantaučių skyriaus likvidavimui, nes skyriuje liko mokytis tik 10 vaikų.  

Metų pradžioje Komitetas pritarė, kad būtų patvirtintas Savivaldybės vaikų ir jaunimo 

socializacijos (vasaros poilsio) programų konkurso tvarkos aprašas. 2018 metais Savivaldybės 

biudžete buvo numatyta 30 tūkst. Eur vaikų vasaros poilsiui organizuoti. Birželio – rugpjūčio 

mėnesiais Plungės rajone įgyvendintos 27 vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) 

programos, kurių veiklose dalyvavo 1 071 vaikas. 

Metų eigoje keletą kartų kalbėta apie buvusio Šateikių dvaro pastatų situaciją. Po pirmojo 

posėdžio buvo nutarta pavesti Savivaldybės administracijai raštu kreiptis į Kultūros paveldo 

departamentą ir Rumšiškių muziejų dėl buvusio Šateikių dvaro sodybos svirno perkėlimo į 

Rumšiškių muziejų. Sulaukta atsakymo, jog svirnas, kaip neatsiejama dvaro komplekso dalis, negali 

būti perkeltas, patrauktas, pasuktas, išardytas ir pastatytas kitoje vietoje, o turi būti tvarkomas ir 

prižiūrimas jo užimamoje teritorijoje. Po ilgų diskusijų nutarta pritarti pasiūlymui Savivaldybės 

mero potvarkiu sudaryti darbo grupę buvusio Šateikių dvaro pastatų išsaugojimo klausimams 

spręsti. Darbo grupės pirmininke tapo Komiteto deleguota Jolanta Skurdauskienė.   

2018 metai išsiskyrė tuo, kad nuo rugsėjo 1 d. įvesta mokytojų etatinio darbo užmokesčio 

sistema. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas supažindino su mokymo lėšų metodikos ir 

mokyklų tinklo kūrimo taisyklių pakeitimais. Dėl pasikeitusios mokymo lėšų metodikos buvo 

patvirtinti nauji Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų, ikimokyklinį ugdymą vykdančių 

mokyklų, meno mokyklų bei Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro pedagoginių  pareigybių 

ir nepedagoginių pareigybių, finansuojamų iš mokymo lėšų, ir etatų normatyvai.  

Komiteto nariai pritarė Centralizuoto priėmimo į Plungės rajono švietimo įstaigas sistemos 

diegimui. Metų pabaigoje šiai naujovei bei mokyklų aptarnaujamų teritorijų perskirstymui pritarė ir 

Savivaldybės taryba. 

Komiteto nariai pritarė Algirdo Servos atleidimui iš Plungės Senamiesčio mokyklos 

direktoriaus pareigų, Romutės Daračienės atleidimui iš Plungės r. Žemaičių Kalvarijos lopšelio – 
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darželio direktoriaus pareigų bei Ramutės Baužienės atleidimui iš Plungės akademiko Adolfo Jucio 

progimnazijos l. e. direktoriaus pareigų. Tais pačiais metais Plungės Senamiesčio mokyklos 

direktoriumi paskirtas Plungės r. Šateikių pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas ėjęs Paulius 

Zakalskis, Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazijos direktore – Inga Litvinienė.  

Per metus posėdžiuose aptarta nemažai einamųjų klausimų, susijusių su ugdymo proceso 

organizavimu. 

 

KAIMO REIKALŲ KOMITETAS 

Pirmininkė – Rūta Endrijauskienė, pavaduotojas – Vaidotas Skierus. 

Nariai: Mindaugas Jurčius, Julius Nekrašas 

 

2018 m. vasario 5 d. vykusio Kaimo reikalų komiteto posėdžio metu Komiteto pirmininke 

išrinkta Rūta Endijauskienė. 

Kaimo reikalų komiteto nariai 2018 metais į posėdžius rinkosi 8 kartus. Trijuose iš jų 

posėdžiavo kartu su Vietos ūkio ir ekologijos komiteto nariais. Posėdžių metu aptarti 59 klausimai: 

39 Savivaldybės tarybai teikti sprendimų projektai, 15 informacinio pobūdžio klausimų, 5 

prašymai. Savivaldybės tarybai pristatyti 4 sprendimų projektai. 

Komitetas pritarė projektams, planuojamiems įgyvendinti pagal Vietos plėtros strategijos 

priemonę „Gyvenimo kokybės gerinimas ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ ir lėšų skyrimui, 

pritarė teikiamiems investicijų projektams 2019-2021 metų Valstybės investicijų programos 

finansavimui gauti, biudžetinių įstaigų centralizuotam buhalterinės apskaitos tvarkymui, 

Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus įsteigimui ir valstybės tarnautojų pareigybių ir 

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus padidinimui. Pritarta Plungės rajono 

savivaldybės Melioracijos darbų 2018 metų programai ir Plungės rajono savivaldybės tarybos 

veiklos reglamentui. Komitetas pritarė siūlomoms Manto Česnausko, Algirdo Pečiulio ir Žanetos 

Piepalienės kandidatūroms atstovauti Savivaldybei Plungės rajono savivaldybės Vietos veiklos 

grupėje ir Vietos veiklos grupės valdyboje, dalyvaujant Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų 

„Leader“ programoje. Klausimą dėl ketvirtos kandidatūros palikta spręsti Savivaldybės tarybai. 

Komitetas pritarė sprendimų projektams dėl žemės mokesčio lengvatų ir dėl žemės mokesčių tarifų 

2019 metų mokestiniam laikotarpiui nustatymo, dėl Savivaldybės Veiklos valdymo programos 

Kaimo rėmimo priemonės lėšų paskirstymo komisijos veiklos nuostatų ir Savivaldybės veiklos 

valdymo programos Kaimo rėmimo priemonės lėšų paskirstymo tvarkos aprašo pakeitimo. Pritarta 

Centralizuoto vaikų priėmimo į Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ir Mokinių priėmimo į Plungės rajono 

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkų aprašams. 

Vasario mėnesį vykusiame posėdyje, aptariant infrastruktūros objektų, įgyvendinamų 

Savivaldybės ir fizinių bei juridinių asmenų jungtinės veiklos pagrindu, sąrašą, Komitetas siūlė jį 

pakoreguoti: išasfaltuoti visą Milašaičių kaime esančią P. Plechavičiaus gatvę, o ne jos dalį, kaip 

numatyta, nes UAB „Plungės Jonis“, įrengiant savo žvyro karjerą, pažadėjo išasfaltuoti kelią ir 

įrengti pėsčiųjų takus. Aptariant Plungės rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto projektą, 

Komitetas siūlė numatyti 1 000 eurų Pakutuvėnuose esančio Tūkstantmečio ąžuolyno priežiūrai. 

Balandžio mėnesį vykusiame Kaimo reikalų komiteto posėdyje, pakartotinai aptariant 

infrastruktūros objektų, įgyvendinamų Savivaldybės ir fizinių bei juridinių asmenų jungtinės veikos 

pagrindu, sąrašą, Komitetas siūlė į jį įtraukti objektus: kiemo aikštelės V. Mačernio g. 13, Plungės 

mieste, paprastasis remontas; Šilo g., Alksnėnų km., Šateikių sen., paprastasis remontas; Karkluojos 

g., Karklėnų km., Nausodžio sen., paprastasis remontas; Nugarių g., Truikių km., Babrungo sen.,  

paprastasis remontas. Komitetas siūlė parengti P. Plechavičiaus g., Milašaičių km., Stalgėnų sen.,  

rekonstrukcijos darbų techninį projektą ir iki Savivaldybės tarybos posėdžio išsiaiškinti, ar UAB 

„Plungės Jonis“ sutinka savomis lėšomis prisidėti prie P. Plechavičiaus gatvės rekonstrukcijos 

darbų.  

Gegužės mėnesį vykusiame posėdyje, aptariant Apleistų žemės ūkio paskirties žemės sklypų 

Plungės rajone nustatymo tvarkos aprašą, Komitetas siūlė patikslinti Aprašo 14.2. punktą – 

„informaciniai pranešimai dėl žemės sklypų įtraukimo į Apleistų žemės sklypų Plungės rajone 
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sąrašą siunčiami registruotu paštu“. Aptarus visus darbotvarkės klausimus, Komiteto nariai vyko į 

Šateikių seniūniją. Kartu su bendruomenių pirmininkais, seniūnu, Kultūros centro vadove apžiūrėjo 

Narvaišiuose baigiamus įrengti socialinės paskirties būstus, aptarė teritorijų tvarkymo klausimus. 

Kalbėta apie Šateikių dvaro pastatų būklę ir jų „prikėlimą naujam gyvenimui“. Akcentuota, kad 

dvarui reikalingas naujas šeimininkas. Aptarti Pakutuvėnų Tūkstantmečio ąžuolyno, Bukantės 

koplyčios prieigų ir kitų gausiai lankomų objektų priežiūros klausimai. 

Birželio mėnesį vykusiame posėdyje, aptariant Nevyriausybinių organizacijų ir 

bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3. priemonės 

„Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos 

aprašą, Komitetas siūlė surengti bendruomenių atstovų susirinkimą konkretiems pasiūlymams  

Aprašui koreguoti pateikti.   

Išklausytos informacijos: apie mokinių pavėžėjimo kokybę, paslaugos prieinamumą ir 

visuomeninio transporto maršrutų pritaikymą gyventojų poreikiams; apie Kaimo rėmimo priemonės 

lėšų skirstymo tvarką, prioritetus ir galimybes gauti paramą; apie melioracijos įrenginių būklę ir 

skiriamą valstybės finansavimą minėtiems įrenginiams tvarkyti ir prižiūrėti; apie investavimo 

galimybes privatiems asmenims;  apie Plungės rajono savivaldybės įstaigų filialų tinklus, jų 

aptarnaujamas kaimiškąsias teritorijas bei viešųjų paslaugų prieinamumą; apie ūkininkų ūkių 

statistikos dinamiką, regioninės politikos įtaką kaimiškųjų teritorijų vystymuisi, kaimo 

bendruomenių veiklą ir vykdomų projektų įtaką vietos gyvenimo kokybei; apie socialinių paslaugų 

plėtrą ir pasiskirstymą rajono teritorijoje; apie ekonominio naudingumo kriterijų pagal pirkimo rūšis 

nustatymo tvarką ir būtinų sąlygų įvedimą į viešųjų pirkimų sąlygas.  

Balandžio mėnesį vykusiame posėdyje aptartas Žemės ūkio rūmų prašymas prisidėti prie 

projekto „Auginu Lietuvai“ įgyvendinimo.  Komitetas pritarė prisidėjimui prie minėto projekto.  

Aptartas Nausodžio seniūnijos gyventojų kreipimasis dėl kritinės kelio Stonaičiai – Prūsaliai 

būklės. Problemas Komitetui išsakė posėdyje dalyvavę Nausodžio seniūnijos gyventojai. Komitetas 

siūlė šį klausimą teikti aptarti Vietos ūkio ir ekologijos komitetui, o Savivaldybės administracijai 

siūlė kelią Stonaičiai-Prūsaliai iš antro Plungės rajono gatvių ir kelių tinklo dalies plėtros ir 

priežiūros programos prioritetų sąrašo perrašyti į pirmą. Komitetas aptarė Ūkininkų sąjungos 

Plungės skyriaus pirmininko prašymą atleisti gyventojus nuo žemės mokesčio 2018 metais arba šį 

mokestį sumažinti. Posėdyje dalyvavęs Ūkininkų sąjungos Plungės skyriaus pirmininkas Marijus 

Kaktys teigė, kad dėl ekstremalios situacijos rajone ūkininkai patyrė nemažai nuostolių. Komitetas 

prašymui pritarė ir siūlė prašymą teikti aptarti Ekonomikos, finansų ir biudžeto komitetui. 

Aptartas 2019 metų Kaimo reikalų komiteto darbo planas ir jam pritarta.  

 

VIETOS ŪKIO IR EKOLOGIJOS KOMITETAS 

Pirmininkas - Tomas Raudys, pavaduotojas - Robertas Endrikas. 

Nariai: Asta Beierle Eigirdienė, Ričardas Jocys, Romas Remėza. 

 

Vietos ūkio ir ekologijos komiteto nariai 2018 metais į posėdžius rinkosi 14 kartų. 

Dviejuose iš jų posėdžiavo kartu su Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto nariais, o 3 kartus – 

su Kaimo reikalų komiteto nariais. Posėdžių metu aptarti 153 klausimai, iš kurių 38 – informacinio 

pobūdžio, o 115 – Savivaldybės tarybai teikti sprendimų projektai.  

Komiteto nariai, priimdami sprendimus dėl pristatytų sprendimų projektų teikimo 

Savivaldybės tarybai, buvo vieningos nuomonės. Bendro sutarimo nebūta (vyko balsavimas) tik dėl 

dviejų sprendimų projektų - „Dėl biudžetinių įstaigų centralizuoto buhalterinės apskaitos tvarkymo“ 

ir „Dėl pritarimo projektui „Plungės dvaro sodybos Mykolo Oginskio rūmų rekonstravimas ir 

modernizavimas, kuriant aukštesnę kultūros paslaugų kokybę“ ir lėšų skyrimo“, - teikimo svarstyti 

Savivaldybės tarybai. 

Iš pirmo karto nepavyko atrinkti infrastruktūros objektų, planuojamų įgyvendinti 

Savivaldybės ir fizinių bei juridinių asmenų jungtinės veiklos  pagrindu, kadangi nebuvo žinoma 

tiksli 2018 metais Savivaldybei tenkanti Kelių plėtros ir priežiūros programos lėšų suma. Kitą 

mėnesį Komiteto nariai pritarė 6 objektų įtraukimui į Infrastruktūros objektų, įgyvendinamų 

Savivaldybės ir fizinių bei juridinių asmenų jungtinės veiklos pagrindu, sąrašą.   
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Per 2018 metus Komiteto nariai pritarė šių naujų projektų įgyvendinimui: „Plungės r. 

Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijos patalpų dalies pritaikymas ikimokykliniam ir 

priešmokykliniam ugdymui“, „Užterštos teritorijos Plungės m., Birutės g., greta Gandingos HE 

tvenkinio, ir užterštos naftos produktais teritorijos Plungės r. sav., Šateikių sen., Narvaišių k., 

sutvarkymas“, „50 kW fotovoltinės saulės elektrinės įrengimas VšĮ Plungės rajono savivaldybės 

ligoninėje“, „Plungės M. Oginskio dvaro sodybos pastato – žirgyno pritaikymas visuomenės 

kultūros ir rekreacijos reikmėms (II etapas)“. 

Praėjusiais metais Komitetas pritarė, kad būtų patvirtinta Savivaldybės Aplinkos apsaugos 

rėmimo specialiosios programos 2017 metų priemonių vykdymo ataskaita; Savivaldybės Aplinkos 

apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių planas; Savivaldybei nuosavybės 

teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo tvarkos 

aprašas; Savivaldybės materialiojo ir nematerialiojo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 

tvarkos aprašas; Savivaldybės kontroliuojamų bendrovių vadovų atrankos aprašas; Viešame 

aukcione parduodamo Savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašas; 

Leidimų atlikti kasimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją arba apriboti 

eismą joje išdavimo tvarkos aprašas; Savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 

programos sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašas; Savivaldybės valdomų Savivaldybės įmonių ir 

kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų atitikties nustatytiems veiklos 

tikslams vertinimo tvarkos aprašas; Patalpų ir statinių, kuriems 2018 metais taikomas 3 procentų 

nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašas; Savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip 

Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašai, Plungės miesto darnaus judumo planas.  

Taip pat Komiteto nariai neprieštaravo žemės sklypo dalies bei gyvenamojo namo, esančių 

Plungės mieste, Rietavo g. 33, paėmimui visuomenės poreikiams, 2 partnerystės sutarčių sudarymui 

su Lietuvos automobilių kelių direkcija, Savivaldybės teritorijos bendrojo plano korekcijoms, 

papildomų darbų vykdymui įgyvendinant projektą „Babrungo upės slėnio estrados teritorijos ir jos 

prieigų bei jungčių su Plungės miesto centrine dalimi sutvarkymas“, Savivaldybės bei Plungės Šv. 

Jono Krikštytojo parapijos bendros viešosios įstaigos steigimui, 2 butų atjungimui nuo centralizuoto 

šilumos tiekimo.  

Komiteto nariai išklausė informaciją apie Plungės rajono savivaldybės įstaigų filialų tinklus, 

jų aptarnaujamas kaimiškąsias teritorijas bei viešųjų paslaugų prieinamumą Plungės rajono 

gyventojams, apie 2018 metais pradėtus bei planuojamus pradėti vykdyti darbus savivaldybės 

vietinės reikšmės keliuose (gatvėse) pagal finansavimo šaltinius, apie būstų įsigijimą, vykdant 

projektą „Socialinio būsto plėtra Plungės rajone“, apie 2018 metais įgyvendintus ir 2019 metais 

planuojamus vykdyti investicijų projektus.  

2018 metais SĮ „Plungės būstas“ direktorius pristatė informaciją apie daugiabučių 

gyvenamųjų namų renovaciją (modernizaciją) Plungės mieste bei problemas, su kuriomis 

susiduriama vykdant daugiabučių atnaujinimą. Taip pat su juo kalbėta apie Savivaldybės būstuose ir 

Savivaldybės socialiniuose būstuose gyvenančių nuomininkų kontrolę, butų priežiūrą. Per visus 

metus SĮ „Plungės būstas“ leista naudoti už gyvenamųjų patalpų nuomą surinktas lėšas penkių 

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių butų remontui bei dviejų daugiabučių namų, kuriuose 

Savivaldybė turi butus, balkonų komplekso bei stogo atnaujinimui.   

Rugsėjo mėnesį UAB „Plungės šilumos tinklai“ atstovas informavo apie bendrovės 

pasirengimą centralizuotam šildymo tiekimui. Lapkričio mėnesį vykusiame Komiteto posėdyje 

kalbėta ne tik apie šio sezono šildymo kainas, bet ir patalpų nuomos sutarties pratęsimą su UAB 

„Plungės bioenergija“. Po ilgų diskusijų pritarta pasiūlymui sudaryti derybinę grupę ir pradėti vesti 

derybas su nepriklausomu šilumos tiekėju.     

Praėjusiais metais Komiteto nariai išklausė informaciją ir apie UAB „Plungės vandenys“ 

įgyvendinamus projektus, finansuojamus Europos Sąjungos lėšomis, bei UAB „Plungės autobusų 

parkas“ ir UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ 2017 metų veiklos ataskaitas.    

Keliuose Komiteto posėdžiuose kalbėtasi apie licencijų taksi vairuotojams išdavimo tvarką, 

vairuotojų kultūrą. Aptartos ir suintensyvėjusio eismo Plungės miesto gatvėmis bei automobilių 

statymo vietų problemos, pavesta Savivaldybės administracijai atlikti Plungės miesto seniūnijos 

vidiniame kieme esančių nekilnojamojo turto objektų nuosavybės analizę. Garažų, esančių Vytauto 
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g. 7 ir Paprūdžio g. 8A, Plungėje, tolimesnio naudojimo klausimams spręsti buvo sudaryta darbo 

grupė, kurios pirmininku paskirtas Komiteto narys Ričardas Jocys. Darbo grupės nariai rinkosi kelis 

kartus, o rugsėjo mėnesį Savivaldybės architektas Komiteto nariams pristatė garažų, esančių 

Vytauto g. 7 ir Paprūdžio g. 8A, Plungėje, teritorijos tvarkymo variantus. Komiteto nariai pritarė 

pristatytam pasiūlymui garažų teritorijoje formuoti 0,165 ha žemės sklypą ir ieškoti jo pirkėjo. 

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 

pavadinimų gatvėms suteikimo, gatvių geografinių charakteristikų pakoregavimo ir kt. Aptarti 

Savivaldybės būsto pardavimo, socialinio būsto sąrašo ir būsto nuomos sąlygų keitimo klausimai, 

pakeistas Viešajame aukcione parduodamo Savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų 

daiktų sąrašas.  

 

SVEIKATOS IR SOCIALINĖS APSAUGOS KOMITETAS 

Pirmininkas – Juozas Šlepetis, pavaduotojas - Raimondas Doviltis. 

Nariai: Kęstutis Buividas, Irena Taučienė, Marė Valaitienė. 

 

Komitetas 2018 metais į posėdžius rinkosi 12 kartų. Viename iš posėdžių darbotvarkės 

klausimus aptarė kartu su Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto nariais. 12-oje posėdžių 

Komitetas aptarė 63 klausimus: 36 sprendimų projektus, 5 prašymus, išklausė 22 informacijas. 

Savivaldybės tarybai pristatė 28 sprendimų projektus. 

Metų pradžioje Komitetas pritarė Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

stebėsenos 2015-2017 metų programos 2017 metų priemonių įgyvendinimo ir Plungės rajono 

savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2017 m. 

ataskaitoms, Individualiam Plungės vaikų globos namų pertvarkos planui, Mokėjimo už Plungės 

rajono savivaldybėje teikiamas socialines paslaugas tvarkos aprašo pakeitimui, Plungės rajono 

savivaldybės 2018 metų Užimtumo didinimo programai. Pritarta sprendimams dėl pritarimo teikti 

investicijų projektus 2019-2021 metų Valstybės investicijų programos finansavimui gauti ir dėl 

Plungės rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo. Aptariant 2018 metų Savivaldybės 

biudžetą, Komitetas siūlė sutartyje su Plungės rajono savivaldybės ligonine nustatyti, kad 

išblaivinimo įstaigai steigti numatytas lėšas ligoninė įsisavinti galės tik II ketvirtį, priėmus 

sprendimą dėl išblaivinimo paslaugos teikimo. Komitetas pritarė, kad į VšĮ Plungės rajono 

greitosios medicinos pagalbos stebėtojų tarybą vietoje Vidmanto Mončio būtų deleguojama 

savivaldybės gydytoja Oresta Gerulskienė, nes Vidmantas Mončys vykdo valstybės perduotą 

civilinės saugos funkciją.   

Kovo mėnesį vykusiame Komiteto posėdyje pritarta Plungės rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro nuostatams, Globos centro ir vaiko budinčio globotojo veiklos 

organizavimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašui, Plungės rajono savivaldybės tarybos 

veiklos reglamentui. Komitetas pritarė projektams „UAB „Plungės sveikatos centras“ veiklos 

efektyvumo didinimas“,  „A. Klišonio komercinės firmos „Inesa“ veiklos efektyvumo didinimas“ ir 

„UAB „Klinika Pulsas“  veiklos efektyvumo didinimas“, įgyvendinamiems pagal priemonę Nr. 

08.1.3.-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos efektyvumo didinimas“. 

Balandžio mėnesį vykusiame posėdyje pritarta viešosioms įstaigoms – Plungės rajono 

savivaldybės ligoninei ir Plungės rajono greitajai medicinos pagalbai – 2018 metais siektinoms 

veiklos užduotims, Plungės rajono savivaldybės 2018 metų socialinių paslaugų planui ir Plungės 

socialinių paslaugų centro nuostatams. Jungtiniame posėdyje kartu su Ekonomikos, finansų ir 

biudžeto komiteto nariais susipažino su sprendimo projektais dėl Nepanaudotų Plungės rajono 

savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti naudojimo kitoms 

socialinės apsaugos sritims finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo ir dėl Plungės rajono 

savivaldybės tarybos 2018 metų biudžeto  pakeitimo. Minėtiems sprendimams pritarta.  

Gegužės mėnesį vykusiame posėdyje, aptariant Plungės socialinių paslaugų centro 

specialiojo transporto paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašą, Komitetas siūlė sprendimo 
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projektą aptarti kitame posėdyje, nes klausimas iki galo neišdiskutuotas. Komitetas pritarė Plungės 

vaikų globos namų reorganizavimui prijungimo prie Plungės socialių paslaugų centro būdu.  

Birželio mėnesį Komitetas pritarė atvejo vadybos funkcijų perdavimui Plungės socialinių 

paslaugų centrui, o į Šiaulių teritorinės ligonių kasos taikinimo komisijos rinkimus nuspręsta 

deleguoti Komiteto pirmininką Juozą Šlepetį.  

Liepos mėnesį vykusiame posėdyje Komitetas pritarė biudžetinės įstaigos Plungės vaikų 

globos namų reorganizavimui, biudžetinių įstaigų Plungės socialinių paslaugų centro ir Plungės 

vaikų globos namų reorganizavimo sąlygų aprašui,  biudžetinės įstaigos Plungės socialinių paslaugų 

centro nuostatams.  Aptariant sprendimo projektą dėl Plungės socialinių paslaugų centro specialiojo 

transporto paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo pakeitimo, Komitetas siūlė šio 

sprendimo projekto Savivaldybės tarybai neteikti, o Administracijai pavedė rugsėjo mėnesį 

vyksiančiam Savivaldybės tarybos posėdžiui parengti sprendimo projektą dėl patirtų išlaidų 

kompensavimo į hemodializės procedūras vykstantiems asmenims. Pritarta VšĮ Plungės rajono 

savivaldybės ligoninės laikino apnakvindinimo paslaugos teikimo kainos nustatymui bei Socialinių 

paslaugų teikimo socialinės rizikos šeimoms, auginančioms vaikus, tvarkos aprašo pripažinimo 

netekusiu galios. Pritarta Važiavimo išlaidų kompensavimo Plungės rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro Priklausomybių mažinimo programos užsiėmimus lankantiems 

asmenims ir Socialinių išmokų ir kompensacijų teikimo nepinigine forma Plungės rajono 

savivaldybėje tvarkos aprašams. Komitetas pritarė sprendimo projektui dėl įgaliojimų suteikimo 

Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriui pasirašyti papildomus susitarimus su UAB 

„Plungės sveikatos centras“, UAB „Klinika Pulsas“ bei A. Klišonio komercine firma „Inesa“ prie 

sutarčių, kuriais įstaigos įsipareigotų vykdyti 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų Investicijų 

veiklos programos priemonės „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo 

didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo reikalavimus. Pritarta bendruomeninių vaikų globos 

namų ir vaikų dienos centrų plėtrai Plungės rajono savivaldybėje, vienkartinės išmokos skyrimui, 

grupinio gyvenimo namų asmenims su negalia veiklai Plungės rajono savivaldybėje, ilgalaikio 

materialiojo turto perdavimui patikėjimo teise pagal turto patikėjimo sutartį A. Klišonio komercinei 

firmai „Inesa“. 

Komitetas išklausė informacijas apie Moksleivių profilaktinius patikrinimus, visuomenės 

sveikatos specialisčių prevencinio darbo aktualijas, apie VšĮ Plungės rajono greitosios medicinos 

pagalbos teikiamas paslaugas. Aptarta Nacionalinės burnos sveikatos 2016-2020 metų programa. 

Įvertinęs statistinius duomenis ir tą faktą, kad rodikliai yra vieni blogiausių Lietuvoje,  Komitetas 

siūlė Vaikų dantų gydymo ir silantavimo programą vykdyti Savivaldybės administracijai, sudarant 

paslaugų teikimo sutartis su UAB „Klinika Pulsas“, A. Klišonio komercine firma „Inesa“ ir UAB 

„Plungės sveikatos centas“. 2018 metų Savivaldybės biudžete VšĮ Plungės rajono savivaldybės 

ligoninei tam numatytas lėšas paskirstyti visoms trims pirminės asmens sveikatos priežiūros 

paslaugas teikiančioms įstaigoms po 10 000 eurų, sudarant su įstaigomis paslaugų teikimo sutartis, 

numatant apmokėjimą už faktiškai atliktas paslaugas, ir 10 000 eurų skirti Visuomenės sveikatos 

rėmimo programos priemonėms įgyvendinti. Pirminės asmens sveikatos priežiūros centrams 

Komitetas pavedė parengti informaciją apie odontologijos kabinetuose suteiktas paslaugas vaikams 

ir ją rugpjūčio mėnesį pateikti savivaldybės gydytojai. Komitetas išklausė VšĮ Plungės rajono 

savivaldybės ligoninės informaciją apie saugios nakvynės paslaugos teikimą ir pritarė saugios 

nakvynės paslaugos teikimui prie VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninės. Pavedė ligoninės 

administracijai pasirašyti paslaugos teikimo sutartį su Plungės rajono savivaldybės administracija, o 

Visuomenės sveikatos biurui pateikti informaciją apie Priklausomybių mažinimo programą. 

Komitetas išklausė viešųjų įstaigų Plungės rajono greitosios medicinos pagalbos ir Plungės rajono 

savivaldybės ligoninės veiklos ataskaitas ir informaciją apie Priklausomybių mažinimo Plungės 

rajono savivaldybėje 2018-2025 metų programą. Informaciją apie tuberkuliozės profilaktiką 

Plungės rajone Komitetui pristatė gydytoja ftiziatrė Eugenija Gaudiešienė, o informaciją apie 

neįgaliųjų organizacijų veiklą – organizacijų vadovai. Komitetui pateikta informacija apie lėšų 

poreikį bendruomeniniams vaikų globos namams steigti. Komitetas pritarė Vėjo gatvės 12-ame 

name esančio 4 kambarių Savivaldybės būsto pritaikymui bendruomeniniams vaikų globos 

namams. Išklausyta informacija apie vaikų globos institucijų pertvarką Plungės rajone, apie smurto 
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artimoje aplinkoje prevenciją, prevencines profilaktines programas, apie Plungės rajono 

savivaldybės maudyklų vandens kokybę. Aptarta Plungės socialinių paslaugų centro ir Plungės 

krizių centro veikla. Pristačius informaciją apie Plungės rajono greitosios medicinos pagalbos veiklą 

bei materialiojo turto poreikį bei įvertinus, jog patalpos įstaigos veiklai vykdyti netinka, Komitetas 

siūlė Savivaldybės administracijai ieškoti būdų VšĮ  Plungės rajono greitosios medicinos pagalbos 

administracinėms patalpoms įrengti. Socialinės paramos skyriaus vedėja Genovaitė Vasylienė 

Komitetui pristatė  informaciją apie Socialinių paslaugų ir Vietos savivaldos įstatymų pakeitimus, 

apie socialinės globos ir slaugos paslaugų poreikį, apie šių paslaugų kainas. Komitetas siūlė Plungės 

rajono savivaldybės ligoninei įvertinti galimybę didinti globos lovų skaičių, paslaugas gyventojams 

teikiant kaip numatyta Rekomendacijose socialinės globos paslaugai teikti, ir apskaičiuoti lėšų 

poreikį šiai paslaugai teikti. Informaciją apie Vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarką Plungės 

rajono savivaldybėje Komitetui pristatė Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos 

Telšių apskrities Vaiko teisių apsaugos skyriaus Plungės rajone patarėja Irmantė Batakienė. 

Išklausyta Savivaldybės administracijos direktoriaus informacija apie sprendinius dėl UAB 

„Plungės sveikatos centras“ pirminių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Grumblių 

medicinos punkte. Direktorius informavo, kad sprendimai dėl pirminės asmens sveikatos priežiūros 

paslaugų teikimo Grumblių medicinos punkte nepriimti, nes tebevyksta projekto „Pirminės asmens 

sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ vertinimo procedūros, ir finansavimo įstaigos 

negavo. Komitetas siūlė Savivaldybės administracijos direktoriui pasikviesti pirminės asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų vadovus ir aptarti šių paslaugų teikimo ir 

prieinamumo gyventojams klausimus.  Komitetas išklausė informaciją apie Visuomenės sveikatos 

rėmimo specialiosios programos vykdymą ir gaires 2019 metams. Aptarta pirminės asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų veikla kaimiškose vietovėse. Komiteto posėdyje 

dalyvavo UAB „Klinika Pulsas“ ir A., Klišonio komercinės firmos „Inesa“ atstovai. Kalbėta apie 

paslaugų prieinamumo gerinimą kaimo gyventojams, įgyvendinant ES struktūrinių fondų lėšomis 

finansuojamą projektą. Aptarti galimi būdai pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų 

prieinamumui užtikrinti.  

Gegužės mėnesį vykusiame posėdyje Socialinės paramos skyriaus vedėja Komitetui pristatė 

sutuoktinių iš Alsėdžių seniūnijos prašymą skirti 8 000 eurų pradiniam banko įnašui. Šeima nori 

steigti šeimyną ir paimti keturis vaikus iš Plungės vaikų globos namų. Tam reikalingas didesnis 

gyvenamasis plotas, ir šeima norėtų įsigyti antrąją gyvenamo namo dalį ir paimti paskolą iš banko, 

bet neturi lėšų pradiniam 20% įnašui. Įvertintas Savivaldybės biudžeto lėšų poreikis šeimynos 

išlaikymui. Komitetas pritarė šeimynos steigimui ir materialinės paramos skyrimui. 

Rugsėjo mėnesį Komitetas aptarė Plungės rajono savivaldybės ligoninės prašymą dėl 

Socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programos lėšų perkėlimo į sąmatos eilutę „kitos 

išlaidos turtui įsigyti“ ir jas panaudoti 16-ai vaizdo stebėjimo kamerų įsigyti ir patalpoms apsaugos 

darbuotojams įrengti. Komitetas pritarė lėšų perskirstymui.  Aptartas UAB „Plungės sveikatos 

centras“ prašymas nutraukti negyvenamųjų patalpų panaudos sutartį, nes įstaiga neplanuoja teikti 

paslaugų Grumblių medicinos punkte. Posėdyje dalyvavęs Paukštakių seniūnas pristatė gyventojų 

prašymą neuždaryti medicinos punkto Grumbliuose. Akcentuota, kad kaime gyvena senyvo 

amžiaus žmonės, o Grumblių kaimas nėra priemiestinis, todėl kyla susisiekimo su Plunge 

klausimai. Posėdyje dalyvavusios UAB „Plungės sveikatos centras“  direktorė Irena Nekrašienė ir 

vyr. teisininkė Eglė Atutienė teigė, jog paslaugas teikti Grumblių medicinos punkte įstaigai yra 

nuostolinga, nes labai mažas gyventojų skaičius seniūnijoje. Komitetas siūlė Savivaldybės 

administracijai sudaryti darbo grupę situacijai įvertinti ir sprendimui parengti, o darbo grupei - 

išaiškinti, kaip pirminės asmens sveikatos  priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos panaudojo 

Vaikų dantų silantavimo programai skirtas lėšas.  

Lapkričio mėnesį Komitetas aptarė Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijos prašymą dėl VšĮ 

Dienos centro įsteigimo. Aptarti pastato rekonstrukcijos,  patalpų išlaikymo ir jų panaudojimo 

klausimai. Komitetas pritarė viešosios įstaigos Plungės bendruomenės centro įkūrimui, 

Savivaldybei prisiimant visas dalininko teises ir pareigas.    

Aptartas Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto 2019 metų planas ir jam pritarta. 

 



21 

 

EKONOMIKOS, FINANSŲ IR BIUDŽETO KOMITETAS 

Pirmininkas – Algirdas Pečiulis, pavaduotojas – Liudas Skierus. 

Nariai: Aidas Kėsas, Audrius Šapalas, Adomas Zamulskis. 

 

Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto nariai 2018 metais į posėdžius rinkosi 14 kartų. 

Viename iš posėdžių darbotvarkės klausimus aptarė kartu su Sveikatos ir socialinės apsaugos 

komiteto nariais, o dviejuose posėdžiavo kartu su Vietos ūkio ir ekologijos komiteto nariais. 

Posėdžių metu aptarti 148 klausimai, iš kurių 27 – informacinio pobūdžio, o 121 – Savivaldybės 

tarybai teikti sprendimų projektai.   

Pirmame 2018 metų Komiteto posėdyje, kuris vyko vasario mėnesį, nebuvo pritarimo 

sprendimo projektui „Dėl infrastruktūros objektų, įgyvendinamų Savivaldybės ir fizinių bei 

juridinių asmenų jungtinės veiklos pagrindu,  sąrašo patvirtinimo“, nes nepavyko atrinkti 

infrastruktūros objektų, planuojamų įgyvendinti Savivaldybės ir fizinių bei juridinių asmenų 

jungtinės veiklos  pagrindu, kadangi nebuvo žinoma tiksli 2018 metais Savivaldybei tenkanti Kelių 

plėtros ir priežiūros programos lėšų suma. Todėl nutarta atidėti klausimo svarstymą iki tol, kol bus 

žinoma tiksli Plungės rajono savivaldybei skiriamų lėšų iš KPPP suma. Ilgai  buvo diskutuota 

svarstant sprendimo projektą „Dėl biudžetinių įstaigų centralizuoto buhalterinės apskaitos 

tvarkymo“. Komiteto pirmininkas siūlė atidėti šio klausimo svarstymą vėlesniam laikui, kai su 

pertvarkos naujovėmis bus supažindinti visi biudžetinių įstaigų vadovai ir buhalteriai. Bendro 

sutarimo nebūta (vyko balsavimas), kadangi 2 Komiteto nariai pasisakė už sprendimo projekto 

teikimą Savivaldybės tarybai, o kiti 2 – prieš; lemiamas buvo Komiteto pirmininko žodis, o jis 

pasisakė prieš. Buvo nutarta sprendimo projekto neteikti Savivaldybės tarybai. Vėliau buvo 

nepritarta dar dviem kitiems sprendimų projektams, kurie buvo susiję su prieš tai aptartu 

darbotvarkės klausimu ir kuriam buvo nepritarta. Tai buvo sprendimo projektai „Dėl Plungės rajono 

savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T1-99 „Dėl Plungės rajono 

savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. T1-10-203 „Dėl Plungės rajono 

savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo“ 

pakeitimo“ bei „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių 

pagal darbo sutartis, skaičiaus Savivaldybės administracijoje nustatymo“. Nutarta sprendimų 

projektų neteikti Savivaldybės tarybai. 

Kovo mėnesio Komiteto posėdyje vėl buvo pristatytas sprendimo projektas „Dėl biudžetinių 

įstaigų centralizuoto buhalterinės apskaitos tvarkymo“. Po ilgų diskusijų buvo paprašyta Finansų ir 

biudžeto skyriaus Savivaldybės tarybai parengti patikslintą informaciją apie biudžetinių įstaigų 

paslaugų teikimo modelį. Visgi nutarta sprendimo projektą teikti Savivaldybės tarybai. Vėliau 

pritarta Savivaldybės tarybos veiklos reglamento naujai redakcijai, nes iš esmės pasikeitus Vietos 

savivaldos įstatymui, kuris nustato pagrindines tarybos veiklos kryptis, tai tapo būtina. Pritarta VšĮ 

„Plungės futbolas“ dalyvavimui projekte „Fizinio aktyvumo plėtra geresnei gyventojų sveikatai ir 

gyvenimo kokybei“ ir lėšų skyrimui. Šis projektas skirtas „minkštosioms“ veikloms, skatinančioms 

vaikų ir jaunimo judėjimą. Vėliau buvo pritarta projekto „Tunelinio viaduko po geležinkeliu 

Plungės m. Dariaus ir Girėno g. įrengimas“ netinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti. 

Vadovaujantis pasirašyta rangos darbų sutartimi, numatytos ir netinkamos finansuoti išlaidos: 

signalizacijos, ryšių kabelių (variniai, šviesolaidiniai), plačiajuosčio interneto bei kitų ryšių 

atstatymo bei numatytiems elektros linijų tvarkymo darbams atlikti. Tačiau Komiteto pirmininkas 

siūlė netinkamų finansuoti lėšų sumą nurodyti po paraiškos įvertinimo procedūrų, paaiškėjus, kokia 

netinkamų finansuoti išlaidų dalis tenka Savivaldybei, t. y. patikslinti sprendimo projektą: 

nenurodyti preliminaraus lėšų poreikio netinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti bei pritarti tik 

Plungės rajono savivaldybės administracijos numatomų atlikti rangos dalies visų netinkamų 

finansuoti išlaidų apmokėjimui. Nutarta patikslintą sprendimo projektą teikti Savivaldybės tarybai. 

Po ganėtinai ilgų diskusijų nepritarta sprendimo projektui „Dėl pritarimo Plungės rajono 

savivaldybės ir Krasnogorsko municipalinio rajono bendradarbiavimo sutartims“.  

Balandžio mėnesio Komiteto posėdyje pritarta  Savivaldybės viešųjų įstaigų ir Savivaldybės 

kontroliuojamų įmonių 2017 metų veiklos ataskaitų teikimui Savivaldybės tarybai. Taip pat pritarta  

Plungės rajono savivaldybei 2018 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau – KPPP) skirtų 
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lėšų paskirstymui. Iš KPPP Plungės rajono savivaldybei 2018 metais buvo paskirta 1 351 100 Eur. 

Vėl, kaip ir vasario mėnesį, nebuvo pritarimo sprendimo projektui „Dėl infrastruktūros objektų, 

įgyvendinamų Savivaldybės ir fizinių bei juridinių asmenų jungtinės veiklos pagrindu,  sąrašo 

patvirtinimo“. Buvo pasiūlyta prie klausimo svarstymo grįžti tada, kai sąrašas bus išgrynintas ir kai 

bus pateikti tikslesni skaičiavimai, atlikti atsisakius tam tikrų darbų. Nutarta, jog klausimas būtų 

aptartas kitą mėnesį vyksiančiame Komiteto posėdyje. Vėliau aptarimui pristatyta informacija dėl 

Plungės r. Šateikių pagrindinės mokyklos dalies patalpų pritaikymo ikimokykliniam ugdymui. Po 

diskusijų nutarta pavesti Savivaldybės administracijai peržiūrėti Savivaldybės 2018 metų biudžetą ir 

paieškoti galimybių surasti trūkstamus 17 tūkst. Eur darželiui įrengti Plungės r. Šateikių 

pagrindinėje mokykloje. Komiteto posėdyje buvo pristatyta informacija apie Savivaldybės 

administracijos parengto Savivaldybės turto valdymo priemonių įgyvendinimo plano vykdymą. 

Vėliau nepritarta prisidėti didesne nei anksčiau planuota suma prie projekto „Ikimokyklinio 

ugdymo prieinamumo didinimas Plungės rajono lopšeliuose – darželiuose „Raudonkepuraitė“ ir 

„Vyturėlis““, todėl nutarta neteikti sprendimo projekto Savivaldybės tarybai ir įpareigoti 

Savivaldybės administraciją atsiimti pateiktą Projekto paraišką. Jungtiniame posėdyje, kartu su 

Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto nariais, buvo susipažinta su sprendimo projektais dėl 

Nepanaudotų Plungės rajono savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir 

mokėti naudojimo kitoms socialinės apsaugos sritims finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo ir dėl 

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2018 metų biudžeto pakeitimo. Minėtiems sprendimams 

pritarta. 

Gegužės mėnesio Komiteto posėdyje buvo aptartas gyventojų kreipimasis dėl kelio 

Stonaičiai – Prūsaliai kritinės būklės. Po ilgų diskusijų nutarta klausimą teikti Savivaldybės tarybai 

aptarti. Posėdžio metu taip pat buvo pristatyta informacija apie lėšų poreikį bendruomeniniams 

vaikų globos namams steigti. Nutarta pritarti Vėjo g. 12-17, Plungėje, esančio 4 kambarių 

Savivaldybės socialinio būsto pritaikymui bendruomeniniams vaikų globos namams. Vėliau 

Komiteto nariai pritarė sprendimų projektų „Dėl žemės mokesčio tarifų 2019 metų mokestiniam 

laikotarpiui nustatymo“ bei „Dėl 2019 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo“ 

teikimui tarybai. Taip pat buvo diskutuota dėl šilumos bazinės kainos galiojimo termino nustatymo. 

Komiteto pirmininkas siūlė terminą trumpinti iki 3 metų, tačiau po diskusijų nuspręsta palikti 5 

metų laikotarpį. Pranešėjai pristačius sprendimo projektą „Dėl didžiausio leistino valstybės 

tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus Savivaldybės 

administracijoje nustatymo“, diskutuota dėl skaičiaus. Buvo siūloma didinti didžiausią leistiną 

valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičių Savivaldybės 

administracijoje iki 226, tai yra 13 pareigybių daugiau. Tačiau po diskusijų nutarta patikslinti 

sprendimo projektą ir vietoje 226 etatų įrašyti 225. Daugelis Komiteto narių nepritarė atsakingo 

specialisto už konsultavimo paslaugų teikimą verslininkams papildomo etato steigimui Strateginio 

planavimo ir investicijų skyriuje. Prieš Savivaldybės tarybos posėdį vyko dar vienas Komiteto 

posėdis, kuriame buvo susipažinta su 4 sprendimo projektais. Vienas iš jų buvo dėl didžiausio 

leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus 

Savivaldybės administracijoje nustatymo, kuris buvo svarstytas prieš tai vykusiame Komiteto 

posėdyje. Parengtu sprendimo projektu buvo siūloma skaičių didinti iki 240, nes Valstybinės 

duomenų apsaugos inspekcijos nurodymu būtina steigti asmens duomenų apsaugos darbuotojo 

pareigybę. Taip pat buvo gauti seniūnų prašymai leisti įsteigti 26 darbininkų etatus sezoniniams 

aplinkos tvarkymo darbams atlikti birželio – spalio mėnesiais, nes iš Savivaldybės biudžeto 

seniūnijų aplinkos tvarkymo darbams skirta 70 tūkst. Eur, o visi seniūnai pateikė tikslią informaciją, 

kiek darbuotojų ir  kuriam laikui numato įdarbinti, kiek lėšų žada skirti prekėms įsigyti.  

Birželio mėnesio Komiteto posėdžio metu buvo pristatyta informacija apie Valstybės 

investicijų 2017-2018 metų programos projektų vykdymą. Vėliau buvo pristatytas sprendimo 

projektas „Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant  verslo liudijimus 

2019 metais vykdomai veiklai, nustatymo“. Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja informavo, jog 

2017 metais Savivaldybės biudžetas iš veiklos pagal verslo liudijimus pasipildė 75,1 tūkst. eurų. 

Veiklą su verslo liudijimais vykdė 1 456 gyventojai. Ji paminėjo, jog tai nereiškia, kad tiek 

gyventojų visus metus vykdė veiklą, jie galėjo ir dviem dienoms išsiimti verslo liudijimą. 325 
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gyventojai pasinaudojo suteiktomis lengvatomis už 14,3 tūkst. eurų. Diskusijų metu buvo paklausta, 

ar Komiteto nariai pritaria 20 % padidinti visų veiklos rūšių verslo liudijimų mokestį, išskyrus 

didžiuosius miestus, kur palikta kaip ir 2018 metais. Taip pat paminėta, jog labai seniai buvo 

didinami fiksuoti pajamų dydžiai verslo liudijimams. Nutarta sprendimo projektą teikti 

Savivaldybės tarybai. Prieš Savivaldybės tarybos posėdį vyko dar vienas Komiteto posėdis, kuriame 

buvo atsiklausta dėl viešojo pirkimo įtraukimo į Savivaldybės administracijos 2018 m. planuojamų 

vykdyti viešųjų pirkimų planą. Vietos ūkio skyriaus vedėjas informavo, jog norima skelbti Platelių 

gatvės projektavimo paslaugos ir rangos darbų viešąjį pirkimą. Minėta gatvė įtraukta į sąrašą 

tikslinėms lėšoms gauti iš Automobilių kelių direkcijos. Tikimybė, kad lėšos bus skirtos, yra didelė, 

nes paraiškų atrinkimo konkurse šiam projektui skirti 95 balai. Jeigu 2018 metais lėšos nebus 

skirtos, tai 2019 metais tikrai jos bus gautos. Todėl norima skelbti konkursą projektuoti  gatvės 

rekonstrukcijos darbus ir pasirašyti sutartį. Po diskusijų Komiteto nariai pritarė, kad būtų 

skelbiamas Platelių gatvės, esančios Babrungo gyvenvietėje, projektavimo paslaugos su rangos 

darbais viešas pirkimas. Nutarta siūlyti Savivaldybės administracijai skelbti Platelių gatvės, 

esančios Babrungo gyvenvietėje, projektavimo paslaugos su rangos darbais viešąjį pirkimą. Taip 

pat pristatyta informacija apie planuojamą projektų sujungimą. Strateginio planavimo ir investicijų 

skyriaus vedėja paminėjo, jog projektas „Plungės miesto Vytauto ir Paprūdžio gatvių atkarpų su 

prieigomis sutvarkymas, didinant Plungės miesto traukos centrų pasiekiamumą ir patrauklumą“ 

sujungiamas su projektu „Plungės miesto poilsio ir rekreacijos zonų sukūrimas prie Babrungo upės 

ir Gondingos hidroelektrinės tvenkinio“. Koreguojamas investicinis projektas, rengiamas projektinis 

pasiūlymas, liepos mėnesį projektas bus teikiamas finansavimui gauti. 

Liepos mėnesio posėdyje svarstytas klausimas dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2017 

m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T1-164 „Dėl pritarimo projektui „Plungės miesto poilsio ir 

rekreacijos zonų sukūrimas prie Babrungo upės ir Gondingos hidroelektrinės tvenkinio“ ir daliniam 

jo finansavimui“ pakeitimo. Pristatant klausimą, informuota, jog birželio mėnesį Savivaldybėje 

lankėsi LR vidaus reikalų ministerijos ir VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros specialistai. 

Pasitarime buvo prieita prie nuomonės, kad reikia sujungti du projektus į vieną. Abiem projektams 

Savivaldybės taryba yra pritarusi. Prisiminta, jog birželio mėnesį vykusiame Komiteto posėdyje ši 

informacija jau buvo pristatyta. Pristatant sprendimo projektą dėl pritarimo projektui „Užterštos 

teritorijos Plungės m., Birutės g., greta Gandingos HE tvenkinio, ir užterštos naftos produktais 

teritorijos Plungės r. sav., Šateikių sen., Narvaišių k., sutvarkymas“ ir daliniam jo finansavimui, 

buvo ilgai diskutuojama. Visgi nutarta teikti Savivaldybės tarybai. Vienas iš pristatomų klausimų 

buvo dėl pritarimo Plungės rajono savivaldybės įstaigų paraiškų teikimui pagal priemonę 

„Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) 

panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties 

pastatuose“ finansavimui gauti. Šis sprendimo projektas buvo teikiamas skubos tvarka, nes 

informacija apie paraiškų teikimą gauta liepos 16 d., o jas teikti reikėjo nuo liepos 19 d. iki tol, kol 

bus lėšų. Buvo planuojama teikti 6 paraiškas: Plungės rajono savivaldybės administracijos; Plungės 

„Ryto“ pagrindinės mokyklos; Plungės „Saulės“ gimnazijos; Plungės Senamiesčio mokyklos; 

Plungės akademiko A. Jucio pagrindinės mokyklos; Plungės r. Didvyčių daugiafunkcio centro. 

Projektų finansuojamoji dalis (intensyvumas) - iki 80 proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų 

vertės. Savivaldybės biudžeto prisidėjimas – ne mažiau 20 proc. Pritarta sprendimo projekto 

teikimui tarybai. Vėliau pristatytas sprendimo projektas dėl finansinio prisidėjimo prie projekto 

„Tunelinio viaduko po geležinkeliu Plungės m. Dariaus ir Girėno g. įrengimas“ įgyvendinimo. 

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja informavo, jog Savivaldybės administracija, kaip projekto 

partnerė, privalo prisidėti prie projekto įgyvendinimo nuo numatomų atlikti savo darbų dalies 

tinkamų finansuoti išlaidų ne mažiau kaip 151 446,87 Eur. Projekto paraiška įvertinta, susisiekimo 

ministro įsakymu patvirtintos tinkamos išlaidos bei pasirašyta finansavimo ir administravimo 

sutartis. Projektui skirtas nustatyto dydžio finansavimas - iki 4 678 993,29 Eur. Pagal Finansavimo 

sąlygų aprašą, finansuojama dalis sudaro 85 proc., o Projekto pareiškėjas ir partneris turi padengti  

ne mažiau kaip 15 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Netinkamoms išlaidoms pritarta kovo mėnesio 

tarybos posėdžio metu. Lėšų suma per visą laikotarpį sudaro 628 042,64 Eur su PVM. Vėliau 

pristatytas Plungės rajono Babrungo seniūnijos šeimų bendruomenės „Tėviškė“ prašymas. Po 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlseWsq5TcAhXIhqYKHdFbAtMQFggqMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.didvyciumd.lt%2F&usg=AOvVaw3AHw4A3-rAfITPRGyHZ98n
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diskusijų nutarta siūlyti Savivaldybės administracijai prisidėti 3 tūkst. eurų prie projekto „Sporto ir 

vaikų žaidimų aikštelių įrengimas“, kurį įgyvendins Plungės rajono Babrungo seniūnijos šeimų 

bendruomenė „Tėviškė“. Savivaldybės kontrolierė, pristatydama klausimą, sakė, kad Savivaldybės 

tarybai pateiks ataskaitas ir išvadas apie Savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo 

ir finansinių ataskaitų rinkinių atliktus auditus. Buvo paminėta, kad dėl biudžeto vykdymo ataskaitų 

rinkinio turima besąlyginė nuomonė, - nebuvo nustatyta reikšmingų klaidų, o konsoliduotose 

finansinėse ataskaitose buvo nustatytos reikšmingos klaidos, todėl nuomonė yra sąlyginė. Ji 

paminėjo, kad nesugebama tvarkyti savo turto  taip, kad būtų žinoma, kiek jo turima. Prieš 

Savivaldybės tarybos posėdį vyko dar vienas Komiteto posėdis, kuriame daudgiausia buvo 

diskutuojama pristatant sprendimo projektą dėl pritarimo Savivaldybės dalyvavimui projekte „Žydų 

pėdsakais Plungės ir Kretingos rajonuose“ ir lėšų skyrimo. 

Rugsėjo mėnesio Komiteto posėdžio metu buvo pristatytas sprendimo projektas „Dėl 

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T1-263 „Dėl pritarimo 

finansiniam prisidėjimui prie investicijų projekto „Universalaus sporto ir sveikatingumo komplekso 

statyba Plungės mieste“ ir jį keitusio sprendimo pakeitimo“. Buvo informuota, jog vasario mėnesį 

Savivaldybės taryba pritarė investicijų projekto teikimui Kūno kultūros ir sporto departamentui. 

Investicijų projektas pateiktas visos apimties. Tarybos sprendimu birželio mėnesį buvo patikslinta 

prisidėjimo prie Projekto lėšų suma, numatant prisidėti ne mažiau 20 procentų, bet neviršijant 1,6 

mln. eurų. LR Vyriausybė 2018 m. rugpjūčio 13 d. priėmė nutarimo Nr. 478 „Dėl Valstybės lėšų, 

skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės 

taisyklių patvirtinimo“ naują redakciją, pagal kurią atsižvelgiama į savivaldybės skiriamą 

prisidėjimą. Atsižvelgdamas į Projekto apimtis bei Taisyklėse naujai išdėstytus prioritetus ir 

siekdamas gauti finansavimą jam įgyvendinti, Kūno kultūros ir sporto departamentas pateikė 

siūlymą Projektą skaidyti į du etapus, t. y. atitinkamai numatyti prisidėjimą prie I ir II etapų darbų. 

Tada Projektui būtų skiriami papildomi balai, ir taip būtų galima gauti finansavimą. Po diskusijų 

nutarta sprendimo projektą teikti Savivaldybės tarybai. Vėliau pristatytas klausimas dėl VšĮ Plungės 

rajono savivaldybės ligoninės laikino apnakvindinimo paslaugos teikimo kainos nustatymo. Buvo 

paminėta, jog Ligoninėje nustatoma neblaivių asmenų laikino apnakvindinimo paslaugos kaina – 

16,42 Eur už parą. Pritarta sprendimo projekto teikimui tarybai. Svarstytas klausimas dėl 

nekilnojamojo turto – pastato dalies – įsigijimo Savivaldybės nuosavybėn. Sprendimo projektu 

buvo siekiama pradėti nekilnojamojo turto – 13/25 dalių (484,70 kv. m) pastato - Kultūros namų, 

esančių Žarėnų  g. 46, Žlibinų k., Plungės r. sav., įsigijimo Plungės rajono savivaldybės nuosavybėn 

procedūrą. Po ganėtinai ilgų diskusijų nutarta sprendimo projekto neteikti Savivaldybės tarybai. 

Komiteto pirmininkas informavo, jog bus laukiama informacijos kito Komiteto posėdyje, t. y. 

spalio mėnesį. 

Spalio mėnesio posėdyje vėl svarstytas klausimas dėl nekilnojamojo turto – pastato dalies – 

įsigijimo Savivaldybės nuosavybėn. Komiteto nariams buvo pateikta papildoma lentelė, kurioje 

išdėstyta informacija apie administracines išlaidas. Šios informacijos buvo paprašyta rugsėjo 

mėnesio Komiteto posėdžio metu. Pasibaigus ilgoms diskusijoms, Komiteto pirmininkas pastebėjo, 

jog nereikėtų „veltis“ į tolimesnes diskusijas, o teikti sprendimo projektą tarybai svarstyti. Tarybos 

valia nuspręsti, ar įsigyti minėtą turtą, ar ne. Nutarta sprendimo projektą teikti Savivaldybės tarybai. 

Vėliau pristatytas sprendimo projektas dėl pritarimo projektui „Plungės dvaro sodybos Mykolo 

Oginskio rūmų rekonstravimas ir modernizavimas, kuriant aukštesnę kultūros paslaugų kokybę“ ir 

lėšų skyrimo. Buvo prašoma pritarti Žemaičių dailės muziejaus projektui „Plungės dvaro sodybos 

Mykolo Oginskio rūmų rekonstravimas ir modernizavimas, kuriant aukštesnę kultūros paslaugų 

kokybę“, planuojamam įgyvendinti pagal sutrumpintą priemonę „Modernizuoti viešąją ir privačią 

kultūros infrastruktūrą“. Informuota, kad ši priemonė – konkursinė, visai Lietuvai biudžete 

numatyta apie 2,9 mln. Eur, o paraišką reikia pateikti iki 2018 metų gruodžio 6 d. Buvo diskutuota, 

apie atsakymą iš CPVA pagal kitą priemonę, kuris turi būti gautas lapkričio pradžioje. Jeigu būtų 

gautas teigiamas atsakymas, tai pagal priemonę „Modernizuoti viešąją ir privačią kultūros 

infrastruktūrą“ tektų teikti kitą projektą (advokatų namelio rekonstrukcija). Komiteto pirmininkas 

pastebėjo, jog Savivaldybės administracija turi įsigilinti į procedūrinius klausimus, kad vėliau 

nekiltų problemų, jeigu reikės skubos tvarka teikti kitą projektą pagal priemonę „Modernizuoti 
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viešąją ir privačią kultūros infrastruktūrą“, t. y. susitvarkyti dokumentus ir juos turėti. Nutarta 

sprendimo projektą teikti Savivaldybės tarybai. Vėliau pristatyta informacija apie būstų įsigijimą, 

vykdant projektą „Socialinio būsto plėtra Plungės rajone“. Aptarti Ūkininkų sąjungos Plungės 

skyriaus pirmininko bei asociacijos „Plungiškių draugija“ prašymai. Daugiausia diskusijų sukėlė 

Ūkininkų sąjungos Plungės skyriaus pirmininko prašymas, kuris, pristatydamas klausimą, sakė, jog 

visiems susidaro įspūdis, kad ūkininkai gerai gyvena, važinėja geromis mašinomis ir pan., tačiau 

realybė yra kitokia. M. Kaktys paminėjo, jog dalies ūkių neliko dėl objektyvių priežasčių, t. y. dėl 

gyventojų senėjimo bei kitų priežasčių, tačiau pagrindinė problema – ekonominė situacija. Jis 

priminė, kad 2017 m. buvo liūtys, drėgmės perteklius, o 2018 metais vasara ūkininkams buvo labai 

nepalanki dėl sausros. Nesant parengto sprendimo projekto, prašymo tarybai teikti negalima, nes 

bus pažeistas Savivaldybės tarybos reglamentas. Jis kalbėjo, jog pateiktas prašymas apsvarstytas, 

Komiteto nariai savo nuomones išsakė. Sprendimo šiuo klausimu Komitetas nepriėmė, t. y. 

apsiribojo išklausyta informacija. Asociacijos „Plungiškių draugija“ prašymą pristatė Savivaldybės 

administracijos direktorius Gintaras Bagužis. Prašyme nurodyta, jog paminklinės skulptūros M. K. 

Čiurlioniui Plungės dvaro sodybos parke sukūrimo bei pastatymo projektas buvo įgyvendintas 

asociacijos lėšomis ir yra beveik užbaigtas: pastatyta skulptorės Onos Matulaitės sukurta 

paminklinė skulptūra, atlikti aplinkos sutvarkymo darbai. Akcentuota, jog J. Balkevičiaus 

pateiktame projekte numatyta įrengti takus priėjimui prie paminklinės skulptūros. Atsižvelgiant į 

nurodytas aplinkybes, asociacija prašo skirti 82 054,56 euro minėtos skulptūros aplinkos 

sutvarkymo darbams apmokėti. Liudas Skierus,  patikslindamas situaciją, kalbėjo, kad projektas 

susideda iš dviejų dalių – techninės ir meninės. Meninei projekto daliai rėmėjai suaukojo 58 000 

eurų, o techninę projekto dalį įgyvendinusi UAB „InovaSola“ darbus atliko į skolą. Komiteto 

pirmininkas siūlė, planuojant 2019 metų Savivaldybės biudžetą, apsvarstyti ir pagal galimybes 

atsižvelgti į asociacijos „Plungiškių draugija“ prašymą. Komitetas nusprendė sprendimo nepriimti ir 

apsiriboti išklausyta informacija.  

Spalio 25 d. vykusiame jungtiniame Vietos ūkio ir ekologijos bei Ekonomikos, finansų ir 

biudžeto komitetų posėdyje bendru sutarimu pritarta Bendradarbiavimo sutarties su Lietuvos 

automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos pasirašymui, kuria Lietuvos automobilių 

kelių direkcija įsipareigoja finansuoti valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai-

Prūsaliai nuo 0,090 km iki 7,79 km  sutvarkymo ir projektavimo darbus, o Savivaldybė – perimti 

minėtą valstybinės reikšmės rajoninį kelią. Atsižvelgdamas į tai, kad butų pasiūla Plungės mieste 

yra labai maža, Komitetas bendru sutarimu pritarė nekilnojamojo turto (3 butų) įsigijimui 

Savivaldybės nuosavybėn už didesnę nei turto vertintojų nustatytą kainą. Komitetas pritarė 

sprendimo projektui dėl žemės mokesčio lengvatų suteikimo 2018 metais. Pritarta sprendimo 

projektui dėl pritarimo viešosios įstaigos Plungės rajono savivaldybės ligoninės projektui „50 kW 

fotovoltinės saulės elektrinės įrengimas VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninėje“, nes 

Savivaldybės biudžeto lėšų prisidėti prie Projekto įgyvendinimo nereikės.  

Lapkričio mėnesį Komitetas aptarė UAB „Plungės bioenergija“ raštą „Dėl planuojamų 

investicijų ir bendradarbiavimo sutarties terminų“. Pranešėjas Arūnas Tamošauskas, UAB „Plungės 

šilimos tinklai“ direktorius, informavo, kad klausimas buvo pristatytas Vietos ūkio ir ekologijos 

komitetui. Paminėjo, kad UAB „Plungės bioenergija“ prašo pratęsti nekilnojamojo turto nuomos 

sutartį dar 6-iems metams, nes bendrovė planuoja investuoti ir atnaujinti du biokuro katilus, 

kuriems įrengti būtų gauta ES parama. Arūnas Tamošauskas siūlė apsvarstyti visus galimus 

variantus. Kalbėjo, kad UAB „Tec Industry“ Savivaldybei pateikė studiją ir veiksmų planą. 

Akcentavo, kad trys iš keturių plane pateiktų variantų neužtikrina pigesnės šilumos kainos. Vienas 

iš variantų galėtų sumažinti galutinę šilumos kainą, bet su tam tikromis išlygomis: UAB „Plungės 

bioenergija“ visiškai nutraukia savo veiklą, UAB „Plungės šilumos tinklai“  pastato naują 5MW 

biokuro katilą su 1,25 MW ekonomaizeriu ir nutiesia jungiamąją trasą tarp Lentpjūvės ir V. 

Mačernio gatvėse esančių katilinių. Plano rengėjų nuomone, minėtiems darbams atlikti  reikėtų apie 

3 mln. Eur investicijų. Arūnas Tamošauskas kalbėjo, kad pateikti skaičiai preliminarūs ir nebuvo 

atlikti konkretūs skaičiavimai. Todėl išlaidos gali būti žymiai didesnės. Jūratė Garčinskaitė teigė, 

kad skaičiavimai nerealūs, nes, rengiant planą, buvo paimti netikslūs duomenys, o šio plano 

rengėjai nesikreipė į UAB „Plungės šilumos tinklai“ dėl duomenų pateikimo. Arūnas Tamošauskas 
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Komitetui pristatė kitus veiksmų plano variantus. Po ilgų diskusijų Komitetas nusprendė pritarti, 

kad UAB „Plungės šilumos tinklai“ pradėtų derybas su UAB „Plungės bioenergija“ dėl perkamos 

šilumos mažesnės kainos mainais už sutikimą pratęsti nepriklausomam šilumos gamintojui patalpų 

nuomos sutartį 6 metams ir pritarti, kad būtų sudaryta derybų grupė, padėsianti UAB „Plungės 

šilumos tinklai“ vesti derybas su UAB „Plungės bioenergija“. Komitetas išklausė informaciją apie 

2017-2018 metais įgyvendintų „minkštųjų“ projektų rezultatus. Apsiribota išklausyta informacija.  

Pritarta biudžetinės įstaigos Plungės turizmo informacijos centro teikiamoms paslaugoms ir jų 

kainoms. Komitetui pristatytas projektas „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos 

centrų plėtra Plungės rajono savivaldybėje“. Diskutuota, kad po Projekto įgyvendinimo Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerija Alsėdžių vaikų dienos centro veiklai gali neskirti finansavimo ir prie 

minėto Projekto įgyvendinimo gali tekti prisidėti Savivaldybės biudžeto lėšomis. Todėl Komiteto 

narių nuomonė pasiskirstė: du Komiteto nariai pritarė sprendimo projektui, vienas  nepritarė ir 

vienas susilaikė.  Komitetas pritarė, kad projektas „Plungės M. Oginskio dvaro sodybos pastato – 

žirgyno pritaikymas visuomenės kultūros ir rekreacijos reikmėms (II etapas)“ būtų teikiamas 

Valstybės investicijų programos finansavimui gauti ir lėšų skyrimui. Komitetas pritarė sprendimo 

projektui dėl 1 000 eurų dydžio vienkartinių pašalpų skyrimo dviem Plungės miesto gyventojams 

patirtiems gaisro nuostoliams kompensuoti. Pritarta Plungės rajono savivaldybės 2018-2020 metų 

strateginio veiklos plano pakeitimui ir dviejų Savivaldybės būstų pardavimui už rinkos kainą. 

Komitetas pritarė Ikimokyklinio ugdymo mokyklų, Prūsalių mokyklos-darželio, Didvyčių 

daugiafunkcio centro ir Platelių universalaus daugiafunkcio centro darbo užmokesčio fondo 

apskaičiavimo bei Bendrojo ugdymo mokyklų ir Plungės specialiojo ugdymo centro darbo 

užmokesčio fondo savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms vykdyti apskaičiavimo tvarkos 

aprašams. Pritarta, kad uždarajai akcinei bendrovei „Litspringas“, įsteigusiai naujas darbo vietas, 

būtų suteikiamos 100% nekilnojamojo turto ir žemės mokesčio lengvatos. Komitetui teikta 

informacija apie projektą „Rekreacinės teritorijos Kaušėnų k., prie Gandingos HE (Plungės jūros), 

sutvarkymas, įrengimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“. Įvertinus faktą, jog dėl 

neįvykusių dviejų pirkimų konkursų didėjo rangos darbų finansavimas, o I etapo darbai pradėti ir 

juos reikia užbaigti, Komitetas pritarė, kad būtų padidinta Savivaldybės prisidėjimo dalis. 

Komitetas pritarė sprendimo projektui dėl 2018 metų biudžeto pakeitimo ir siūlė Savivaldybės 

administracijai finansavimą sporto klubams skirti tik gavus Sporto tarybos nutarimą. Komitetas 

pritarė Savivaldybės dalyvavimui partnerio teisėmis projekte „Gyventojų skatinimas išmaniai 

naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ ir Bendradarbiavimo 

sutarties su Nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka pasirašymui.   

Gruodžio mėnesį Komitetui teiktas sprendimo projektas dėl pritarimo projekto „Plungės 

miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo 

saugos priemonių diegimas“ įgyvendinimui ir daliniam finansavimui, kuriuo keičiamas 2016 m. 

birželio 30 d. Savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-184 2 punktas. Atsižvelgiant į Centrinės 

projektų valdymo agentūros prašymą, sprendime nebeįvardijama tiksli Savivaldybės prisidėjimo 

prie Projekto lėšų suma, paliekant tik prisidėjimą procentine išraiška. Akcentuota, kad  Projekto 

vertė padidėjo ir didėjo Savivaldybės prisidėjimas Projekto visoms tinkamoms išlaidoms finansuoti, 

o Kelių plėtros ir priežiūros programos lėšų neužteks. Po diskusijų pateiktam sprendimui pritarta.  

Komitetas pritarė Centralizuoto vaikų priėmimo į Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigas, 

įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ir Mokinių priėmimo į 

Plungės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašams bei Plungės rajono 

savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano pakeitimui. Pritarta, kad už 14,4 tūkst. eurų 

Savivaldybė savo nuosavybėn įsigytų vieno kambario butą su rūsiu, esantį Dariaus ir Girėno g. 53-

20, Plungėje, bei pritarė, kad uždarajai akcinei bendrovei „Hovden“ būtų suteikta mokesčio 

lengvata už įsteigtas ir vienerius metus išlaikytas 9 darbo vietas, bei  pritarta bendrovės atleidimui 

nuo 2018 metų žemės nuomos mokesčio. Komitetas aptarė uždarosios akcinės bendrovės „Emega“ 

prašymą leisti 1 900 eurų neapmokėtą žemės nuomos mokestį sumokėti pagal sudarytą grafiką, 

įsiskolinimą padengiant iki 2019 metų balandžio mėnesio. Komitetas pritarė UAB „Emega“  

prašymui. Savivaldybės administracijai pavedė informuoti UAB „Emega“ vadovą, kad už laiku 

nesumokėtą mokestį delspinigiai bus skaičiuojami iki tol, kol įmonė padengs susidariusią skolą. 
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Bendru sutarimu pritarta  2018 m. Savivaldybės biudžeto pakeitimui.  Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus vedėjas Komitetui pristatė sprendimo projektą dėl pritarimo Savivaldybės dalyvavimui 

įgyvendinant projektą „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“. 

Akcentuota, kad Savivaldybės finansinis prisidėjimas prie Projekto įgyvendinimo  numatytas tik tuo 

atveju, jeigu Savivaldybė neišpildys prisiimtų įsipareigojimų sumažinti mokyklų, kuriose mokosi 

mažiau nei 120 mokinių, skaičių, sumažinti jungtinių 5-8 klasių skaičių bei padidinti mokytojų, 

dirbančių visu etatu, skaičių. Po diskusijų dėl įsipareigojimų įvykdymo galimybių Komitetas pritarė 

pateiktam sprendimo projektui. Komitetui teiktas sprendimo projektas dėl Savivaldybės 

dalyvavimo, steigiant viešąją įstaigą Plungės bendruomenės centą (toliau – Centras). Diskutuota 

apie lėšų poreikį Centro veiklai ir jo išlaikymui bei lėšų poreikį patalpoms sutvarkyti ir kad šios 

išlaidos bus apmokamos Savivaldybės biudžeto lėšomis. Akcentuota, kad viena iš Savivaldybės 

funkcijų – rūpinimasis neįgaliaisiais. Idėja sutvarkyti parapijos namus, aplinką, sukelti į šį pastatą 

neįgaliuosius vienijančias organizacijas bei įveiklinti pastatą Komiteto nariams buvo priimtina. 

Todėl sprendimo projektui pritarta bendru sutarimu. Pritarta pateiktam Ekonomikos, finansų ir 

biudžeto komiteto 2019 metų planui.   

 

KONTROLĖS KOMITETAS 

Pirmininkė - Asta Beierle Eigirdienė (2017 metų gruodžio 21 d. ji pakeitė iki tol pirmininko 

pareigas ėjusį Robertą Endriką), pavaduotojas - Tomas Raudys. 

Nariai: Robertas Endrikas, Daina Martišienė, Marė Valaitienė. 

 

2018 metus Plungės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas pradėjo turėdamas 

naują pirmininką. 2017 metų gruodžio 21 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 

T1-306 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr.T1-93 

„Dėl Plungės rajono savivaldybės Kontrolės komiteto sudėties patvirtinimo, Komiteto pirmininko ir 

Komiteto pirmininko pavaduotojo paskyrimo“ pakeitimo“ vietoje Roberto Endriko Komiteto 

pirmininke paskirta Asta Beierle Eigirdienė. 

Pati Komiteto sudėtis nesikeitė: posėdžiams pirmininkavo Asta Beierle Eigirdienė, jos 

pavaduotoju išliko Tomas Raudys, posėdžiuose dalyvavo kiti Komiteto nariai – Robertas Endrikas, 

Daina Martišienė ir Marė Valaitienė.  

Per 2018 metus įvyko 4 Komiteto posėdžiai, apsvarstyta 13 klausimų. 2018 metais didžioji 

dalis Komiteto narių aktyviai dalyvavo posėdžiuose, išsamiai nagrinėjo pateiktus klausimus, 

diskutavo, teikė pasiūlymus ir pastebėjimus. Keturi Komiteto nariai – Robertas Endrikas, Asta 

Beierle Eigirdienė, Marė Valaitienė ir Daina Martišienė – dalyvavo visuose 2018 metais vykusiuose 

Komiteto posėdžiuose. Tomas Raudys praleido 2 posėdžius.   

Kontrolės komitetas kovo mėnesį vykusio posėdžio metu apsvarstė du klausimus: „Dėl 

pritarimo Plungės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos ataskaitai“ 

bei „Šiluminės energijos sunaudojimas privačiame sektoriuje“. 

Išklausę savivaldybės kontrolierės Danutės Jarašiūnienės pranešimą, Komiteto nariai nutarė 

pritarti Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos ataskaitai. 2018 metų kovo 29 

d. sprendimu Nr. T1-32 „Dėl pritarimo Plungės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 

2017 metų veiklos ataskaitai“ ataskaitai pritarė ir Savivaldybės taryba.  

Patikrinimas dėl šiluminės energijos sunaudojimo privačiame sektoriuje buvo atliktas 

atsižvelgiant į gautus 2 skundus dėl UAB „Plungės šilumos tinklai“ (toliau – Įmonė) generalinio 

direktoriaus veiksmų bei reaguojant į straipsnius vietinėje spaudoje. Tikrinimo metu buvo siekiama 

išsiaiškinti, kiek šiluminės energijos suvartojama centralizuotai šildomuose Įmonės generalinio 

direktoriaus artimųjų namuose. Posėdžio metu Komiteto pirmininkė pareiškė, kad savivaldybės 

kontrolierės pristatyta informacija parodo akivaizdžius šiluminės energijos grobstymo faktus, todėl 

Komiteto nariai nutarė pavesti Savivaldybės administracijai sudaryti komisiją, įtraukiant į ją 

nešališkus ekspertus, kad ji išnagrinėtų Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos surinktą 

informaciją apie Įmonės generalinio direktoriaus artimųjų namuose suvartojamą šiluminės energijos 

kiekį. Taip pat nutarta pavesti sudarytai komisijai ieškoti teisinių galimybių pakeisti šiluminės 

energijos apskaitos prietaisus Įmonės generalinio direktoriaus gyvenamajame name. Komiteto 
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nariai sutarė, jog, komisijai atlikus darbą ir pasitvirtinus šiluminės energijos vartojimo 

piktnaudžiavimo faktams, reikėtų kelti Įmonės generalinio direktoriaus tinkamumo eiti užimamas 

pareigas klausimą.   

Į liepos mėnesį vykusio Komiteto posėdžio darbotvarkę buvo įtraukti 5 klausimai. 

Savivaldybės įmonės „Plungės būstas“ (toliau – Įmonė) finansinio audito ataskaitą ir išvadą 

parengė bei pristatė savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja Laima Jurgutienė. Pranešėja 

supažindino su Įmonėje nustatytomis problemomis bei sritimis, kuriose reikėtų tas problemas 

spręsti. Dėl Įmonės finansinių ataskaitų buvo pareikšta sąlyginė nuomonė, nes, pasak auditorės, 

nebuvo galima gauti pakankamo užtikrinimo, jog ataskaitose pateikti duomenys yra teisingi ir 

pagrįsti. Pristatytai audito ataskaitai ir išvadai Komiteto nariai pritarė.  

Išankstinio tyrimo dėl Plungės rajono savivaldybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti  

programoje nustatytų tikslų įgyvendinimo rezultatus pristatė Savivaldybės Kontrolės ir audito 

tarnybos vyr. specialistė Nijolė Gurčinė. Pasak auditorės, nebuvo nustatyta reikšmingų problemų, 

susijusių su Savivaldybės socialinio būsto fondo valdymu, tačiau atkreiptas dėmesys į Savivaldybės 

socialinių būstų pirkimą ir rekonstravimą. Kalbėta apie įgyvendinamą projektą „Socialinio būsto 

plėtra Plungės rajone“, iš kurio lėšų Savivaldybė turi nupirkti 16 butų, skirtų socialinio būsto 

laukiantiems asmenims. Taip pat iš to paties projekto ir Savivaldybės biudžeto lėšų buvo 

rekonstruotas buvusios Narvaišių mokyklos pastatas, kuriame buvo įrengta 12 butų. Komiteto nariai 

daug diskutavo apie nepigiai kainavusį butų įrengimą kaimiškoje vietovėje.   

To paties posėdžio metu savivaldybės kontrolierė glaustai pristatė viešosios įstaigos Plungės 

rajono savivaldybės ligoninės Priėmimo ir skubios pagalbos skyriuje atlikto patikrinimo ataskaitą. 

Kaip įprastai, liepos mėnesį Komiteto nariams savivaldybės kontrolierė pristatė audito 

ataskaitą dėl Savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų 

rinkinių, lėšų ir turto naudojimo audito rezultatų bei audito išvadą dėl Savivaldybės 2017 metų 

konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, Savivaldybės lėšų ir turto naudojimo. Tiek audito 

ataskaitos, tiek audito išvados teikimui Savivaldybės tarybai buvo pritarta, tačiau Komiteto nariai, 

išklausę audito ataskaitą ir išgirdę, kiek Savivaldybės administracija per 2017 metus išleido lėšų 

teisinėms paslaugoms pirkti, pavedė Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai iki kito Komiteto 

posėdžio surinkti informaciją apie tai, kam buvo panaudoti tie 46 tūkst. Eur, skirti Savivaldybės 

administracijos įsigytoms teisinėms paslaugoms.  

Lapkričio mėnesį vykusiame posėdyje savivaldybės kontrolierė pristatė audito ataskaitą apie 

Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą teisinėms paslaugoms. Auditorė įvardijo konkrečias 

teisinių paslaugų kainas, paminėjo, kiek ir kokioms paslaugoms buvo naudotos Savivaldybės 

biudžeto lėšos. Posėdžio metu paaiškinimus pateikė Savivaldybės administracijos Juridinio ir 

personalo administravimo skyriaus vedėjas Vytautas Tumas. Jis bei posėdyje dalyvavęs 

Savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Bagužis sutiko su savivaldybės kontrolierės 

išsakytomis pastabomis ir žadėjo įgyvendinti pateiktas rekomendacijas.  

Baigiantis 2018 metams, savivaldybės kontrolierė Danutė Jarašiūnienė pristatė Savivaldybės 

Kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos planą. Komiteto nariai pastabų ir pasiūlymų 

nepateikė, planui pritarė. 

Tame pačiame posėdyje Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos vyr. specialistė Nijolė 

Gurčinė pristatė Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo, įvertinimo, registravimo 

apskaitoje vertinimo rezultatus.  

Lapkričio mėnesio vykusio posėdžio metu Komiteto nariai nutarė pavesti Savivaldybės 

Kontrolės ir audito tarnybai iki 2018 metų gruodžio 20 d. atlikti neplanuotą patikrinimą dėl 

Žemaičių dailės muziejaus teiktos paraiškos Nr. 05.4.1–CPVA-K-303-02-0006 projekto „Mykolo 

Oginskio rūmų rekonstravimo ir pritaikymo Žemaičių dailės muziejui baigiamieji darbai“ 

finansavimui gauti. 

Gruodžio mėnesį vykusiame posėdyje Komiteto nariai išklausė savivaldybės kontrolierės 

Danutės Jarašiūnienės atlikto ribotos apimties audito Žemaičių dailės muziejuje rezultatus. 

Ataskaita buvo pristatyta ir visiems Savivaldybės tarybos nariams.  

Paskutiniame posėdyje Asta Beierle Eigirdienė supažindino Komiteto narius su Komiteto 

2019 metų veiklos programa. 2018 metų gruodžio 20 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-
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289 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programos 

patvirtinimo“ ji buvo patvirtinta. 
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KOMISIJŲ, TARYBŲ VEIKLA 

 
2018 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 - - 

Aplinkosauginių projektų paraiškų vertinimo 

komisija  
2 

Aptartas 1 klausimas abiejuose 

posėdžiuose. 

Bedruomenės sveikatos taryba 

7 

Aptarti 9 klausimai. 

Nuspręsta finansuoti 17 

projektų. 

Etikos komisija 
4 

Aptarti 8 klausimai, surašyti 2 

sprendimai. 

Jaunimo reikalų taryba 

4 

Aptarė 35 klausimus: išklausė 

10 informacijų; aptarė 13 

prašymų ir 12 projektų. 

Komisija ryšiams su užsieniu 3 Aptarti 9 klausimai. 

Komisija siūlymams dėl Plungės garbės piliečio 

vardo suteikimo nagrinėti 
1 Aptarti 2 klausimai. 

Kultūros reikalų taryba 1 Aptarti 3 klausimai. 

Kultūros rėmimo programos lėšų skirstymo 

komisija 
1 

Aptartas 1 klausimas, 

išnagrinėta 120 projektų. 

Mokslo rėmimo programos lėšų skirstymo 

komisija 
1 Aptartas 1 klausimas. 

Narkotikų kontrolės ir narkomanijos 

prevencijos komisija 
1 Aptartas 1 klausimas. 

Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisija - - 

Plungės miesto darnaus judumo plano komitetas 1 Aptartas 1 klausimas. 

Saugaus eismo organizavimo komisija 

5 

Aptarė 35 klausimus: 25 

prašymai; išklausyta 10 

informacijų. 

Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų 

skyrimo ir naudojimo nuolatinė komisija 
4 Aptarti 6 klausimai. 

Strateginio planavimo grupė 3 Aptarti 5 klausimai. 

Sporto taryba 
5 

Aptarta 12 klausimų, 

išnagrinėta 16 prašymų. 

Veiklos valdymo programos Kaimo rėmimo 

priemonės lėšų paskirstymo komisija 
3 

Aptarti 4 klausimai. 

Išnagrinėti 38 prašymai 

 

APLINKOSAUGINIŲ PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMO KOMISIJA 

Pirmininkas – Česlovas Kerpauskas 

 

2018 metais Plungės rajono savivaldybės Aplinkosauginių projektų paraiškų vertinimo 

komisijos (toliau – Komisija) nariai posėdžiavo 2 kartus.  

Pirmajame Komisijos posėdyje vyko pirminis pateiktų paraiškų vertinimas. 2018 metais 

aplinkosauginiams projektams įgyvendinti iš Savivaldybės biudžeto buvo paskirta 20 tūkst. Eur. 

Gauta 11 paraiškų, kurių bendra vertė – 31 057,97 Eur. Komisijos nariai turėjo nuspręsti, kuriems 

projektams kiek skirti, kad nebūtų viršyta 20 tūkst. Eur suma. 

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-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
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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Pirmą kartą posėdžiavę Komisijos nariai aptarė kiekvieną pateiktą paraišką, detaliai 

išsinagrinėjo, tačiau dėl kai kurių kilo tam tikrų neaiškumų. Nutarta susisiekti su vienais 

pareiškėjais, nuvykti apžiūrėti vietą, kuri bus tvarkoma. Po apžiūros pavesta kiekvienam Komisijos 

nariui visas pateiktas paraiškas raštu įvertinti pagal patvirtintus vertinimo kriterijus.  

Į kitą Komisijos posėdį nariai rinkosi turėdami konkrečius paraiškų vertinimus dešimtbale 

sistema. Nutarta Platelių bendruomenės projektui „Platelių miestelio centrinės aikštės Vytauto 

Didžiojo ąžuolo išsaugojimas“ skirti 1 100 Eur, Alsėdžių seniūnijos bendruomenės projektui 

„Sruojos dalies išvalymas“ – 1 200 Eur, Alsėdžių seniūnijos bendruomenės projektui „Medinio 

tiltelio įrengimas Alsėdžių piliakalnio prieigose“ – 1 500 Eur, ekologijos klubo „Liepija“ projektui 

„Biologinės įvairovės išsaugojimas Velėnijos pelkėje“ – 1 300 Eur, Kulių krašto bendruomenės 

„Alantas“ projektui „Kulių miestelio parko sutvarkymo techninio projekto parengimas“ – 9 050 

Eur, Kulių krašto bendruomenės „Alantas“ projektui „Želdinių Kuliuose pertvarkymas ir 

atnaujinimas“ – 805 Eur, Šateikių bendruomenės projektui „Sodinu, auginu ir saugau“ – 450 Eur, 

Stalgėnų seniūnijos šeimų bendruomenės „Gija“ projektui „Šimtas žiedų Lietuvai ir Stalgėnams“ – 

150 Eur.  

Ne visiems projektams pritarta skirti visą finansavimą. Nutarta iš dalies finansuoti 

asociacijos Plungės miesto vietos veiklos grupės projektą „Plungės „Saulės“ gimnazijos gamtinio – 

pažintinio tyrimų tako įrengimas“ ir skirti jam 2 701,11 Eur. Milašaičių kaimo šeimų bendruomenės 

„Sruoja“ projektui „Pasitinkame Lietuvos šimtmetį – skaičiaus 100 įamžinimas Milašaičiuose“ 

sutarta skirti 300 Eur, o Žemaičių Kalvarijos seniūnijos bendruomenės „Gardai“ projektui „Lietuvos 

šimtmečiui – gražiausias kampelis Žemaičių Kalvarijoje“ likusią – 1 443,89 Eur - sumą skirti tik tuo 

atveju, jeigu bendruomenė įvykdys tam tikrus reikalavimus. 

 

BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBA 

Pirmininkė - Stanislava Simonavičienė. 

 

2018 m. įvyko septyni Bendruomenės sveikatos tarybos posėdžiai. Aptarti 9 klausimai. 

Bendruomenės sveikatos taryba 2018 metais prioritetu teikiamiems projektams pasirinko emocinę ir 

socialinę sveikatą.  Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirta 8 000 

eurų. Pateikta 20 projektų finansavimui iš šios programos gauti.   

Vasario-kovo mėnesiais Bendruomenės sveikatos taryba vertino pateiktus projektus. 

Nuspręsta finansuoti 17 projektų. 350 eurų – mažiausia suma - skirta iš Savivaldybės visuomenės 

sveikatos specialiosios programos projektams įgyvendinti. Kaimo bendruomenių pateiktiems 

projektams skirtas 500 eurų finansavimas, o didžiausia – 700 eurų – suma paskirta Plungės 

melioracijos senjorų klubo projektui. Vieną projektą parengė ir jogos užsiėmimus bendruomenei 

vedė privatus asmuo. Šiame projekte aktyviai dalyvavo Plungės miesto gyventojai. Rengiant 

projektus, aktyvios buvo kaimo bendruomenės ir visuomeninės organizacijos. Bendruomenės 

sveikatos tarybos nariai rinko informaciją ir aktyviai dalyvavo projektų įgyvendinimo veiklose. 

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis finansuotas projektas 

„Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą“ ir jam įgyvendinti skirta 600 eurų. Projekto 

veiklose dalyvavo Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 460 mokinių, 62 

pedagogai ir 150 žiūrovų. Šio projekto vadovė – Audronė Norvaišienė, lopšelio-darželio 

„Vyturėlis“ auklėtoja, atsakinga už sveikatinimo programą. Aktyviai į renginio organizavimą 

įsijungė ir socialinio partnerio teisėmis dalyvavo Plungės Mykolo Oginskio meno mokykla. Kaip 

minėta, projektų įgyvendinimo veiklose aktyviai dalyvavo Plungės rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro darbuotojos: organizavo vaikščiojimo su lazdomis užsiėmimus ir mokymus, skaitė 

paskaitas. Aktyviai Bendruomenės sveikatos tarybos veikloje dalyvavo Sveikatos ir socialinės 

apsaugos komiteto nariai Raimondas Doviltis ir Irena Taučienė bei savivaldybės gydytoja Oresta 

Gerulskienė. 

Visi projektai įgyvendinti ir įsisavintos visos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos lėšos.  

Pravesta nemažai renginių ir suorganizuota susitikimų. Kovo mėnesį vyko ataskaitinė 

Bendruomenės sveikatos tarybos konferencija, kurios metu buvo aptarti projektai, pristatyta 
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vaizdinė medžiaga. Konferencijos metu paskaitą skaitė lektorė Lidija Laurinčiukienė. 

Konferencijoje dalyvavo 56 dalyviai. Bendruomenės sveikatos tarybos pirmininkė Stanislava 

Simonavičienė dalyvavo Panevėžyje vykusioje ataskaitinėje projekto „Sveika mokykla“ 

konferencijoje.  

Bendruomenės sveikatos taryba nusprendė 2019 metais didesnį dėmesį skirti  psichoaktyvių 

medžiagų vartojimo ir savižudybių prevencijai ir tęsti emocinės ir socialinės sveikatos stiprinimui 

skirtą veiklą. 

 

ETIKOS KOMISIJA 

Pirmininkas –- Vaidotas Skierus. 

Nariai: Rūta Endrijauskienė, Julius Nekrašas, Marė Valaitienė, Adelė Gedmontienė, Irena 

Stražinskaitė–Glinskienė, Remigijus Striaupa. 

 

VIII šaukimo Savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui sudaryta Etikos komisija per 

2018 metus posėdžiavo 4 kartus, aptarė 8 klausimus, priėmė 2 sprendimus. 

Komisija gegužės 25 d. posėdžio metu nagrinėjo 2 klausimus: „Dėl tarybos nario Petro 

Beinoro praleistų Savivaldybės tarybos posėdžių. Pagal Plungės rajono savivaldybės tarybos 

veiklos reglamentą“ bei „Įvertinti žiniasklaidos priemonėse paskelbtą informaciją apie Savivaldybės 

tarybos nario viešą elgesį“. Komisijos pirmininkas supažindino Komisijos narius su duomenimis 

apie Petro Beinoro dalyvavimą Savivaldybės tarybos bei komitetų posėdžiuose. Nuspręsta 

užklausti, kokios pozicijos laikosi Plungės rajono savivaldybės meras A. Klišonis ir LR liberalų 

sąjūdžio frakcija dėl tarybos nario P. Beinoro tinkamumo vykdyti tarybos nario pareigas. Vėliau 

vertinta laikraštyje ŽEMAITIS paskelbta informacija „Ir vėl Petras Beinoras. Šįkart – girtas ir 

įsiutęs.“  Komisijos narys J. Nekrašas pareiškė, jog būtų neetiška priimti sprendimą neišklausius 

paties tarybos nario P. Beinoro paaiškinimo, ir pasiūlė, atsižvelgiant į tai, kad jis šiuo metu serga, 

pakartotinai pakviesti jį į Komisijos posėdį arba paprašyti savo elgesį paaiškinti raštu. Juliaus 

Nekrašo pasiūlymui buvo pritarta bendru sutarimu. 

Birželio 19 d. Komisija rinkosi į antrą posėdį, kurio metu vėl buvo nagrinėjamas klausimas 

dėl tarybos nario Petro Beinoro praleistų Savivaldybės tarybos posėdžių. P. Beinoras į Komisijos 

posėdį neatvyko, raštiško paaiškinimo taip pat nepateikė. Komisijos pirmininkas informavo, jog yra 

žinoma, kad Petras Beinoras dviejuose tarybos posėdžiuose nedalyvavo dėl ligos, o dėl ko 

nedalyvavo trečiajame posėdyje, tikslių duomenų nėra. Vėliau Vaidotas Skierus Komisijos narius 

supažindino su LR liberalų sąjūdžio frakcijos seniūno M. Misiūno el. paštu atsiųstu atsakymu dėl P. 

Beinoro tinkamumo vykdyti tarybos nario pareigas. Posėdžio pabaigoje nuspręsta pakartotinai 

pakviesti P. Beinorą į kitą Komisijos posėdį ir išklausyti jo paaiškinimų. 

Vėliau buvo surašytas Savivaldybės tarybos Etikos komisijos sprendimas „Dėl Plungės 

rajono savivaldybės tarybos nario Petro Beinoro nedalyvavimo tarybos posėdžiuose“. Komisija 

nusprendė konstatuoti, kad Plungės rajono savivaldybės tarybos narys Petras Beinoras pažeidė 

Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso, įsigaliojimo ir įgyvendinimo 2006 m. 

rugsėjo 19 d. įstatymo Nr. X-816, 9 straipsnio 3 ir 4 dalis.  

Gruodžio 12 d. Komisija svarstė 2 klausimus: „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 

nario Audriaus Šapalo elgesio įvertinimo (Plungės ir Rietavo krašto laikraščio „Žemaitis“ 2018-09-

01 straipsnis „Girtas politikas smaugė žmoną“)“ ir „Komisijos 2018 metų veiklos aptarimas“. 

Posėdyje dalyvavo Jurgita Naglienė, Plungės ir Rietavo krašto laikraščio „Žemaitis“ redaktorė. Į 

posėdį kviestas Plungės rajono savivaldybės tarybos narys Audrius Šapalas raštu pateikė atsakymą, 

kad Komisijos posėdyje dalyvauti negalės, nes bus išvykęs iš Lietuvos. Vaidotas Skierus 

informavo, jog nebuvo gauta jokių papildomų skundų ar prašymų dėl šio atvejo ištyrimo, bet 

užtenka visuomenės informavimo priemonėse paskelbtos pagrįstos informacijos apie valstybės 

politiko galimai padarytą pažeidimą, kad į tai būtų galima reaguoti ir pradėti tyrimą. Komisija 

nusprendė: 1. Konstatuoti, jog Plungės rajono savivaldybės tarybos narys Audrius Šapalas pažeidė 

Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodeksą, nesilaikydamas jo 4 straipsnio 6 punkte 

įtvirtinto pavyzdingumo principo. 2. Rekomenduoti Plungės rajono savivaldybės tarybos nariui 

Audriui Šapalui suderinti savo elgesį ir veiklą su Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio 



33 

 

kodekse ar institucijos, kurioje valstybės politikas eina pareigas, veiklą reglamentuojančiuose 

įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytais valstybės politiko elgesio principais ar 

reikalavimais bei viešai atsiprašyti. 3. Komisijos sprendimo kopiją pateikti Plungės rajono 

savivaldybės tarybos nariui Audriui Šapalui. 4. Komisijos sprendimą persiųsti Vyriausiajai 

tarnybinės etikos komisijai ir jį paskelbti Plungės rajono savivaldybės interneto svetainėje 

www.plunge.lt. Vėliau buvo aptarta Komisijos 2018 metų veikla. Pirmininkas paminėjo, jog 

Komisija posėdžiavo tik 2 kartus. Jis samprotavo, jog tokį mažą posėdžių skaičių galėjo lemti 

pasyvi visuomenė, pyktį liejanti savo aplinkoje, tačiau nepasiryžtanti surašyti oficialaus skundo, 

kreipimosi ar pranešimo, inicijuosiančio tyrimo pradžią. Diskutuota, kodėl gyventojai nesiima 

iniciatyvos raštu kreiptis į Komisiją dėl nepasitenkinimą sukėlusių politikų. Kalbėta apie 

sugriežtėjusius asmens duomenų apsaugos reikalavimus, policijos darbą ir pan.  

Gruodžio 31 d. Komisija svarstė 1 klausimą „Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio 

frakcijos narių kreipimosi dėl išaiškinimo nagrinėjimas“. Vaidotas Skierus informavo, kad yra 

gautas LR liberalų sąjūdžio frakcijos narių kreipimasis į Komisiją dėl išaiškinimo. Jis paminėjo, jog 

nesugeba ir pats įvardyti, kokio pobūdžio yra  gautas raštas - ar užklausimas, ar paklausimas, 

skundas, pageidavimas ar dar kažkas, todėl jam buvo sunku surasti atitikmenį, apibūdinantį 

kreipimąsi. Nuspręsta: 1. Prašyti LR liberalų sąjūdžio frakcijos iki 2019-01-04 raštu pateikti 

papildomos informacijos, kokio išaiškinimo šiuo raštu prašoma. 2. Kitą Komisijos posėdį sušaukti 

2019 m. sausio 9 d. ir į jį pakviesti Frakcijos seniūną bei kitus jos narius. 

 

JAUNIMO REIKALŲ TARYBA 

Komisijos pirmininkė -  Emilija Zavadskytė, nuo 2018 m. gruodžio 6 d. – Goda Butrimaitė. 

 

2018 m. Plungės rajono savivaldybės Jaunimo reikalų taryba į posėdžius rinkosi keturis 

kartus. Keturis kartus savo sprendimus, vadovaudamiesi Plungės rajono Jaunimo reiklų tarybos 

reglamento 16 punktu,  Tarybos nariai pateikė elektroninėmis priemonėmis. Aptarti 35 klausimai: 

išklausyta 10 informacijų, aptarta 13 prašymų ir 12 projektų daliniam finansavimui iš Jaunimo 

veiklos programos gauti. Jaunimo veiklos programai įgyvendinti Savivaldybės biudžete skirta 17 

tūkst. eurų. 5 tūkst. eurų numatyta skirti transporto išlaidoms iš dalies kompensuoti, 3 tūkst. eurų – 

prekėms ir paslaugoms įsigyti ir 9 tūkst. eurų  - projektams iš dalies finansuoti.  

Balandžio mėnesį vykusiame Jaunimo reikalų tarybos posėdyje nevyriausybinės 

organizacijos „Krantas“ nariai Gintarė Petraitytė ir  Rytis Mikutavičius pristatė „Erasmus+“ 

projektą „Use your rights to respect the athers“. Jaunimo reikalų taryba išklausė informaciją apie 

2018 metais Plungės rajono savivaldybei rekomenduojamas įgyvendinti jaunimo politikos sritis, 

numatytas užduotis ir rezultatų vertinimo rodiklius. Aptarta LMS Plungės mokinių savivaldų 

informavo centro pozicija dėl Plungės rajono viešojo transporto problemų. Apariant Jaunimo 

organizacijų tarybos poziciją dėl balsavimo nuo 16 metų įteisinimo Lietuvos vietos savivaldos 

tarybų ir merų rinkimuose, nuspręsta iki rugsėjo 23 dienos atlikti apklausą socialiniuose tinkluose, 

mokyklų bendruomenėse ir Savivaldybės interneto svetainėje. Diskutuota apie Jaunimo reikalų 

tarybos narių tinkamą pareigų vykdymą, aktyvumą, dalyvavimą Jaunimo reikalų tarybos 

posėdžiuose. Atsižvelgiant į tai, jog ne visi Jaunimo reikalų tarybos nariai yra aktyvūs ir dalyvauja 

visuose posėdžiuose, nutarta elektroniniu paštu išsiųsti visiems Jaunimo reikalų tarybos nariams 

paklausimą dėl apsisprendimo dalyvauti tolimesnėje Jaunimo reikalų tarybos veikloje. Aptartas 

Jaunimo veiklos programos lėšų skirstymo tvarkos aprašas, išsakyti pastebėjimai, pastabos ir 

pateikti siūlymai dėl Aprašo redagavimo. Nuspręsta pakeisti Plungės rajono savivaldybės Jaunimo 

veiklos programos lėšų skirstymo tvarkos aprašą: finansuoti iki trečdalio visos projekto sumos, bet 

ne daugiau kaip 10% viso Jaunimo veiklos programos biudžeto. Diskutuota dėl 2019 metų Jaunimo 

reikalų tarybos plano parengimo. Jaunimo reikalų koordinatorė Jurga Venckuvienė pristatė į 

Jaunimo reikalų tarybos planą įtrauktas veiklas ir paprašė siūlymus 2019 metų Jaunimo reikalų 

tarybos darbo planui parengti pateikti iki 2018 m. gruodžio 15 d.. Šis klausimas dar kartą buvo 

aptartas gruodžio mėnesį vykusiame Jaunimo reikalų tarybos posėdyje. Jaunimo reikalų tarybai 

nepateikus siūlymų dėl Jaunimo reikalų tarybos plano sudarymo, planą aptarti ir jį patvirtinti 

nuspręsta 2019 metų pradžioje, o siūlymus planui parengti paprašyta pateikti iki 2019 metų sausio 1 

http://www.plunge.lt/
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dienos. Gruodžio mėnesį vykusiame posėdyje Jaunimo reikalų taryba išklausė informaciją apie VšĮ 

Plungės atviro jaunimo centro 2018 metais vykdytą veiklą. Aptartos likusių Jaunimo veiklos 

programos lėšų panaudojimo galimybės. Nuspręsta: 100 eurų vertės čekį skirti Jaunimo reikalų 

tarybos logotipo sukūrimo konkurso nugalėtojui, po 100 eurų vertės kuponus skirti organizacijoms, 

įgyvendinusioms jungtinės veiklos projektus 2019 metų veikloms vykdyti. Aptarta galimybė 

Plungės kultūros centre suorganizuoti nemokamą koncertą ar spektaklį Plungės vaikų globos namų 

auklėtiniams bei vaikams ir jaunimui iš nepasiturinčių šeimų, o  dalį Jaunimo veiklos programos 

lėšų skirti VšĮ Plungės atviro jaunimo centro projektui. Aptarti Jaunimo lyderių susitikimo 

organizavimo klausimai. Jonas Mockūnas pakvietė diskusijos dėl Jaunimo reikalų tarybos narių, į 

posėdžius atvykstančių iš kaimiškųjų seniūnijų ar kitų miestų, kelionės išlaidų apmokėjimo. 

Pasiūlymui pritarta. Siūlyta koreguoti Jaunimo veiklos programos lėšų skirstymo tvarkos aprašą, 

numatyti maksimalią 20 eurų dydžio sumą Jaunimo reikalų tarybos narių kelionės išlaidoms 

apmokėti kas ketvirtį už kiekvieną atvykimą į posėdį pagal pateiktus kelionės išlaidas 

patvirtinančius dokumentus.  

Balandžio mėnesį vykusiame Jaunimo reikalų tarybos posėdyje aptartas Laimono Petreikio 

prašymas dėl jo atleidimo iš Jaunimo reikalų tarybos sudėties, nes jis, studijuodamas bei dirbdamas 

Vilniuje, nebegali tinkamai atlikti Jaunimo reikalų tarybos nario pareigų. Prašymui pritarta. Aptarta 

kita, nevyriausybinės organizacijos „Krantas“, teikiama kandidatūra į Jaunimo reikalų tarybą – 

Ievos Pilitauskaitės. Kandidatė prisistatė Jaunimo reikalų tarybai. Ievos Pilitauskaitės kandidatūrai 

pritarta. Dėl atleidimo iš Jaunimo reikalų tarybos narių prašymus pateikė Gintarė Petreikytė, 

Modestas Šaltupis ir Greta Zaburaitė. Jų prašymams pritarta rugsėjo mėnesį vykusiame posėdyje. 

Aptartos Godos Butrimaitės, Akvilės Stuopelytės, Lauros Šleinytės ir Jono Mockūno kandidatūros į 

Jaunimo reikalų tarybą ir išklausyti jų prisistatymai. Akvilė Stuopelytė, įvertinusi tai, jog ji 

abiturientė, bei faktą, kad Jaunimo reikalų taryba renkama dvejų metų kadencijai, nusprendė 

nekandidatuoti. Godos Butrimaitės, Lauros Šleinytės ir Jono Mockūno kandidatūroms pritarta. 

Gruodžio mėnesį vykusiame Jaunimo reikalų tarybos posėdyje pritarta Emilijos Zavadzkytės 

prašymui atleisti ją iš Plungės jaunimo reikalų tarybos pirmininko pareigų. Bendru sutarimu 

Jaunimo reikalų tarybos pirmininke išrinkta Goda Butrimaitė. Taip pat nuspręsta iš Jaunimo reikalų 

tarybos pašalinti Ernestą Pocių dėl nedalyvavimo posėdžiuose.   

Aptarti du LMS Plungės mokinių savivaldų informavimo centro prašymai.  Nuspręsta iš 

Jaunimo veiklos programos skirti 29, 64 Eur LMS Plungės moksleivių sąjungos Plungės mokinių 

savivaldų informavimo centro pirmininkės kelionės išlaidoms į Vilniuje vykusį išvažiuojamąjį 

valdybos posėdį apmokėti ir pritarta dalyvių, vykstančių į LMS rudens forumą „Auk pažindamas, 

tobulėk bandydamas“ kelionės išlaidų apmokėjimui. Pritarta dviem nevyriausybinės organizacijos 

„Krantas“ prašymams: iš Jaunimo veiklos programos skirti 380 eurų karjeros festivalio „Studfestas 

2018“ dalyvių kelionės išlaidoms apmokėti ir  ir 250 eurų skirti nevyriausybinės organizacijos 

„Krantas“ narių kelionės išlaidoms į festivalį „Vibelift“ apmokėti.  

Iš Jaunimo veiklos programos skirtas dalinis finansavimas šiems projektams: Plungės sporto 

ir rekreacijos centro projektui „Olimpinės dienos vykdymas“ – 400 eurų; nevyriausybinės 

organizacijos „Krantas“ projektui „♯W.A.Y“ – 175 eurai; „Saulės“ gimnazijos projektui „Letʼs get 

to know each other and our environments!“ – 1 000 eurų; asociacijos „Plungės skautai“ projektui 

„Edukaciniai užsiėmimai. Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi““ – 496 eurai;  Plungės r. Alsėdžių 

Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos projektui „Signatarų takais“ – 1 000 eurų; asociacijos „Plungės 

skautai“ projektui „Rugsėjo žvaigždės“ – 360 eurų; asociacijos „Plungės skautai“ projektui 

„Geresniam pasauliui“ – 506 eurai; LMS Plungės mokinių savivaldų informavimo centro projektui 

„Narnijos kronikos: slaptoji LMS spinta“ – 500 eurų. Keturi projektai Jaunimo reikalų nariams 

vertinti ir sprendimams priimti buvo pateikti elektroninėmis priemonėmis. Sprendimus Jaunimo 

reikalų tarybos nariai pateikė e. paštu. Nuspręsta: Plungės r. Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus 

gimnazijos projektui „6-oji tarptautinė standartinių profesijų diena, skirta Kariuomenės ir 

visuomenės bei partizanų pagerbimo dienai“  skirti 900 eurų;  Plungės r. Alsėdžių Stanislovo 

Narutavičiaus gimnazijos projektui „Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai skirtas festivalis 

Mindėėė“ – 1 000 eurų; Plungės r. Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos projektui 

„Karaiaus Mindaugo karūnavimo dienai skirto festivalio „Mindėėė“ koncertas“ – 1 000 eurų ir VšĮ 
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Atviro jaunimo centro projektui „Jaunimo judėjimo svetainė“ – 300 eurų. Jaunimo reikalų tarybos 

nariai e. paštu savo sprendimus pateikė ir dėl Karoliaus Kubilio prašymo skirti finansinę paramą, 

vykstant į Misija Sibirasʼ18 ekspediciją. Nuspręsta iš Jaunimo veiklos programos jam skirti 300 

eurų paramą. Aptariant pateiktus projektus, Jaunimo reikalų tarybai iškilo klausimų dėl finansavimo 

dydžių kai kurioms projektų veikloms. Todėl nuspręsta paraiškų nesvarstyti, jei Jaunimo reikalų 

tarybos posėdyje nedalyvaus projektų rengėjai.   

 

KOMISIJA RYŠIAMS SU UŽSIENIU 

Pirmininkas - Mindaugas Jurčius. 

 

2018 metais įvyko trys Komisijos posėdžiai. Aptarti devyni klausimai. Komisija pritarė 

sutarčių su Krasnogorsko municipaliniu rajonu (Rusijos Federacija) pasirašymui dėl dalyvavimo 

jaunimo festivalyje „Novij mir“ ir Krasnogorsko vaikų ir paauglių vasaros stovykloje „Mir znanij“. 

Aptartas Terschllingo (Olandija) mero Bert Wassink ir „Skylge“ orkestro vadovo Kees Doeksen 

kvietimas dalyvauti birželio 8-11 dienomis Tershellingo muzikos festivalyje. Nuspręsta į festivalį 

deleguoti jungtinį Plungės Mykolo Oginskio ir Platelių meno mokyklų bei Plungės kultūros centro 

pučiamųjų orkestrą. Sudaryta oficiali trijų asmenų delegacija. Aptarti Tukumo (Latvijos 

Respublika), Krasnogorsko municipalinio rajono (Rusijos Federacija), Golub-Dobžyno (Lenkijos 

Respublika) kvietimai dalyvauti miestų šventiniuose renginiuose. Nuspręsta pritarti kvietimams ir 

sudaryti oficialias delegacijas: į Tukumo Rožių festivalį 2018 m. liepos 13-15 dienomis nuspręsta 

deleguoti Plungės rajono savivaldybės tarybos narius Ričardą Jocį ir Audrių Šapalą bei Vytautą 

Tumą, Administracijos Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vedėją; į Krasnogorsko 

miesto šventę – Plungės rajono savivaldybės tarybos narius Robertą Endriką bei Rūtą 

Endrijauskienę ir Administracijos Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vedėjo 

pavaduotoją Iloną Meškauskienę; į tarptautinį Golub-Dobžyno riterių turnyrą – Plungės rajono 

savivaldybės tarybos narį Algirdą Pečiulį ir Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. 

specialistę Agnę Stankūnienę. Trečiąją kandidatūrą pavesta atrinkti Savivaldybės administracijai. 

Aptartas klausimas dėl bendradarbiavimo sutarties tarp Tavush srities Diližano miesto (Armėnijos 

Respublika) ir Plungės rajono savivaldybių pasirašymo. Aptariant bendradarbiavimo sutarties 

projektą, Komisija siūlė ją patikslinti. Bendradarbiavimo sutarties tarp Plungės rajono ir Tuvušo 

srities Diližano savivaldybių pasirašymui pritarta. Komisija pavedė Savivaldybės administracijai 

parengti sprendimo projektą dėl pritarimo bendradarbiavimo sutartims ir patikslinti sutarties 

projektą, atsižvelgiant į Komisijos ryšiams su užsieniu siūlymus.  

Komisija aptarė VšĮ „Plungės futbolas“ prašymą išsiųsti oficialius pakvietimus miestams 

partneriams dalyvauti draugiškame vaikų futbolo turnyre.   

   

KOMISIJA SIŪLYMAMS DĖL PLUNGĖS GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO 

NAGRINĖTI 

Pirmininkas – Algirdas Pečiulis. 

 

2018 metais įvyko vienas Komisijos posėdis, kuriame buvo svarstomas vienas prašymas dėl 

Plungės garbės piliečio vardo suteikimo. Komisija vienbalsiai pritarė, jog visi pateikti dokumentai 

atitinka reikalavimus ir nusprendė teikti siūlymą Savivaldybės tarybai. 

 

KULTŪROS REIKALŲ TARYBA 

Pirmininkas - Romas Matulis. 

 

2018 metais įvyko trys Tarybos posėdžiai, kuriuose buvo aptarti trys klausimai. Posėdžio 

metu pristatytos gautos paraiškos ir, remiantis Plungės rajono savivaldybės gyventojų ir meno 

kolektyvų, pasiekusių aukštų rezultatų kultūros ir meno srityje, skatinimo tvarkos aprašu, 

paskirstytos skatinamosios premijos. Posėdžio metu taip pat pristatytas ir aptartas kompleksinio 

kultūros paslaugų tyrimo Plungės mieste ir rajone klausimynas, pasidalyta pastabomis ir 

http://www.plunge.lt/go.php/lit/Plunges-rajono-savivaldybes-kulturos-remimo-programos-leu-skirstymo-komisija/7
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pasiūlymais. Tarybos nariai supažindinti su Žemaitijos metų minėjimo 2019-2020 metais plano 

projektu. 

 

KULTŪROS RĖMIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKIRSTYMO KOMISIJA 

Pirmininkas Gintautas Vaitkevičius. Nuo 2018 m. spalio 25 d. – Žydrūnas Purauskis. 
 

Įvyko vienas Komisijos posėdis. Kultūros rėmimo programai įgyvendinti Savivaldybės 

biudžete buvo skirta 40 000 eurų. Pateikta 120 projektų daliniam finansavimui iš šios Programos 

gauti.  Valstybinėms šventėms paminėti iš Savivaldybės biudžeto kaimiškiesiems kultūros centrams 

finansavimas buvo skirtas su įstaigų biudžetu. Komisija pritarė finansavimą iš Kultūros rėmimo 

programos skirti Žemaičių Kalvarijos kultūros centro Alsėdžių skyriaus projektui „Šimtmečio 

valstybinės šventės Alsėdžiuose“, nes šis Kultūros filialas organizavo didelės apimties renginius 

Vasario 16-ajai paminėti, ir išlaidos viršijo skirtą finansavimą. 5 500 eurų skirta Plungės rajono 

savivaldybės gyventojams ir meno kolektyvams premijuoti už pasiektus aukštus rezultatus kultūros 

ir meno srityje. Likusios Kultūros rėmimo programos lėšos (34 500 eurų) paskirstytos 83-iems 

kultūros projektams.  

 

MOKSLO RĖMIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKIRSTYMO KOMISIJA 

Pirmininkas - Leonas Pečkauskas. 
 

2018 metais įvyko vienas Komisijos posėdis, kuriame pateikta Mokslo rėmimo programai 

skirtų lėšų ataskaita, pristatyti prašymai dėl mokyklų, gimnazijų bei meno mokyklų olimpiadų 

laimėtojų skatinimo. Posėdžio metu skatinamąsias premijas už aukštus pasiekimus nutarta skirti 

Meno mokyklos auklėtiniams bei olimpiadų laimėtojams. Komisija leido Švietimo, kultūros ir 

sporto skyriui įsigyti padėkos raštų, suvenyrų.  

 

NARKOTIKŲ KONTROLĖS IR NARKOMANIJOS PREVENCIJOS KOMISIJA 

Pirmininkė - Giedrė Jankauskienė. 

 

2018 metų spalio 25 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-235 „Dėl Narkotikų 

kontrolės ir narkomanijos prevencijos komisijos patvirtinimo“ buvo patvirtinta nauja Narkotikų 

kontrolės ir narkomanijos prevencijos komisijos sudėtis.   

2018 metais Komisija posėdžiavo 1 kartą, aptarė narkotinių medžiagų vartojimo ir platinimo 

Plungės rajone situaciją. Kalbėta apie Plungę sukrėtusį įvykį, kai dėl narkotikų perdozavimo mirė 

nepilnametis. Plungės policijos komisariato atstovai pateikė statistiką, konstatavo, jog dėl 

pasikeitusios tvarkos tenka ilgai laukti narkotinių medžiagų vartojimo nustatymo tyrimo rezultatų.  

Įvykio, pareikalavusio nepilnamečio gyvybės, sukrėsti Komisijos nariai diskutavo, ieškojo 

būdų, kaip tokių nelaimių išvengti ateityje. Sutarta ne tik stiprinti švietimo įstaigų ir Policijos 

komisariato bendradarbiavimą, siekiant didesnio grįžtamojo ryšio, bet ir inicijuoti socialinę akciją, 

kurios metu gyventojai, turintys faktų ar žinių apie narkotinių medžiagų platinimą ar vartojimą, 

galėtų pranešti įmesdami anoniminius pranešimus į viešose vietose pastatytas specialias dėžutes. 

Mintis apie anoniminiams pranešimas skirtas specialias dėžutes daugeliui patiko, todėl nutarta 

suburti atskirą darbo grupelę tolimesniam šios idėjos įgyvendinimui.  

Taip pat Komisijos nariai nutarė kreiptis į Savivaldybės administraciją su prašymu numatyti 

lėšas 2019 metų Savivaldybės biudžete narkotinėms medžiagoms aplinkoje testuoti Plungės rajono 

mokyklose. Kalbėta ir apie naktinių barų darbo laiko ribojimą, priverstinį jaunuolių gydymą.  

 

PLUNGĖS MIESTO DARNAUS JUDUMO PLANO KOMITETAS 

Pirmininko pavaduotoja – Živilė Bieliauskienė  
 

2018 metais įvyko vienas Komiteto posėdis, kuriame buvo prisiminti visi darnaus judumo 

plano tikslai, uždaviniai ir etapai, apibendrinta darnaus judumo plano vykdymo eiga, visuomenės 

supažindinimo su planu rezultatai, Komiteto dalyviams pristatytas galutinis plano variantas. 

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


37 

 

Plungės miesto darnaus judumo planas pakoreguotas, atsižvelgiant į Komiteto narių pastabas bei 

gautus visuomenės pasiūlymus. Metų pabaigoje Plungės miesto darnaus judumo planas patvirtintas 

Plungės rajono savivaldybės tarybos posėdyje. 

 

SAUGAUS EISMO ORGANIZAVIMO KOMISIJA  

Pirmininkas - Mindaugas Jurčius.  

 

2018 metais Saugaus eismo organizavimo komisija į posėdžius rinkosi 5 kartus. Aptarti 35 

klausimai: 25 prašymai ir 10 informacijų. Kovo mėnesį vykusiame Komisijos posėdyje aptartas 

individualios įmonės „Mozaika“ prašymas panaikinti prie parduotuvės esantį kelio ženklą „Sustoti 

draudžiama“, kad prekes pristatantys  tiekėjai galėtų sustoti prie parduotuvės nepažeisdami Kelių 

eismo taisyklių reikalavimų. Šiam prašymui Komisija nepritarė, nes Vytauto gatvėje gana 

intensyvus automobilių eismas, o stovinčios transporto priemonės trukdys kitiems eismo dalyviams 

ir susidarys automobilių spūstys. Įvertinta tai, jog šalia parduotuvės yra įrengta automobilių 

stovėjimo aikštelė ir yra įvažiavimas į parduotuvės kiemą.  Aptartas daugiabučio namo Vaišvilos g. 

9 patalpų savininkų bendrijos pirmininko prašymas leisti bendrijos sklype įsirengti pakeliamą kelio 

užtvarą. Sprendimo šiuo klausimu Komisija nepriėmė, nes bendrija savo sklypo ribose gali priimti 

sprendimą dėl pakeliamos užkardos įrengimo. Bendrijos pirmininkui rekomenduota užkardos 

įrengimo klausimus derinti ne tik su bendrijos nariais, bet ir su visų namo patalpų savininkais. 

Aptariant Telšių gatvės gyventojo prašymą dėl pėsčiųjų perėjos įrengimo ties įėjimu į kapines ir dėl 

kelio ženklų, ribojančių automobilių greitį, įrengimo, Komisija siūlė parengti pėsčiųjų perėjos 

įrengimo schemą, peržiūrėti Telšių gatvės rekonstrukcijos darbų sprendinius ir šį klausimą aptarti 

kitame Komisijos posėdyje. Posėdyje dalyvavęs UAB VVARFF direktorius Komisijai  pristatė savo 

prašymą leisti atstatyti J. Tumo – Vaižganto gatvės atkarpą, atstatyti esamą šaligatvį šalia pastato J. 

Tumo-Vaižganto g. 28A ir  leisti mašinų stovėjimo aikštelę įrengti jų privačiame sklype. Komisijai 

pristatė du automobilių statymo aikštelėje būdus (schemas) – horizontalų ir vertikalų. Gatvės 

atstatymo ir aikštelės įrengimo darbus pažadėjo atlikti savomis lėšomis. Komisija pritarė aikštelės 

įrengimui prie J. Tumo-Vaižganto g. 28A pastato, numatant horizontalų, lygiagretų su J. Tumo-

Vaižganto gatve, automobilių statymo būdą. Projektą siūlyta suderinti su Plungės miesto seniūnija, 

Savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriumi. Gegužės mėnesį 

vykusiame Komisijos posėdyje, aptariant Gandingos g. 8 gyventojo prašymą leisti įsirengti 

automobilių stovėjimo aikštelę prie gyvenamojo namo, kartu aptarta ir Plungės miesto seniūnijos  

pateikta signalinių stulpelių įrengimo Gandingos gatvėje (įvažiavime į garažų bendriją „Signalas“ ir 

UAB „Plungės bioenergija“) schema. Komisija nusprendė Gandingos gatvės gyventojo prašymo 

netenkinti. Akcentuota, kad Saugaus eismo organizavimo komisija sprendimų dėl valstybinės žemės 

paskirties pakeitimo nepriima, o automobilių aikštelę įrengti galima tik parengus supaprastintą 

techninį projektą, jį suderinus su Nacionaline žemės tarnyba, Savivaldybe ir kitomis institucijomis. 

Savivaldybės administracijai Komisija siūlė parengti minėtos gatvės atkarpos rekonstrukcijos 

projektą. Nuspręsta signalinių stulpelių įrengimui pritarti tik užvežus juodžemio ir kelkraštį užsėjus 

žole. Aptartas siūlymas įrengti perėją pėstiesiems pereiti iš Pramonės prospekto į Salantų gatvę. 

Siūlymui pritarta.   Aptartas siūlymas įrengti perėjimą pėstiesiems per geležinkelio pervažą Salantų 

gatvėje. Įvertinus tai, jog pėstiesiems pereiti geležinkelio pervažą yra nesaugu ir kad minėtoje 

vietoje neįrengtas pakeliamas užtvaras, Komisija pritarė pėsčiųjų perėjimo įrengimui per 

geležinkelio pervažą Salantų gatvėje. AB „Lietuvos geležinkeliai“ pateiktas siūlymas įrengti 

perėjimą pėstiesiems per geležinkelio pervažą Salantų gatvėje. Komisija dar kartą aptarė pėsčiųjų 

perėjos įrengimo Telšių gatvėje klausimą. Vietos ūkio skyriaus vedėjas Martynas Čiuželis pristatė 

Telšių gatvės rekonstrukcijos techninio projekto sprendinius. Įvertinus tai, kad, atliekant Telšių 

gatvės rekonstrukcijos darbus, ties kapinėmis numatyta įrengti iškilią su kryptiniu apšvietimu 

pėsčiųjų perėją, nuspręsta Telšių gatvės gyventojo prašymo netenkinti. Architektūros ir teritorijų 

planavimo skyriaus specialistams išaiškinus (dalyvaujant Varkalių k. Beržų gatvės atstovui), kad 

Beržų gatvė yra bendro naudojimo ir uždaryti pravažiavimo šia gatve negalima, Komisija 

nusprendė nesvarstyti Varkalių k. Beržų g. gyventojų prašymo leisti įsirengti užtvarą įvažiavime  į 

7, 9, 11 namų kiemą. Aptartas UAB „Ratuota prekyba“ prašymas padėti išspręsti problemą dėl 
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įvažiavimo į įmonės teritoriją užstatymo į Plungės techninės apžiūros stotį  apžiūrai atvykusiais 

automobiliais. Komisija siūlė UAB Telšių techninių apžiūrų centrui išspręsti klientų automobilių 

parkavimo ir eismo reguliavimo klausimus savo sklype.  Liepos mėnesį aptartas J. Biliūno gatvės 

gyventojų prašymas abiejose gatvės pusėse įrengti kelio ženklus, draudžiančius stovėti 

automobiliams, nes pašaliniai asmenys dažnai užstato gyventojų išvažiavimų takus, stato 

automobilius ant žaliosios kelkraščio zonos. Todėl sudėtinga važiuoti ne tik minėtos gatvės 

gyventojams, bet ir aptarnaujančiajam transportui. Komisijos dalyvavusiųjų balsų dauguma 

nuspręsta nepritarti kelio ženklo Nr. 333 „Stovėti draudžiama“ pastatymui J. Biliūno gatvėje. 

Aptartas prašymas įrengti pėsčiųjų perėją Stoties gatvėje. Prašymui Komisija pritarė ir Automobilių 

kelių direkcijai pateikė siūlymą užtikrinti pėsčiųjų saugumą ir įrengti pėsčiųjų perėją ties Techninių 

apžiūrų centru.  Komisija pritarė prašymui dėl kelio ženklo Nr. 846 „Neįgalieji“ įrengimo ir Platelių 

seniūnijos gyventojų prašymui leisti įsirengti greičio ribojimo kalnelius Gaso gatvėje, minėtus 

darbus suderinus su Platelių seniūnija. Aptarus Nausodžio seniūnijos gyventojo prašymą dėl kelio 

ženklų, apribojančių sunkiasvorio transporto (8 t) pašalinimo, kad jis galėtų patekti į savo ūkį be 

apribojimų. Vietos ūkio skyriaus vedėjas Martynas Čiuželis informavo, kad, rengiant gatvės 

techninį projektą, buvo atliktas saugaus eismo auditas, ir nurodyta, jog gatve per užtvanką 

sunkesniam kaip 8 tonos transportui važiuoti negalima. Įvertinusi visas aplinkybes ir tą faktą, kad 

kelio ženklų apribojimų turės laikytis ir aptarnaujantysis transportas, Komisija nusprendė prie 

sunkiasvorio transporto eismą ribojančio ženklo, važiuojant iš Birutės gatvės, pridėti papildomą 

lentelę Nr. 801 „Atstumas iki objekto“, o prie kelio per užtvanką pastatyti svorį apribojantį kelio 

ženklą Nr. 314 „Ribota masė“.  Savivaldybės administracijai pavesta išsiaiškinti, ar transporto 

svorio apribojimas (8 t) per užtvanką yra techniškai pagrįstas ir koks galimas maksimalus transporto 

svoris. Aptartas Plungės miesto Ryto gatvės gyventojų prašymas įrengti automobilių greitį 

ribojančius kalnelius. Prašymui  nepritarta. Aptartas Klaipėdos apskrities VPK Plungės rajono 

policijos komisariato prašymas suteikti informaciją dėl Plungės miesto V. Mačernio g. 61 namo 

automobilių stovėjimo aikštelės kieme pastatyto ženklo su papildoma lentele teisėtumo. Nustatyta, 

kad V. Mačernio g. 61 namo gyventojų bendrija „Pakrantė“ į Saugaus eismo organizavimo komisiją 

kreipėsi ne kartą. Bendrijos prašymai Komisijos posėdžiuose svarstyti 2012, 2014 ir 2015 metais. 

2014 m. birželio 12 d. vykusiame Komisijos posėdyje neprieštarauta kelio ženklo „Rezervuota“ 

pastatymui bendrijos nuomojamame žemės sklype. Tačiau tų pačių metų rugsėjo mėnesį vykusiame 

posėdyje Komisija pakeitė anksčiau priimtą nutarimą ir pritarė kelio ženklo Nr. 528 „Transporto 

priemonių stovėjimo vieta“ įrengimui, kelio ženklo įrengimo schemą suderinus su Policijos 

komisariatu ir Plungės miesto seniūnija.  Konstatuota, kad bendrija Komisijos nurodymų nesilaikė, 

o esantis kelio ženklas „Rezervuota“ yra negaliojantis ir jis turi būti nedelsiant pašalintas. Komisija 

nepritarė garažų bendrijų „Pasaga“ ir „Ratas“ prašymui įrengti automobilių greitį iki 20 km/h 

ribojančius kelio ženklus.  Aptartas Notės ir Blendžiavos gatvių gyventojų prašymas Notės gatvės 

pradžioje ir Blendžiavos gatvės gale pastatyti kelio ženklą Nr. 329 „Ribotas greitis“ arba  kelio 

ženklą Nr. 552 „Gyvenamoji zona“. Komisija pritarė greitį iki 30 km/h ribojančių kelio ženklų 

pastatymui Noties ir Blendžiavos gatvėse, o Plungės miesto seniūniją įpareigojo padėti gyventojams 

įsirengti kelio ženklus. Plungės miesto seniūnas pristatė  sodų bendrijos gyventojų prašymą 

Serbentų skersgatvyje įrengti kelio ženklą Nr. 611 „Aklikelis“. Minėtam prašymui Komisija pritarė. 

Rugpjūčio mėnesį vykusiame Saugaus eismo organizavimo komisijos posėdyje aptartas Kumžaičių 

km. Pušų g. gyventojos prašymas įrengti informacinį kelio ženklą „Lankytinas objektas“ kelio  

Plungė – Vėžaičiai atkarpoje, ties  Vieštuvėnų kaime esančiu alkakalniu. Komisija pritarė 

informacinio kelio ženklo įrengimui valstybinės reikšmės kelio Plungė-Vėžaičiai atkarpoje. 

Prašymas pagal kompetenciją nagrinėti ir sprendimui priimti persiųstas Lietuvos automobilių kelių 

direkcijai. Rugsėjo mėnesį Komisija aptarė P. Genio gatvės gyventojų prašymą pastatyti kelio 

ženklus „Ribotas greitis“ arba „Gyvenamoji zona“. Įvertinusi tai, jog, atidarius važiavimą Žemaitės 

gatve, automobilių eismas P. Genio gatve nėra intensyvus, o rekonstravus minėtą gatvę, buvo 

įrengti šaligatviai pėstiesiems ir atliktas saugaus eismo auditas, Komisija prašymo netenkino. 

Aptartas sodų bendrijos „Senasis vandenis“ prašymas leisti pastatyti Beržų gatvėje, prie abiejų 

įvažiavimų į bendriją, automobilių greitį iki 20 km/h ribojančius kelio ženklus. Įvertinusi, kad sodų 

bendrija „Senasis vandenis“ yra uždara ir minėtoje teritorijoje važinėja tik sodų bendrijos 
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gyventojai, Komisija neprieštaravo kelio ženklų „Ribotas greitis 20“ įrengimui savomis lėšomis, 

kelio ženklų įrengimo schemą suderinus su Policijos komisariatu ir Nausodžio seniūnija. Aptartas 

Ryto gatvės gyventojų prašymas, vykstant gatvės rekonstrukcijos darbams, apriboti automobilių 

greitį, įrengti greitį mažinančius kalnelius ar kelio ženklus. Komisijos balsų dauguma nuspręsta 

prašymo netenkinti.  

Saugaus eismo organizavimo komisija aptarė pėsčiųjų srautų ir automobilių eismo 

sureguliavimo klausimus, įgyvendinant projektą „Tunelinio viaduko po geležinkeliu Plungės m. 

Dariaus ir Girėno g. įrengimas“. Informaciją apie planuojamus pėsčiųjų srautų ir automobilių eismo 

srautų nukreipimus pristatė Vietos ūkio skyriaus vedėjas Martynas Čiuželis. Komisijai buvo 

pateikta vaizdinė medžiaga (schemos). Apsiribota išklausyta informacija.  Aptarti Lentpjūvės ir 

Salantų gatvių ženklinimo klausimai ir nuspręsta įrengti laikiną žiedinę sankryžą šių gatvių 

sankryžoje. Aptartas klausimas dėl kelio ženklų „Stovėti draudžiama“ su papildoma lentele, 

nurodančia automobilių stovėjimo laiką aikštelėje (nuo 22:00 val. iki 6:00 val.),  įrengimo prie 

„Saulės“ gimnazijos esančioje aikštelėje.  Komisija pavedė Vietos ūkio skyriui parengti kelio 

ženklų Nr. 530 įrengimo schemą.   Komisija išklausė Vietos ūkio skyriaus vedėjo informaciją apie 

automobilių eismą, automobilių parkavimą Senamiesčio aikštėje, vietų įrengimą neįgaliųjų 

automobiliams statyti, pėsčiųjų perėjų ir kitų priemonių įrengimą.  Komisija tenkino Plungės 

policijos komisariato Kelių priežiūros akte išdėstytas nuostatas - vykdyti saugų eismą užtikrinančius 

darbus, įrengiant žiedinę sankryžą Telšių ir Rietavo gatvių sankirtoje. Diskutuota dėl kelio ženklo 

„STOP“ panaikinimo prie  geležinkelio pervažos Lentpjūvės gatvėje. Ženklo panaikinimui 

nepritarta. Aptarti pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo per užtvanką Babrungo gatvėje, Nausodžio 

seniūnijoje, klausimai. Situacija įvertinta vietoje. Pėsčiųjų ir dviratininkų saugumui užtikrinti 

nuspręsta atitvarus ir pėsčiųjų takus per užtvanką įrengti vadovaujantis techniniu projektu, 

važiuojamajai kelio dangai paliekant ne mažesnį kaip 4,5 m plotį. Išvažiuojamojo posėdžio metu 

aptartas Birutės gatvės gyventojų prašymas dėl laiko apribojimo įvažiuoti į automobilių aikštelę prie 

„Saulės“ gimnazijos. Komisija prašymui nepritarė. Tačiau prie šio klausimo sugrįžta rugsėjo 

mėnesį, gavus Plungės policijos komisariato rekomendaciją šioje aikštelėje apriboti automobilių 

sustojimą ir stovėjimą. Komisija nusprendė prie Plungės „Saulės“ gimnazijos esančios automobilių 

stovėjimo aikštelės įrengti kelio ženklą „Sustoti ir stovėti draudžiama“ su papildoma lentele „00:00-

6:00 val.“, o prie įvažiavimo į „Saulės“ gimnaziją iš Birutės gatvės įrengti kelio ženklą „Motorinių 

transporto priemonių eismas draudžiamas“ su papildoma lentele „00:00-06:00 val.“. Komisija 

aptarė eismo sureguliavimo schemą, vykdant Plungė miesto Rietavo gatvės rekonstravimo II etapo 

(Rietavo-Laisvės gatvės sankryžos) darbus.  Suformuluota užduotis UAB „Žemaitijos keliai“: kelio 

ženklą „Aklikelis“ atkelti už Rietavo-Medingėnų gatvių sankryžos; išspręsti pėsčiųjų perėjimo per 

rekonstruojamą sankryžą klausimus; numatyti perėjimą pėstiesiems iš vieno Rietavo gatvės galo į 

kitą bei perėjimą iš vieno Laisvės galo į kitą; įrengti laikiną taką pėstiesiems tarp privačių sklypų ir 

statybvietės. Komisijos pirmininkas pristatė Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo 

ministerijos atsakymą dėl pėsčiųjų perėjos įrengimo Stoties gatvėje. Informuota, kad planuojama 

tvarkyti esamas pėsčiųjų perėjas, o naujos bus rengiamos tik įgyvendinant rekonstravimo projektus 

bei vadovaujantis prioritetine tvarka.  Automobilių kelių direkcija informavo, kad į Plungės rajono 

saugaus eismo organizavimo komisiją savo atstovo nedeleguos. Paprašyta Komisijos aiškiai 

argumentuotus pasiūlymus persiųsti pagal kompetenciją nagrinėti ir sprendimams  priimti 

Automobilių kelių direkcijai.        

  

SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO 

NUOLATINĖ KOMISIJA 

Pirmininkas – Ričardas Jocys. 

 

Plungės rajono savivaldybės Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų skyrimo ir 

naudojimo nuolatinės komisijos sudėtis nuo 2017 metų kovo 30 d. nesikeitė.  

2018 metais Komisijos nariai į posėdžius rinkosi 4 kartus. Posėdžių metu buvo apsvarstyti 

pareiškėjų pateikti prašymai, tartasi dėl Savivaldybės Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų 

skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) pakeitimų. Taip pat buvo sušauktas posėdis 
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dėl Savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) rėmimo fondo lėšų skyrimo 

seminarui apie asmens duomenų apsaugą suorganizuoti. Sutarta dalį (iki 1 tūkst. Eur) SVV rėmimo 

fondo lėšų skirti seminaro apie asmens duomenų apsaugą organizavimui Plungės rajono smulkiojo 

ir vidutinio verslo atstovams. 

2018 metais SVV subjektams paremti iš Savivaldybės biudžeto paskirta 30 tūkst. Eur. Su 

prašymais skirti paramą į Komisiją kreipėsi 21 pareiškėjas.   

Per 2018 metus Komisija patenkino 20 pareiškėjų prašymų, 1 – iš dalies. Paraiškų vertinimo 

metu vadovautasi Savivaldybės tarybos patvirtintu ir keletą kartų pakoreguotu Aprašu.  

Daugiausia kreiptasi dėl paramos skyrimo reklaminių leidinių parengimo ir leidybos bei 

reklamos priemonių išlaidų kompensavimo; kvalifikacijos kėlimo kursų, mokymų, seminarų; 

įmonės interneto svetainės kūrimo ir (ar) atnaujinimo išlaidoms iš dalies padengti. Keletui 

pareiškėjų skirta piniginė parama naujai įsteigtų SVV subjektų pradinėms steigimosi išlaidoms iš 

dalies padengti, tačiau daugiausiai SVV rėmimo lėšų paskirstyta tiems pareiškėjams, kurie kreipėsi 

dėl įrangos ir darbo priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo, įsipareigojant išlaikyti nustatytą 

darbo vietų skaičių. Dėl naujos priemonės kreipėsi 8 pareiškėjai, jiems paskirstyta 23 873, 12 Eur 

suma.   

Lapkričio mėnesį Komisijos nariai rinkosi į posėdį pasitarti dėl Aprašo koregavimo. Po 

diskusijų sutarta patikslinti Aprašo 6.10.1. papunktį bei su paramos gavėju sudaromą finansavimo 

skyrimo sutartį, numatant joje kontrolės mechanizmus bei pinigų grąžinimo tvarką, jei paramos 

gavėjas nevykdo sutartinių įsipareigojimų.  

Taip pat šiame posėdyje apsispręsta paskelbti dar vieną kvietimą teikti paraiškas likusioms 

SVV rėmimo fondo lėšoms paskirstyti. Sutarta ir dėl to, kad bus kreiptasi į Savivaldybės 

administraciją su prašymu iš 2019 metų Savivaldybės biudžeto SVV rėmimui paskirti 40 tūkst. Eur.  

Paskutiniame posėdyje Komisija apsvarstė vienintelę gautą paraišką, ją tenkino ir nutarė 

likusias nepanaudotas 2018 metų SVV rėmimo lėšas (1365,50 Eur) grąžinti į Savivaldybės 

biudžetą. Taip pat diskutuota kitais aktualiais klausimais.  

 

SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO GRUPĖ 

Pirmininkas – Gintaras Bagužis 

 

2018 metais įvyko 3 Plungės rajono savivaldybės strateginio planavimo grupės posėdžiai. Jų 

metu apsvarstyti 5 klausimai.  

Pirmajame posėdyje buvo aptarti klausimai ir problemos, susijusios su 2018 – 2020 metų 

Strateginio veiklos plano (toliau – Planas) rengimu. Kalbėta apie Plano programų pakeitimus, 

pritarta pateiktiems pasiūlymams 1, 4, 7 programas papildyti naujomis priemonėmis.  

Antrajame posėdyje buvo nutarta nekeisti Plano programų skaičiaus ir pavadinimų. Taip pat 

buvo paskirti asmenys, atsakingi už Plano programų rengimą bei jų vykdymo ataskaitų pateikimą. 

Šio posėdžio metu nemažai kalbėta apie naujai įrengtos aktyvaus laisvalaikio ir poilsio zonos 

priežiūrą bei įveiklinimą. Nutarta lėšas, reikalingas šioje zonoje esančio pastato ir pačios teritorijos 

priežiūrai, numatyti Plungės miesto seniūnijos biudžete, o lėšoms, reikalingoms įvairioms veikloms 

organizuoti, sukurti naują priemonę 6-oje programoje.   

Paskutiniame posėdyje Savivaldybės strateginio planavimo grupės nariai pritarė visiems 

Jurgitos Saldukienės pristatytiems Plano programų tikslų, uždavinių ir priemonių programose 

pakeitimams. 

 

SPORTO TARYBA 

Pirmininkas - Algirdas Pečiulis. 

 

2018 m. įvyko 5 Sporto tarybos posėdžiai, kurių metu aptarta 12 klausimų, išnagrinėta 16 

prašymų. 

Pirmuosiuose metų posėdžiuose pristatytos projektų, finansuotų iš 2017 metų Sporto plėtros 

programos lėšų, ataskaitos, svarstytas 2018 metų Sporto plėtros programos lėšų pasiskirstymas 

įvairiems Plungės miesto ir rajono sporto klubams bei jų programoms įgyvendinti. Sporto tarybos 
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posėdyje diskutuota dėl Plungės rajono savivaldybės gyventojų ir sporto atstovų, pasiekusių aukštų 

rezultatų sporto srityje, skatinimo piniginėmis premijomis. Premijos skirtos 25 sportininkams ir jų 

treneriams. Ne viename posėdyje keltas klausimas dėl sportinių aikštynų Plungės mieste ir rajone 

sutvarkymo ir priežiūros; pateikta informacija apie jau sutvarkytas aikšteles, koreguotas ateityje 

planuojamų atnaujinti aikštelių sąrašas. 

Metų pabaigoje diskutuota dėl skatinamųjų stipendijų skyrimo patenkantiems į šalies 

rinktinę sportininkams. Atsižvelgiant į prašymus, išskirstytas Sporto plėtros programos rezervinių 

lėšų likutis, tradiciškai patvirtintas geriausių 2018 metų sportininkų dešimtukas ir trijų sportinių 

žaidimų komandų sąrašas. Geriausiomis metų komandomis pripažintos: Plungės futbolo komanda 

„Babrungas“, Plungės SRC vaikinų U-18 krepšinio komanda bei Plungės SRC merginų U-18 

krepšinio komanda. 

 

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 2018 m. iš Savivaldybės biudžeto skirta 20 000 eurų. 

Paraiškos paramai pagal šią priemonę gauti buvo renkamos nuo 2018 m. kovo 1 d. iki kovo 

23 d., nuo rugpjūčio 1 d. iki rugpjūčio 20 d., nuo spalio 22 d. iki lapkričio 2 d. Informacija apie 

paraiškų rinkimą skelbta Savivaldybės interneto tinklalapyje ir rajoninėje spaudoje. 

Gautos 38 paraiškos paramai gauti. Įvyko trys Lėšų skirstymo komisijos posėdžiai 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 (2018 m. balandžio 4 d. posėdžio protokolas Nr. 1, 2018 m. rugsėjo 4 d. posėdžio 

protokolas Nr. 2 ir 2018 m. lapkričio 13 d. posėdžio protokolas Nr. 3), Plungės rajono savivaldybės 

Veiklos valdymo programos Kaimo rėmimo priemonės lėšos skirtos: 

1. Žemės ūkio verslo ir mokomųjų kelionių išlaidoms kompensuoti - 3 550 Eur. 

2. Dalyvavimo mugėse, parodose, konkursuose, mokymuose ir žemdirbių šventėse, kuriose 

pristatoma Plungės rajono savivaldybė, išlaidoms kompensuoti – 3 900 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 – 7 250 Eur. 

5. Asociacijų, kooperatyvų nenumatytoms, bet patirtoms žemės ūkio veiklos išlaidoms 

kompensuoti - 300 Eur. 

____________________________________________________________________ 
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