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IX ŠAUKIMO PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
2 POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2019 m. balandţio 25 d. Nr. T-4
Plungė
Posėdis įvyko 2019 m. balandţio 25 d., 13.00 – 15.35 val.,
Posėdţio pirmininkas – Audrius Klišonis, Savivaldybės meras.
Posėdţio sekretorė – Jovita Šumskienė, Protokolo skyriaus vedėja.
Posėdyje dalyvavo 22 Savivaldybės tarybos nariai.
Posėdyje nedalyvavo: Gintaras Baguţis, Jolanta Skurdauskienė, Ţemaičių dailės muziejaus
direktoriaus pavaduotoja, Algirdas Pečiulis, LR Seimo nario Jono Varkalio padėjėjas.
Kviestų asmenų sąrašas pridedamas.
DARBOTVARKĖ:
1. Savivaldybės tarybos 2 posėdţio darbotvarkės tvirtinimas.
Pranešėjas Audrius Klišonis, Savivaldybės meras.
2. Plungės vietos veiklos grupės 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo
eiga ir perspektyvos.
Pranešėja Graţina Lukošienė, Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės viešųjų
ryšių specialistė.
3. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo.
Pranešėjas Vytautas Tumas, Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vedėjas.
4. Dėl pritarimo Savivaldybės įmonių, viešųjų įstaigų, uţdarųjų akcinių bendrovių 2018
metų veiklos ataskaitoms.
5. Dėl viešųjų įstaigų 2018 metų pelno (nuostolių) paskirstymo ir finansinių ataskaitų
patvirtinimo.
6. Dėl uţdarųjų akcinių bendrovių 2018 metų pelno (nuostolių) paskirstymo ir finansinių
ataskaitų patvirtinimo.
7. Dėl įgaliojimo atstovauti Plungės rajono savivaldybei UAB „Telšių regiono atliekų
tvarkymo centras“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.
8. Dėl leidimo įsigyti automobilį.
9. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl
Plungės rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ ir jį keitusio
sprendimo pakeitimo.
10. Dėl trumpalaikės paskolos paėmimo.
11. Dėl Plungės rajono savivaldybės administracijos ir jai pavaldţių ir (arba) jos valdymo
sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų 2018 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos
patvirtinimo.
12. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T1- 4 „Dėl
Plungės rajono savivaldybės 2019 metų biudţeto patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo pakeitimo.
Pranešėjas Adomas Zamulskis, Ekonomikos, finansų ir biudţeto komiteto pirmininkas.
13. Dėl atstovo delegavimo į Plungės rajono savivaldybės kultūros centro tarybą.
14. Dėl įkainių uţ pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų
vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą,
pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų
vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą patvirtinimo.
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15. Dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų, įgyvendinančių ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių darbo
vasaros metu.
Pranešėja Vida Bondauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė.
16. Dėl Plungės rajono savivaldybės 2019 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.
17. Dėl viešųjų sveikatos prieţiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies
nustatymo.
18. Dėl pritarimo Klaipėdos universiteto ir Plungės rajono savivaldybės bendradarbiavimo
sutarčiai.
Pranešėja Vida Tamkevičienė, Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto pirmininkė.
19. Dėl pritarimo ir patvirtinimo UAB „Plungės šilumos tinklai“ parengtam investicijų
projektui bei jo finansavimo šaltiniams.
20. Dėl įgaliojimo atstovauti Plungės rajono savivaldybei UAB „Plungės šilumos tinklai“
visuotiniame akcininkų susirinkime.
21. Dėl Plungės rajono savivaldybei 2019 m. Kelių prieţiūros ir plėtros programos skirtų
lėšų paskirstymo.
22. Dėl leidimo taikyti kintamosios vietinės rinkliavos uţ komunalinių atliekų surinkimą iš
atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dalies lengvatą.
23. Dėl Plungės rajono savivaldybės Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų skyrimo ir
naudojimo prieţiūros komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo.
24. Dėl sutikimo perduoti Savivaldybės ir perimti valstybės turtą.
25. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T1-26 „Dėl
Plungės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T1-222 „Dėl Plungės
rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašų ir Plungės rajono savivaldybės vietinės
reikšmės kelių (gatvių) informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo
pakeitimo“ pakeitimo.
26. Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto pripaţinimo netinkamu (negalimu) naudoti.
27. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T1-253
„Dėl Plungės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo
dalies, sąrašų patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.
28. Dėl negyvenamųjų patalpų suteikimo panaudos teise Plungės rajono savivaldybės
priešgaisrinės apsaugos tarnybai ir Plungės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 12 d.
sprendimo Nr. T1-34 pakeitimo.
29. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties su Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių
bendrijos Plungės filialu pratęsimo.
30. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. T1-156
„Dėl viešame aukcione parduodamo Savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų
sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
31. Dėl Savivaldybės įmonės „Plungės būstas“ nuosavo kapitalo dydţio pakeitimo.
32. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birţelio 29 d. sprendimo Nr. T1-155
„Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų
plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo
Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo pripaţinimo
netekusiais galios.
Pranešėja Daina Martišienė, Ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė.
33. Dėl Leono Mockūno atleidimo iš Plungės r. Alsėdţių Stanislovo Narutavičiaus
gimnazijos direktoriaus pareigų.
Pranešėjas Vytautas Tumas, Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vedėjas.
34. Dėl Plungės rajono savivaldybės Komisijos ryšiams su uţsieniu sudarymo.
35. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo.
36. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudarymo.
37. Dėl atstovo į Telšių regiono plėtros tarybą delegavimo.
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38. Dėl atstovų į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvaţiavimą išrinkimo.
39. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento keitimo komisijos
sudarymo.
40. Dėl atstovavimo Savivaldybei Plungės rajono savivaldybės Vietos veiklos grupėje ir
Vietos veiklos grupės valdyboje, dalyvaujant Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų „Leader“
programoje.
Pranešėjas Audrius Klišonis, Savivaldybės meras.
41. Dėl pritarimo infrastruktūros įrengimo sutarčiai.
Pranešėjas Tomas Jocys, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas.
42. Dėl pavedimo atlikti ekspertizę UAB „Plungės šilumos tinklai“.
Pranešėjas Adomas Zamulskis, Ekonomikos, finansų ir biudţeto komiteto pirmininkas.
PAPILDOMAS KLAUSIMAS.
43. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandţio 11 d. sprendimo Nr. T1-72
„Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėčių patvirtinimo“ pakeitimo.
Pranešėjas Audrius Klišonis, Savivaldybės meras.
44. Informacijos, klausimai, paklausimai.
1. SVARSTYTA. Savivaldybės tarybos 2 posėdţio darbotvarkės tvirtinimas.
Savivaldybės meras Audrius Klišonis pristatė posėdţio darbotvarkę. Sakė, kad Savivaldybės
administracija parengė sprendimo projektą dėl tarybos komitetų sudėčių pakeitimo, nes šios dienos
posėdyje prisieks nauja tarybos narė Irena Taučienė.
Dėl tarybos 2 posėdţio darbotvarkės su papildomu klausimu patvirtinimo balsuota (uţ – 22,
prieš – 0, susilaikė – 0).
NUSPRĘSTA. Posėdţiauti pagal pateiktą darbotvarkę su papildomu klausimu.
Savivaldybės meras informavo, jog tarybos nariui Ţydrūnui Purauskiui atsisakius tarybos
nario mandato, Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – VRK) teikimu
šiandien turi prisiekti naujas tarybos narys.
VRK atstovės Aistės Ţilinskienės paprašyta pradėti Irenos Taučienės priesaikos priėmimo
procedūrą.
Visų posėdţio dalyvių akivaizdoje prisiekusi Irena Taučienė tapo pilnateise tarybos nare.
2. SVARSTYTA. Plungės vietos veiklos grupės 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos
įgyvendinimo eiga ir perspektyvos.
Pranešėja Graţina Lukošienė, Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės viešųjų
ryšių specialistė, informavo, kad Plungės rajono savivaldybės vietos plėtros strategijos
įgyvendinimui 2016-2023 metais skirta 1 624 066 Eur, o per šį laikotarpį planuojama įgyvendinti 38
projektus bei sukurti 26 darbo vietas.
Pasak pranešėjos, iki 2019 metų balandţio 1 d. paskelbta 13 kvietimų teikti paraiškas,
gautos 29 projektų paraiškos, pasirašytos 8 projektų vykdymo sutartys, įgyvendinti 2 vietos
projektai.
Graţina Lukošienė pristatė, kokie pareiškėjai ir kokių projektų paraiškas teikė tam tikrų
vietos plėtros strategijos priemonių ar jų veiklos sričių finansavimui gauti. Taip pat pranešėja
kalbėjo apie planuojamus skelbti naujus kvietimus priemonių „NVO socialinio verslo kūrimas ir
plėtra“ bei „Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi
skatinimas“ finansavimui gauti.
Graţina Lukošienė informavo apie Plungės Senamiesčio mokyklos bei Prūsalių
bendruomenės „Liepupė“ įgyvendintus vietos projektus.
Adomas Zamulskis teiravosi, kokie asmenys, t. y. fiziniai ar juridiniai, gali dalyvauti vasaros
stovyklų projektuose.
Graţina Lukošienė atsakė, kad gali dalyvauti bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos,

4

dirbančios su jaunimu, registruotos viešosios įstaigos. Visi pareiškėjai privalo būti registruoti kaimo
vietovėse.
Marijus Kaktys klausė, kodėl į 3 kartus paskelbtą kvietimą paramai gauti ţemės ūkio veiklos
vykdymui, produktų perdirbimui ir realizavimui atsiliepė tik vienas pareiškėjas.
Pasak pranešėjos, kai kurių pareiškėjų nesuviliojo skiriamos paramos dydis (didţiausias –
43 tūkst. Eur), kitus išgąsdino paramos skyrimo sąlygos.
NUSPRĘSTA. Apsiriboti išklausyta informacija.
3. SVARSTYTA. Plungės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimas.
Pranešėjas Vytautas Tumas, Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vedėjas,
paminėjo, jog Plungės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas (toliau – Reglamentas) buvo
pristatytas visuose tarybos komitetuose, todėl visi turėjo galimybę susipaţinti su jo pakeitimais. Jis
informavo, jog Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto nariai pasiūlė į Reglamentą įtraukti
papildomą informaciją apie tai, kad tarybos narys savo kasmetinę ataskaitą gali skelbti ne tik
ţiniasklaidos priemonėse, bet ir Savivaldybės interneto svetainėje. Ši nuostata yra įtraukta į
Reglamentą. Taip pat Ekonomikos, finansų ir biudţeto komiteto posėdţio metu buvo pateikta
keletas pasiūlymų, tačiau šie keitimai yra ne redakcinio ir ne įstatymo keitimo pobūdţio, o buvo
siūlymas perskirstyti tam tikras procedūras, todėl Komiteto posėdţio metu buvo nuspręsta, kad bus
sudaryta Reglamento keitimo redakcinė komisija. Sprendimo projektas dėl tokios Komisijos
sudarymo yra pateiktas tvirtinti, todėl pasiūlymai nebuvo svarstyti bei įtraukti į Reglamentą.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-74 pridedamas).
4. SVARSTYTA. Pritarimas Savivaldybės įmonių, viešųjų įstaigų, uţdarųjų akcinių
bendrovių 2018 metų veiklos ataskaitoms.
Pranešėjas Adomas Zamulskis, Ekonomikos, finansų ir biudţeto komiteto pirmininkas, sakė,
jog trumpai pristatys sprendimo projekto esmę. Jis paminėjo, kad tarybos posėdyje dalyvauja
įstaigų ir bendrovių atstovai, todėl jeigu kiltų klausimų, jie galės atsakyti į juos. Komiteto
pirmininkas sakė, jog sprendimo projektu prašoma pritarti pridedamoms 2018 metų veiklos
ataskaitoms: viešosios įstaigos Plungės rajono greitosios medicinos pagalbos; viešosios įstaigos
Plungės rajono savivaldybės ligoninės; viešosios įstaigos Plungės atviro jaunimo centro;
Savivaldybės įmonės „Plungės būstas“; uţdarosios akcinės bendrovės „Plungės autobusų parkas“;
uţdarosios akcinės bendrovės „Plungės vandenys“; uţdarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos
tinklai“; uţdarosios akcinės bendrovės „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“. Komitetas svarstė
ir pritarė, todėl siūloma ir tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-75 pridedamas).
5. SVARSTYTA. Viešųjų įstaigų 2018 metų pelno (nuostolių) paskirstymo ir finansinių
ataskaitų patvirtinimas.
Pranešėjas Adomas Zamulskis, Ekonomikos, finansų ir biudţeto komiteto pirmininkas, siūlė
pritarti VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninės ir VšĮ Plungės atviro jaunimo centro 2018 metų
pelno (nuostolių) paskirstymui ir finansinėms ataskaitoms.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-76 pridedamas).
6. SVARSTYTA. Uţdarųjų akcinių bendrovių 2018 metų pelno (nuostolių) paskirstymo ir
finansinių ataskaitų patvirtinimas.
Pranešėjas Adomas Zamulskis, Ekonomikos, finansų ir biudţeto komiteto pirmininkas, siūlė
pritarti UAB „Plungės autobusų parkas“ ir UAB „Plungės vandenys“ 2018 metų pelno (nuostolių)
paskirstymui ir finansinėms ataskaitoms.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
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NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-77 pridedamas).
7. SVARSTYTA. Įgaliojimas atstovauti Plungės rajono savivaldybei UAB „Telšių regiono
atliekų tvarkymo centras“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.
Pranešėjas Adomas Zamulskis, Ekonomikos, finansų ir biudţeto komiteto pirmininkas,
paminėjo, jog sprendimo projektu Savivaldybės taryba įgalioja Savivaldybės tarybos narį Liudą
Skierų atstovauti Plungės rajono savivaldybei uţdarosios akcinės bendrovės „Telšių regiono atliekų
tvarkymo centras“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime ir balsuoti darbotvarkės klausimais
taip:
1. Dėl uţdarosios akcinės bendrovės „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ 2018 m.
finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo - „uţ“.
2. Dėl uţdarosios akcinės bendrovės „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ 2018 metų
pelno (nuostolių) paskirstymo - „uţ“.
3. Dėl atliekų, šalinamų (pagal sąrašą) sąvartyne, 1 tonos tvarkymo kainos klientams
(išskyrus savivaldybes) taikymo - „uţ“.
Komiteto pirmininkas sakė, jog siūlo tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui.
Audrius Klišonis klausė Vytauto Tumo, ar Savivaldybės tarybos narys gali atstovauti
minėtame akcininkų susirinkime, ar turi būti įgaliotas Savivaldybės administracijos atstovas.
Vytautas Tumas aiškino situaciją remdamasi Vietos savivaldos bei Uţdarųjų akcinių
bendrovių įstatymų nuostatomis. Jis pastebėjo, jog nusistovėjusia tvarka galima vadovautis, tačiau
tai nėra būtina.
Asta Beierle Eigirdienė sakė, jog tarybos nario delegavimas į akcininkų susirinkimą
įstatymo nuostatoms neprieštarauja, o ţinant ilgametę praktiką, kai buvo deleguojami Savivaldybės
administracijos direktoriai, ji siūlė vietoje šiuo metu laikinai einančios Administracijos direktoriaus
pareigas Finansų ir biudţeto skyriaus vedėjos deleguoti tarybos narį L. Skierų. Mero pavaduotoja
paminėjo, jog ateityje, kai bus paskirtas Administracijos direktorius, bus galima vėl grįţti prie šio
klausimo ir tada apsispręsti, kaip daryti toliau.
Savivaldybės meras pastebėjo, jog yra gavęs Liberalų sąjūdţio siūlymą į akcininkų
susirinkimą deleguoti, kaip ir buvo įprasta, Administracijos direktorių, o šiuo metu - D. Maţeikienę,
kuri laikinai eina Administracijos direktoriaus pareigas.
Audrius Klišonis informavo, jog yra du siūlymai, todėl paprašė balsuoti. Pagal Reglamentą,
pirmiausia balsuojama uţ pateiktą sprendimo projektą, o vėliau - uţ pateiktą Liberalų sąjūdţio
siūlymą.
Kadangi buvo pateiktos 2 kandidatūros, Audrius Klišonis pasiūlė balsuoti uţ pirmąjį
pasiūlymą, t. y. Liudo Skieraus kandidatūrą. Balsavimo rezultatai: uţ – 14, prieš – 3, susilaikė – 5,
nebalsavo – 0, dalyvavo – 20.
Nutarta įgalioti Savivaldybės tarybos narį Liudą Skierų atstovauti Plungės rajono
savivaldybei uţdarosios akcinės bendrovės „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ eiliniame
visuotiniame akcininkų susirinkime
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-78 pridedamas).
8. SVARSTYTA. Leidimas įsigyti automobilį.
Pranešėjas Adomas Zamulskis, Ekonomikos, finansų ir biudţeto komiteto pirmininkas, sakė,
jog sprendimo projektu Savivaldybės taryba nusprendţia leisti Plungės sporto ir rekreacijos centrui
iš Savivaldybės biudţeto lėšų įsigyti iki 20 000 Eur vertės naują lengvąjį automobilį, turintį ne
daugiau kaip 9 sėdimas vietas, įskaitant vairuotojo vietą, įstaigos nuostatuose numatytai veiklai
vykdyti. Komiteto pirmininkas paminėjo, jog metų pradţioje lėšos buvo numatytos Savivaldybės
biudţete, todėl siūlo tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-79 pridedamas).
9. SVARSTYTA. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 7 d. sprendimo Nr.
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T1-3 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ ir jį
keitusio sprendimo pakeitimas.
Pranešėjas Adomas Zamulskis, Ekonomikos, finansų ir biudţeto komiteto pirmininkas, sakė,
kad parengtu sprendimo projektu siūloma patikslinti Savivaldybės 2019-2021 metų strateginį
veiklos planą.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-80 pridedamas).
10. SVARSTYTA. Trumpalaikės paskolos paėmimas.
Pranešėjas Adomas Zamulskis, Ekonomikos, finansų ir biudţeto komiteto pirmininkas, sakė,
jog sprendimo projektu Savivaldybės taryba nusprendţia imti 500 tūkst. eurų trumpalaikę paskolą iš
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos laikinam Savivaldybės biudţeto pajamų trūkumui
padengti bei laiku išmokėti atostoginius pinigus ar darbo uţmokestį Savivaldybės biudţetinių
įstaigų darbuotojams, kurių atlyginimai mokami iš savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms
skirtų lėšų.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-81 pridedamas).
11. SVARSTYTA. Plungės rajono savivaldybės administracijos ir jai pavaldţių ir (arba) jos
valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų 2018 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos
patvirtinimas.
Pranešėjas Adomas Zamulskis, Ekonomikos, finansų ir biudţeto komiteto pirmininkas, sakė,
jog sprendimo projektu Savivaldybės taryba nusprendţia patvirtinti Plungės rajono savivaldybės
administracijos ir jai pavaldţių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų 2018
metų finansų kontrolės būklės ataskaitą. Jis informavo, kad pagal finansų kontrolės būklės
ataskaitas atlikta analizė ir pateikiama suvestinė 2018 metų finansų kontrolės būklės ataskaita, kurią
siūloma vertinti „gerai“. Komiteto pirmininkas siūlė pritarti parengtam sprendimo projektui.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-82 pridedamas).
12. SVARSTYTA. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 7 d. sprendimo Nr.
T1- 4 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2019 metų biudţeto patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo
pakeitimas.
Pranešėjas Adomas Zamulskis, Ekonomikos, finansų ir biudţeto komiteto pirmininkas,
pastebėjo, jog sprendimo projekte išdėstyti Savivaldybės 2019 metų biudţeto pakeitimai. Komitetas
svarstė ir pritarė, todėl siūloma ir tarybai pritarti pateiktam sprendimo projektui.
Tomas Raudys pastebėjo, jog viename iš sprendimo punktų paţymėta, kad paimamos lėšos,
kurios buvo skirtos Irklavimo bazės remontui, ir perduodamos kelių valymo ţiemą darbams
kaimiškosiose seniūnijose apmokėti. Jis pasiūlė priimti protokolinį sprendimą, kad, perskirstant
biudţetą, lėšos būtų atstatytos Irklavimo bazės remontui taip, kaip ir buvo numatyta Savivaldybės
2019 metų biudţete.
Tarybos sprendimas su protokoliniu nutarimu priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-83 pridedamas) su protokoliniu
nutarimu: Perskirstant Savivaldybės biudţetą, atstatyti iš priemonės „Infrastruktūros plėtra
Savivaldybės ir fizinių bei juridinių asmenų jungtinės veiklos pagrindu“, pagal Savivaldybės
taryboje patvirtintą darbų sąrašą, paimtas Irklavimo bazės remontui skirtas lėšas, kurios
perkeliamos į priemonę „Savivaldybės infrastruktūros objektų planavimas, prieţiūra ir statyba“
įsiskolinimui uţ gatvių ir kelių nuo sniego valymą seniūnijose dengti.
13. SVARSTYTA. Atstovo delegavimas į Plungės rajono savivaldybės kultūros centro
tarybą.
Pranešėja Vida Bondauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė, teigė, kad
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taryba turi apsispręsti, kurį asmenį deleguoti į Plungės rajono savivaldybės kultūros centro tarybą.
Audrius Klišonis priminė, kad Komiteto posėdţio metu buvo aptartos dvi kandidatūros –
Vidos Bondauskienės ir Jolantos Skurdauskienės.
Vida Bondauskienė pareiškė, jog savo kandidatūrą atsiima, o į Savivaldybės kultūros centro
tarybą siūlo deleguoti Jolantą Skurdauskienę.
Audrius Misiūnas sakė, kad Vida Bondauskienė būtų neutralesnė ir tinkamesnė kandidatė
šioms pareigoms uţimti.
Vida Bondauskienė padėkojo uţ išreikštą pasitikėjimą, tačiau pridūrė, jog tiki, kad kolegė
Jolanta Skurdauskienė išliks nešališka dalyvaudama Savivaldybės kultūros centro tarybos veikloje.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-84 pridedamas).
14. SVARSTYTA. Įkainių uţ pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos
egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų
nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų
darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą patvirtinimas.
Pranešėja Vida Bondauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė, informavo,
kad Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 metų kovo 21 d. įsakymu buvo
pakeisti darbų įkainiai egzaminų vykdytojams. Dėl šios prieţasties būtina patvirtinti ir naujus
įkainius Plungės rajono švietimo įstaigose dirbantiems egzaminų vykdytojams bei vertintojams.
Pasak pranešėjos, realiai darbų įkainiai nedidės, nes jie yra tik perskaičiuoti pritaikius naują
koeficientą - 1,289.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-85 pridedamas).
15. SVARSTYTA. Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų, įgyvendinančių
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
grupių darbas vasaros metu.
Pranešėja Vida Bondauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė, sakė, jog
šiemet vasaros metu dirbs visi Plungės miesto lopšeliai-darţeliai, o kaimiškosiose teritorijose
įsikūrusios švietimo įstaigos, įgyvendinančios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programas, uţsidarys dviem vasaros mėnesiams.
Pranešėja atkreipė dėmesį į sprendimo projekto 4 punktą, kuriuo siūloma nustatyti nuo
liepos 1 d. iki rugpjūčio 30 d. 30 Eur per mėnesį papildomą mokestį tėveliams darbuotojų darbo
uţmokesčiui iš dalies apmokėti, nepriklausomai nuo vaiko lankytų dienų skaičiaus. Vida
Bondauskienė sakė, kad Savivaldybės biudţetas nėra pajėgus išmokėti visą darbo uţmokestį
vasaros atostogų metu dirbantiems specialistams, todėl siūloma dalį atlygiui reikalingų lėšų surinkti
iš vaikus į lopšelius-darţelius leisiančių tėvelių.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-86 pridedamas).
16. SVARSTYTA. Plungės rajono savivaldybės 2019 metų socialinių paslaugų plano
patvirtinimas.
Pranešėja Vida Tamkevičienė, Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto pirmininkė,
paminėjo, jog sprendimo projektu siūloma pritarti Plungės rajono savivaldybės 2019 m. socialinių
paslaugų planui, kuris pridedamas. Komitetas svarstė ir pritarė, todėl siūloma ir tarybai pritarti
pateiktam sprendimo projektui.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-87 pridedamas).
17. SVARSTYTA. Viešųjų sveikatos prieţiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios
dalies nustatymas.
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Pranešėja Vida Tamkevičienė, Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto pirmininkė,
informavo, jog Komitetas pritarė tokiam sprendimo projektui: Nustatyti nuo 2019 m. geguţės 1 d.
iki 2020 m. balandţio 30 d. mėnesinės algos kintamąsias dalis:
1. Viešosios įstaigos Plungės rajono greitosios medicinos pagalbos direktorei Rasai
Mončienei – 10 procentų mėnesinės algos.
2. Viešosios įstaigos Plungės rajono savivaldybės ligoninės direktoriui Antanui
Martusevičiui – 30 procentų mėnesinės algos.
Vėliau V. Tamkevičienė paminėjo, jog Komiteto nariai nelabai apsisprendė, ar pritarti
tokiam parengtam sprendimo projektui, todėl nuspręsta teikti tarybai galutiniam sprendimui. Ji sakė,
jog Ekonomikos, finansų ir biudţeto komitetas taip pat pritarė pateiktam sprendimo projektui.
Komiteto pirmininkė klausė, ar tarybos nariai pritaria pateiktam sprendimo projektui.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-88 pridedamas).
18. SVARSTYTA. Pritarimas Klaipėdos universiteto ir Plungės rajono savivaldybės
bendradarbiavimo sutarčiai.
Pranešėja Vida Tamkevičienė, Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto pirmininkė, sakė,
jog Komitetas svarstė ir sutarčiai pritarė, todėl siūloma ir tarybai pritarti pateiktam sprendimo
projektui.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-89 pridedamas).
19. SVARSTYTA. Pritarimas ir patvirtinimas UAB „Plungės šilumos tinklai“ parengtam
investicijų projektui bei jo finansavimo šaltiniams.
Pranešėja Daina Martišienė, Ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė, teigė,
kad parengto sprendimo projekto esmė – pritarti ir patvirtinti UAB „Plungės šilumos tinklai“ (toliau
– Bendrovė) parengtą investicijų projektą „Šilumos perdavimo tinklų rekonstrukcija A. Jucio g.,
nuo kameros 1KJ8-1KJ12, ir šilumos magistralinių tinklų rekonstrukcija Plungės m., nuo V.
Mačernio katilinės iki A. Jucio g. 1KJ5“ (toliau – Projektas).
Pasak pranešėjos, planuojamo įgyvendinti Projekto vertė – 1,1 mln. Eur + PVM. Projekto
finansavimo šaltiniai – banko paskolos ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-90 pridedamas).
20. SVARSTYTA. Įgaliojimas atstovauti Plungės rajono savivaldybei UAB „Plungės
šilumos tinklai“ visuotiniame akcininkų susirinkime.
Pranešėja Daina Martišienė, Ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė, sakė,
kad sprendimo projekto tikslas – įgalioti Savivaldybės administracijos atstovą atstovauti
Savivaldybei UAB „Plungės šilumos tinklai“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, kuris
vyks 2019 m. balandţio 26 d. 13 val. bendrovės patalpose, V. Mačernio g. 19, Plungėje, ir balsuoti
sprendimo projekte nurodytais trimis klausimais „uţ“.
Pranešėja informavo, kad Komiteto posėdţio metu nutarta į susirinkimą deleguoti
Savivaldybės administracijos Finansų ir biudţeto skyriaus vedėją, laikinai einančią Administracijos
direktoriaus pareigas, Daivą Maţeikienę. Ji siūlė pritarti Komiteto narių pasiūlymui.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-91 pridedamas).
21. SVARSTYTA. Plungės rajono savivaldybei 2019 m. Kelių prieţiūros ir plėtros
programos skirtų lėšų paskirstymas.
Pranešėja Daina Martišienė, Ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė,
informavo, kad, vadovaujantis Kelių prieţiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų Plungės rajono
savivaldybės vietinės reikšmės keliams bei gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), priţiūrėti ir saugaus
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eismo sąlygoms uţtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašu, buvo paskirstytos 2019 metams
Kelių prieţiūros ir plėtros programos (toliau – KPPP) Plungės rajono savivaldybei skirtos lėšos.
Paminėta, kad šiemet Savivaldybei skirta 1 792, 500 tūkst. Eur, iš kurių 60 proc. paskirta
kapitalo investicijoms, 5 proc. – saugaus eismo organizavimo priemonėms įgyvendinti, 5 proc. –
techniniams projektams rengti, ekspertizėms atlikti, statybos darbų kokybės kontrolei vykdyti ir
pan. Likusi suma paskirstyta po lygiai Plungės miesto seniūnijai ir kaimiškosioms seniūnijoms.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-92 pridedamas).
22. SVARSTYTA. Leidimas taikyti kintamosios vietinės rinkliavos uţ komunalinių atliekų
surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dalies lengvatą.
Pranešėja Daina Martišienė, Ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė, sakė,
kad tarybos prašoma leisti piliečiui Feliksui Narkui taikyti kintamosios vietinės rinkliavos dalies
lengvatą uţ 2018 metus. Lengvatos dydis – 99 Eur.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-93 pridedamas).
23. SVARSTYTA. Plungės rajono savivaldybės Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų
skyrimo ir naudojimo prieţiūros komisijos sudarymas ir jos veiklos nuostatų patvirtinimas.
Pranešėja Daina Martišienė, Ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė,
informavo, kad Komiteto nariai į Savivaldybės Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų skyrimo
ir naudojimo prieţiūros komisijos sudėtį pasiūlė deleguoti šiuos asmenis: Algirdą Pečiulį, Vaidotą
Skierų, Rimą Duţinską, Ţanetą Piepalienę, Daivą Maţeikienę, Egidijų Kerpauską ir Tomą Mašeckį.
Komisijos pirmininko pareigoms uţimti siūloma Vaidoto Skieraus kandidatūra.
Audrius Klišonis uţsiminė, kad Algirdas Pečiulis atsisakė uţimti siūlomas pareigas, todėl
vietoje jo į Komisiją siūloma deleguoti Aidą Kėsą.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-94 pridedamas).
24. SVARSTYTA. Sutikimas perduoti Savivaldybės ir perimti valstybės turtą.
Pranešėja Daina Martišienė, Ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė, sakė,
kad parengtu sprendimo projektu siūloma sutikti perduoti valstybės nuosavybėn Savivaldybei
nuosavybės teise priklausančią Jurgaičių gatvę, esančią Alsėdţiuose, bei sutikti perimti
Savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Lietuvos automobilių
kelių direkcijos patikėjimo teise valdomą valstybinės reikšmės rajoninį kelią Nr. 3234 Alsėdţiai –
Dišliai, kuriam po perėmimo siūloma suteikti Baţnyčios, Draugystės ir Ţolyno gatvių pavadinimus.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-95 pridedamas).
25. SVARSTYTA. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 7 d. sprendimo Nr.
T1-26 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T1-222 „Dėl
Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašų ir Plungės rajono savivaldybės
vietinės reikšmės kelių (gatvių) informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ ir jį keitusio
sprendimo pakeitimo“ pakeitimas.
Pranešėja Daina Martišienė, Ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė, teigė,
kad parengtu sprendimo projektu tikslinamas V. Rutkevič gatvės ilgis. Atlikus kadastrinius
matavimus paaiškėjo, kad jos ilgis yra ne 93, o 90 m.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-96 pridedamas).
26. SVARSTYTA. Savivaldybės nekilnojamojo turto pripaţinimas netinkamu (negalimu)
naudoti.
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Pranešėja Daina Martišienė, Ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė, sakė,
kad į Savivaldybės nekilnojamojo turto, pripaţįstamo netinkamu (negalimu) naudoti, sąrašą siūloma
įtraukti butą su priklausiniais (malkinėmis), esančiais Ţlibinų kel. 10-1, Glaudţių kaime.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-97 pridedamas).
27. SVARSTYTA. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo
Nr. T1-253 „Dėl Plungės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip Savivaldybės
būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimas.
Pranešėja Daina Martišienė, Ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė, teigė,
kad šis klausimas yra susijęs su prieš tai svarstytu, nes tą patį nebetinkamą naudoti butą su
priklausiniais (malkinėmis), esančiais Ţlibinų kel. 10-1, Glaudţių kaime, reikia išbraukti iš
Savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašo.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-98 pridedamas).
28. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų suteikimas panaudos teise Plungės rajono
savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnybai ir Plungės rajono savivaldybės tarybos 2015 m.
vasario 12 d. sprendimo Nr. T1-34 pakeitimas.
Pranešėja Daina Martišienė, Ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė, sakė,
kad parengto sprendimo projekto esmė – suteikti panaudos teise penkerių metų laikotarpiui Plungės
rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnybai Savivaldybei nuosavybės teise priklausančias
patalpas, esančias Vytauto g. 7-14, Plungėje.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-99 pridedamas).
29. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties su Lietuvos politinių kalinių ir
tremtinių bendrijos Plungės filialu pratęsimas.
Pranešėja Daina Martišienė, Ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė, teigė,
kad parengto sprendimo projekto tikslas – pratęsti penkerių metų laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki
investicijų projekto „Socialinių paslaugų infrastruktūros bendruomenėje plėtra Plungės rajone“ su
Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapija įgyvendinimo pabaigos, Savivaldybei nuosavybės teise
priklausančių negyvenamųjų patalpų, esančių Vytauto g. 7-1, Plungėje, panaudos sutartį su Lietuvos
politinių kalinių ir tremtinių bendrijos Plungės filialu.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-100 pridedamas).
30. SVARSTYTA. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 26 d. sprendimo Nr.
T1-156 „Dėl viešame aukcione parduodamo Savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų
daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimas.
Pranešėja Daina Martišienė, Ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė, sakė,
kad į Viešame aukcione parduodamo Savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų
sąrašą siūloma įtraukti šiuos 3 naujus objektus: buvusio Ţemaičių Kalvarijos lopšelio-darţelio
pastatą, butą su priklausiniais (malkinėmis), esančiais Ţlibinų kel. 10-1, Glaudţių kaime, bei
administracinį pastatą, esantį Telšių g. 3, Plungėje.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-101 pridedamas).
31. SVARSTYTA. Savivaldybės įmonės „Plungės būstas“ nuosavo kapitalo dydţio
pakeitimas.
Pranešėja Daina Martišienė, Ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė, sakė,
kad parengtu sprendimo projektu siūloma perduoti S avivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir
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disponuoti patikėjimo teise Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį, šiuo metu Savivaldybės
įmonės „Plungės būstas“ patikėjimo teise valdomą administracinį pastatą, esantį Telšių g. 3,
Plungėje, kartu su kiemo statiniais.
Taip pat sprendimo projektu nusprendţiama registruoti SĮ „Plungės būstas“ turto vertės
sumaţėjimą, maţinant įmonės savininko kapitalo dydį Savivaldybės administracijai perduodamo
patikėjimo teise valdyti turto likutine verte (2019 metų balandţio 30 d. duomenimis) – 17 811,91
Eur.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-102 pridedamas).
32. SVARSTYTA. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birţelio 29 d. sprendimo
Nr. T1-155 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019
metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“
įgyvendinimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo
pripaţinimas netekusiais galios.
Pranešėja Daina Martišienė, Ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė, teigė,
kad parengto sprendimo projekto esmė – pripaţinti netekusiu galios tarybos sprendimais patvirtintą
ir pakeistą 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.
Sprendimo projektas parengtas atsiţvelgiant į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministro 2019 m. balandţio 18 d. įsakymą Nr. A1-208 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2017 m. geguţės 25 d. įsakymo Nr. A1-259 „Dėl Nevyriausybinių
organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo
2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“
pakeitimo“.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-103 pridedamas).
33. SVARSTYTA. Leono Mockūno atleidimas iš Plungės r. Alsėdţių Stanislovo
Narutavičiaus gimnazijos direktoriaus pareigų.
Pranešėjas Vytautas Tumas, Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vedėjas,
informavo, kad, gavus prašymą, siūloma 2019 m. balandţio 30 d. nutraukti darbo sutartį su Plungės
r. Alsėdţių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos direktoriumi Leonu Mockūnu šalių susitarimu,
išmokant jam jo penkių mėnesių vidutinio darbo uţmokesčio dydţio išeitinę išmoką ir
kompensaciją uţ 106 darbo dienas nepanaudotų kasmetinių atostogų.
Taip pat parengtu sprendimo projektu siūloma pavesti nuo 2019 m. geguţės 2 d. Plungės r.
Alsėdţių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos direktoriaus pavaduotojui Regimantui Kavaliauskui
laikinai eiti gimnazijos direktoriaus pareigas, kol konkurso tvarka bus paskirtas direktorius.
Robertas Endrikas pastebėjo, kad pats Leonas Mockūnas posėdyje nedalyvauja.
Vytautas Tumas atsakė, jog jis buvo pakviestas į posėdį, tačiau jame dalyvauti atsisakė.
Robertas Endrikas apgailestavo, kad šios dienos posėdyje reikia priimti tokį sprendimą.
Tarybos narys gyrė vadovą, teigiamai įvertino jo darbą, ilgus metus vadovaujant gimnazijai
Alsėdţių miestelyje. Jo nuomone, tokie vadovai ne taip turėtų būti atleidţiami iš darbo, t. y. jiems
reikėtų parodyti daugiau pagarbos ir dėmesio, išlydėti su plojimais.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-104 pridedamas).
34. SVARSTYTA. Plungės rajono savivaldybės Komisijos ryšiams su uţsieniu sudarymas.
Pranešėjas Audrius Klišonis, Savivaldybės meras, sakė, kad Savivaldybės Komisiją ryšiams
su uţsieniu siūloma sudaryti iš 9 narių. Savivaldybės mero pasiūlytos kandidatūros: Audronė
Auţbikavičiūtė, Asta Beierle Eigirdienė, Mantas Česnauskas, Ţydrūnas Purauskis, Aurimas
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Vasiliauskas, Judita Stankutė, Sandra Kasmauskienė.
Pasak pranešėjo, visuomeninis rinkimų komitetas „Vieninga Plungė“ pasiūlė į Komisijos
sudėtį įtraukti Vidą Bondauskienę ir Jolantą Skurdauskienę, tačiau Audrius Klišonis prašė pasirinkti
tik vieną iš šių pretendenčių, o į likusią laisvą vietą deleguoti kultūros įstaigos atstovą, t. y. Romą
Matulį arba Ritą Urnieţienę.
Posėdţio dalyviai sutarė į Komisijos sudėtį įtraukti Vidą Bondauskienę ir Ritą Urnieţienę.
Savivaldybės meras pasiūlė Komisijos pirmininko pareigas patikėti Astai Beierle
Eigirdienei.
Pateiktiems pasiūlymams neprieštarauta, sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA:
1. Sudaryti IX šaukimo Savivaldybės tarybos įgaliojimų kadencijai Plungės rajono
savivaldybės Komisiją ryšiams su uţsieniu iš 9 narių: Audronė Auţbikavičiūtė, Asta Beierle
Eigirdienė, Vida Bondauskienė, Mantas Česnauskas, Ţydrūnas Purauskis, Aurimas Vasiliauskas,
Judita Stankutė, Rita Urnieţienė, Sandra Kasmauskienė.
2. Komisijos pirmininke paskirti Astą Beierle Eigirdienę.
3. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-105 pridedamas).
35. SVARSTYTA. Plungės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymas.
Pranešėjas Audrius Klišonis, Savivaldybės meras, informavo, kad Savivaldybės Etikos
komisiją sudaro 7 nariai.
Audrius Klišonis pasiūlė į šios Komisijos sudėtį įtraukti Tadą Šetkauskį, Ireną StraţinskaitęGlinskienę, Česlovą Kerpauską, Dainą Martišienę, Birutę Mineikienę, Vaidotą Skierų ir Remigijų
Striaupą.
Savivaldybės meras pasiūlė Komisijos pirmininko pareigas uţimti opozicijos atstovui Tadui
Šetkauskui.
Pasiūlymams neprieštarauta, sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA:
1. Sudaryti IX šaukimo Savivaldybės tarybos įgaliojimų kadencijai Plungės rajono
savivaldybės tarybos Etikos komisiją iš 7 narių: Irena Straţinskaitė-Glinskienė, Česlovas
Kerpauskas, Daina Martišienė, Birutė Mineikienė, Vaidotas Skierus, Remigijus Striaupa, Tadas
Šetkauskis.
2. Patvirtinti Tadą Šetkauskį Komisijos pirmininku.
3. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-106 pridedamas).
36. SVARSTYTA. Plungės rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos
sudarymas.
Pranešėjas Audrius Klišonis, Savivaldybės meras, sakė, kad Savivaldybės Antikorupcijos
komisiją sudaro 6 nariai.
Pranešėjo pasiūlytos kandidatūros į šią Komisiją: Virginijus Brezgys, Adelė Gedmontienė,
Danutė Jarašiūnienė, Ilona Meškauskienė, Julius Nekrašas, Tomas Raudys.
Audrius Klišonis informavo apie Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdţio pateiktą pasiūlymą
Komisijos pirmininku paskirsti Tomą Raudį.
Pasiūlymams neprieštarauta, sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA:
1. Sudaryti IX šaukimo Savivaldybės tarybos įgaliojimų kadencijai Plungės rajono
savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisiją iš 6 narių: Virginijus Brezgys, Adelė Gedmontienė,
Danutė Jarašiūnienė, Ilona Meškauskienė, Julius Nekrašas, Tomas Raudys.
2. Skirti Tomą Raudį Komisijos pirmininku.
3. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-107 pridedamas).
37. SVARSTYTA. Atstovo į Telšių regiono plėtros tarybą delegavimas.
Pranešėjas Audrius Klišonis, Savivaldybės meras, informavo, kad jis pats į Telšių regiono
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plėtros tarybos sudėtį deleguojamas automatiškai, o antrą narį turi deleguoti Savivaldybės taryba.
Audrius Klišonis pasiūlė į šią tarybą deleguoti savo pavaduotoją Astą Beierle Eigirdienę.
Pasiūlymui neprieštarauta, sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA:
1. Deleguoti į Telšių regiono plėtros tarybą Plungės rajono savivaldybės mero pavaduotoją
Astą Beierle Eigirdienę.
2. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-108 pridedamas).
38. SVARSTYTA. Atstovų į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvaţiavimą išrinkimas.
Pranešėjas Audrius Klišonis, Savivaldybės meras, sakė, kad ir šį kartą jis į Lietuvos
savivaldybių asociacijos suvaţiavimą deleguojamas automatiškai, o Savivaldybės tarybai reikia
apsispręsti dėl dar 2 atstovų išrinkimo.
Pranešėjas informavo, kad yra pateiktos 2 kandidatūros: tarybos nario Tomo Raudţio,
išrinkto pagal Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdţio sąrašą, bei tarybos nario Gintaro Baguţio,
išrinkto pagal visuomeninio rinkimų komiteto „Vieninga Plungė“ sąrašą.
Pasiūlymams pritarta, sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA:
1. Į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvaţiavimą IX šaukimo Plungės rajono savivaldybės
tarybos įgaliojimų kadencijai deleguoti tarybos narį Tomą Raudį, išrinktą pagal Lietuvos
Respublikos liberalų sąjūdţio sąrašą, bei tarybos narį Gintarą Baguţį, išrinktą pagal visuomeninio
rinkimų komiteto „Vieninga Plungė“ sąrašą.
2. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-109 pridedamas).
39. SVARSTYTA. Plungės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento keitimo
komisijos sudarymas.
Pranešėjas Audrius Klišonis, Savivaldybės meras, pasiūlė į Savivaldybės tarybos veiklos
reglamento keitimo komisiją įtraukti šiuos asmenis: Astą Beierle Eigirdienę, Margaritą Nedvaraitę,
Tomą Raudį, Vytautą Tumą ir Jovitą Šumskienę.
Savivaldybės meras siūlė Komisijos pirmininko pareigas patikėti Astai Beierle Eigirdienei.
Pasiūlymams neprieštarauta, sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA:
1. Sudaryti Savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui Plungės rajono savivaldybės
tarybos veiklos reglamento keitimo komisiją iš 5 narių: Asta Beierle Eigirdienė, Margarita
Nedvaraitė, Tomas Raudys, Vytautas Tumas ir Jovita Šumskienė.
2. Patvirtinti Astą Beierle Eigirdienę Komisijos pirmininke.
3. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-110 pridedamas).
40. SVARSTYTA. Atstovavimas Savivaldybei Plungės rajono savivaldybės Vietos veiklos
grupėje ir Vietos veiklos grupės valdyboje, dalyvaujant Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų
„Leader“ programoje.
Pranešėjas Audrius Klišonis, Savivaldybės meras, pasiūlė deleguoti į Plungės rajono
savivaldybės Vietos veiklos grupę ir Vietos veiklos grupės valdybą atstovauti Savivaldybei,
dalyvaujant Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų „Leader“ programoje, šiuos asmenis: Mantą
Česnauską, Ţanetą Piepalienę, Ţydrūną Purauskį ir Vaidotą Skierų.
Pasiūlymui neprieštarauta, sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA:
1. Deleguoti į Plungės rajono savivaldybės Vietos veiklos grupę ir Vietos veiklos grupės
valdybą atstovauti Savivaldybei, dalyvaujant Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų „Leader“
programoje: Mantą Česnauską, Ţanetą Piepalienę, Ţydrūną Purauskį ir Vaidotą Skierų.
2. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-111 pridedamas).
41. SVARSTYTA. Pritarimas infrastruktūros įrengimo sutarčiai.

14

Pranešėjas Tomas Jocys, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas, teigė, kad
sprendimo projekto rengėjų tikslas – gauti tarybos narių pritarimą UAB „ALDA SILVER“ ir
Savivaldybės infrastruktūros įrengimo sutarčiai.
Raimondas Doviltis sakė, kad išanalizavo pateiktą medţiagą ir matė, jog šlaite planuojama
palikti tik vieną medį, todėl jam kilo klausimas, ar dėl šio sprendimo šlaitas atlaikys.
Tomas Jocys atsakė, kad pagal preliminarų projektinį sprendinį yra numatytas atraminės
sienutės tvirtinimas akmenimis ir kitomis medţiagomis, o natūralaus stataus šlaito nebeliks. Pasak
pranešėjo, medţiai bus pašalinti dėl to, kad būtų vieta įrengti apţvalgos aikštelę.
Robertas Endrikas teiravosi, ar naujai įrengta vieta bus prieinama Plungės miesto
gyventojams ir svečiams.
Tomas Jocys sakė, jog, pagal sutartį, valstybinėje ţemėje pastatyti statiniai būtų
neatlygintinai perduoti Savivaldybės nuosavybėn, o pakrantė taptų prieinama kiekvienam ţmogui.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-112 pridedamas).
42. SVARSTYTA. Pavedimas atlikti ekspertizę UAB „Plungės šilumos tinklai“.
Pranešėjas Adomas Zamulskis, Ekonomikos, finansų ir biudţeto komiteto pirmininkas,
informavo, jog vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2
dalies 24 ir 37 punktais, Savivaldybės taryba nusprendţia: rekomenduoti UAB „Plungės šilumos
tinklai“ įsigyti ekspertizės ir konsultavimo paslaugas ir pavesti ekspertui įvertinti esamą šilumos
gamybos ir tiekimo Plungės mieste efektyvumą bei pateikti trumpalaikės ir ilgalaikės perspektyvos
veiksmų planą, siekiant uţtikrinti maţiausią šilumos energijos kainą.
Audrius Klišonis pasiūlė redakcinį pakeitimą: sprendime paminėtas tik Plungės miestas,
tačiau reikia įrašyti ir rajoną.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
Liudas Skierus pasiūlė priimti protokolinį nutarimą, kad UAB „Plungės šilumos tinklai“
direktorius kiekvienos savaitės penktadienį informuoja Savivaldybės administraciją apie minėtų
darbų vykdymą. Jis kalbėjo: „Mes praţaidėme keletą metų ir dabar mes nebeturime laiko, - turime
labai greitai daryti darbus“.
Savivaldybės meras pasidomėjo, ar tarybos nariai pritaria protokoliniam nutarimui.
Protokolinis nutarimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-113 pridedamas) su protokoliniu
nutarimu: Įpareigoti UAB „Plungės šilumos tinklai“ direktorių Arūną Tamošauską kiekvienos
savaitės penktadienį informuoti Savivaldybės administraciją apie ekspertų atliekamą ekspertizę,
įvertinant esamą šilumos gamybos ir tiekimo Plungės mieste bei rajone efektyvumą, pateikiant
trumpalaikės bei ilgalaikės perspektyvos veiksmų planą, siekiant uţtikrinti maţiausią šilumos
energijos kainą.
43. SVARSTYTA. PAPILDOMAS KLAUSIMAS. Plungės rajono savivaldybės tarybos
2019 m. balandţio 11 d. sprendimo Nr. T1-72 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos komitetų
sudėčių patvirtinimo“ pakeitimas.
Pranešėjas Audrius Klišonis, Savivaldybės meras, sakė, jog šiandien prisiekė tarybos narė
Irena Taučienė. Jis pastebėjo, jog kiekvienas tarybos narys privalo dirbti bent viename iš tarybos
komitetų, todėl teikia sprendimo projektą: „Pakeisti Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m.
balandţio 11 d. sprendimo Nr. T1-72 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėčių
patvirtinimo“ 2 punktu patvirtintą Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto sudėtį ir vietoje
Ţydrūno Purauskio įrašyti Ireną Taučienę.“
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą (sprendimas Nr. T1-114 pridedamas).
44. SVARSTYTA. Informacijos, klausimai, paklausimai.
Audrius Klišonis informavo, jog Juridinio ir personalo administravimo skyriaus specialistai
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yra parengę mero potvarkį, kuriuo Savivaldybės meras tvirtina asmens duomenų tvarkymo Plungės
rajono savivaldybės tarybos veikloje rekomendacijas. Taip pat nustato, kad kiekvienas Plungės
rajono savivaldybės tarybos narys turi susipaţinti su šiomis Rekomendacijomis ir pasirašyti
konfidencialumo pasiţadėjimą. Vėliau A. Klišonis kalbėjo, jog tarybos nariai, susipaţinę su
Rekomendacijomis ir pasirašę pasiţadėjimus, juos turi atiduoti J. Šumskienei.
Meras priminė apie tai, kad visi posėdyje dalyvaujantys tarybos nariai yra naujos kadencijos
ir kad buvo informacija visiems išsiųsta, jog iki šių metų geguţės 10 d. visi privalo deklaruoti
viešuosius ir privačius interesus.
Audrius Klišonis sakė, jog Remigijus Ačas, Informacinių technologijų skyriaus vedėjas,
išdalino informaciją apie tai, kad tarybos nariams bus sukurti nauji elektroniniai adresai ir kad jais
bus siunčiama visa informacija.
Raimondas Doviltis pasidomėjo dabartine situacija dėl Administracijos direktoriaus
paskyrimo. Jis klausė, kada jo kandidatūra bus teikiama tarybai tvirtinti.
Savivaldybės meras informavo, jog, gavus informaciją iš atitinkamų ţinybų, nedelsiant tai
bus padaryta. Jis sakė, jog iki šiol informacijos nėra gauta.
Marijus Kaktys sakė, jog prašo mero pavaduotojos, kad kitą tarybos posėdį ji sėdėtų
priekyje, nes ten yra tam tinkama vieta. Jis pastebėjo, jeigu nebūtų galimybės balsuoti elektroniniu
būdu, ji nematytų, kas kelia ranką ir balsuoja.
Asta Beierle Eigirdienė sakė, kad tokia „mada“ buvo tik prie mero Albino Klimo. Ji
pastebėjo, jog mero pavaduotojai niekada nesėdėjo šalia mero. A. Beierle Eigirdienė kalbėjo: „Aš
esu frakcijos seniūnė ir aš noriu sėdėti su savo frakcija, ir viskas yra teisėta.“
Audrius Misiūnas sakė, jog, suţinojęs, kad teks dirbti opozicijoje, labai laukė šio posėdţio,
nes manė, kad duos „pipirų“, tačiau, pasak jo, posėdis praėjo labai taikiai bei greitai. Jis pastebėjo,
kad nemato, kam čia oponuoti būnant opozicijoje. A. Misiūnas replikavo: „Aš beveik siūlyčiau tokį
terminą, - „opozicija“ pakeisti į „pozicija 1“ ir „pozicija 2“. Jūs 16 būsite „pozicija 1“, o mes,
likusieji vargšai, būsime „pozicija 2“, nes bent jau man šiandien oponuoti nebuvo kam, nors
norėjosi“.
Asta Beierle Eigirdienė pajuokavo, kad pritaria bendru sutarimu.
Savivaldybės meras replikavo, kad toks siūlymas prieštarauja Vietos savivaldos įstatymui,
todėl jis negali būti priimtas.
Aidas Kėsas kalbėjo: „Pajuokausiu: vienas tarybos narys nori šalia vicemerės sėdėti, kitas pozicijas keisti. Tai jau čia nuovargis jaučiasi. Gal meras gali informuoti, kokios stadijos yra sporto
komplekso statyba. Ar jau pirkimai paskelbti ir kada gali viskas prasidėti.“
Audrius Klišonis informavo, jog techninė uţduotis yra parengta. Vytautas Tumas gali
pasakyti, kokioje situacijoje yra sutarties parengimas.
Vytautas Tumas sakė, jog yra baigiamos Fidikinės sutarties parengimo ir konsultavimo
paslaugos pirkimo procedūros. Ši sutartis turėtų artimiausiu metu būti parengta ir pridėta prie
rangos darbų pirkimo dokumentų. Tikėtina, jog kitą savaitę šios sutarties projektas bus parengtas.
Adomas Zamulskis pasidomėjo Rietavo g. situacija. Jis klausė, kada galėtų prasidėti darbai.
Martynas Čiuţelis sakė, jog balandţio 24 d. buvo gautas darbo projektas, artimiausiu metu
rangovams bus perduota statybvietė. Dabar laukiama techninės prieţiūros sutarties. Kai tik bus
paskirtas techninis priţiūrėtojas, bus perduota statybvietė, ir tada prasidės darbai.
Savivaldybės meras informavo, jog atskirai perkami namo nugriovimo darbai.
Martynas Čiuţelis sakė, jog bus griaunamas namas, kuris įsiterpia į šaligatvį.
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Liudas Skierus kalbėjo: „Jūsų laikraštis šiandien rašo, kad Plungiškių draugijai skirta 70
tūkst. eurų advokato nameliui sutvarkyti. Klausiama, kaip jie panaudoti. Plungiškių draugija tokių
pinigų negavo. Šitą pirkimą vykdė Savivaldybė, nes buvo atlikusios lėšos nuo bibliotekos
rekonstrukcijos. Kad uţbaigtume šį objektą, mes norėjome dalyvauti rengiant paraišką, tačiau
susilaikėme dėl to, kad nenorėjome teikti pagal tą pačią programą, pagal kurią buvo teikta paraiška
muziejus centrinių rūmų tvarkymui. Kad nedarytume konkurencijos, susilaikėme, nes ne tokios
svarbos objektas.“ Tarybos narys pastebėjo, jog rinkimai pasibaigė. Jis sakė, jog Plungiškių
draugijos ţmonės skambino ir klausė, kas čia darosi. L. Skierus sakė: „Mere, reikia atskirti Liudą
Skierų, „Vieningą Plungę“ ir Plungiškių draugiją. Visiškai skirtingi dalykai. Liudo Skieraus, ţinau,
nemėgstate. Su „Vieninga Plunge“ reikia kaţkaip išmokti sugyventi, o Plungiškių draugiją reikia
gerbti, kuri daro graţų renginį, - rytoj 40 vaikų vaţiuoja į „Swedbanką“ kito Plungiškių draugijos
kvietimu susipaţinti su banku iš vidaus, įskaitant viską, kas vyksta banke, ir tuo pačiu paţiūrėti
sakurų“.
Audrius Klišonis kalbėjo: „Gerbiamas Liudai, aš iškart atsakysiu, - aš jūsų nei mėgstu, nei
nemėgstu, mes esame tie patys Plungės gyventojai, ir galime turėti skirtingas savo nuomones. Kita
neteisingai jūsų buvo pateikta informacija, - aš nesu „Plungės ţinių“ laikraščio savininkas ir
akcininkas, tuo labiau negaliu koreguoti ir nurodinėti redaktoriui, ką jis turi rašyti. Jeigu jūs matote,
kad redaktorius ar kitas ţurnalistas paţeidė jūsų vienus ar kitus interesus, jūs turite teisę reaguoti į
tai taip, kaip numato LR įstatymai“.
Robertas Endrikas pasidomėjo apie uţterštos teritorijos prie Babrungo upės valymo
projektą. Jis klausė, kodėl du kartus nutraukti viešieji pirkimai, - ar sąlygos blogai surašytos, kas
blogai su šiuo projektu. R. Endrikis replikavo: „Ar trečią kartą skelbsite.“
Martynas Čiuţelis sakė, jog apie antrą kartą nutrauktą viešąjį pirkimą jis neţino. Projektas
technologiškai yra gana sudėtingas, nes nusausinimo aikštelės yra numatytos pievoje prie Autobusų
parko teritorijos, iki jų reikia nutiesti vamzdţius, kas nėra taip paprasta, o vietoje nėra galimybės
įrengti nusausinimo aikštelę.
Robertas Endrikas pastebėjo, jog, prieš skelbiant konkursą, viskas buvo ţinoma.
Martynas Čiuţelis sakė, jog ne viskas nuo jų priklauso, nes tiekėjai teikia pretenzijas, į
kurias reikia atsakyti.
Posėdţio pirmininkas

Audrius Klišonis

Posėdţio sekretorė

Jovita Šumskienė

