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PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO
2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Gerbiami kolegos.
Prieš trejetą metų, laimėję rinkimus į Savivaldybės tarybą, kiekvienas iš mūsų ant savo
pečių užsidėjome didelę darbų naštą ir prisiėmėme atsakomybę prieš rajono gyventojus. Žinojome,
kad įvykdyti duotą priesaiką ir partijų prisiimtus rinkimų įsipareigojimus lengva nebus, bet
tikėjome, kad bus verta. Praėjusieji – 2013-ieji – metai, kaip ir ankstesnieji dveji, nebuvo lengvi:
pertvarkų, projektų ir darbų buvo daug, o finansavimas jiems vykdyti liko vis tas pats. Gal mūsų
visų veiklos rezultatai būtų buvę geresni, jeigu Savivaldybės taryboje, priimant sprendimus bei
sprendžiant svarbiausius klausimus, būtų buvę daugiau sutarimo, supratimo ir geranoriškumo. Aš,
būdamas Savivaldybės meru, stengiausi panaudoti Jūsų idėjas ir kompetenciją, pagal galimybes
organizavau ir koordinavau visos tarybos, komitetų ir komisijų darbą, kad bendromis jėgomis
mums visiems kartu pavyktų kuo daugiau padaryti savivaldybės žmonių labui. Daug ką padarėme,
daug kuo galime džiaugtis ir didžiuotis, nemažai teigiamų gyvenimo rajone poslinkių pajuto ir
gyventojai.
Kaip žinome, metų pabaigoje pasikeitė Savivaldybės tarybos daugumos ir mažumos
sudėtis – gruodžio 19-ąją įregistruotas 12 Savivaldybės tarybos narių opozicinės (mažumos)
frakcijos įsteigimo pareiškimas. Todėl reikia manyti, kad dabar egzistuojančios pozicijos darbas
bus dar aktyviau analizuojamas, vertinamas, kritikuojamas. O tai reiškia, kad šiandienos pozicija
turi būti ir bus sutelkta ypatingai konstruktyviam darbui. Kartu atsakingai noriu pabrėžti, kad
išsakytos platesnės opozicijos mintys visada bus vertinamos ir, jei bus naudingos mūsų rajono
gyventojams, visada bus svarstomos.
Šiandieną dėkoju visiems Savivaldybės tarybos nariams už kiekvieno indėlį į 2013 metų
darbų aruodą. Ačiū tariu dabartinei Koalicijai, kurios nariai nesiblaškė nei priimdami sprendimus,
nei perbėgdami į kitas politines stovyklas. Ką ir kiek pavyko padaryti, o kas strigo, kas ligi šiol
kelia nerimą, - apie tai šiandieną kalbėsiu aš, apie tai kviečiu kalbėti kiekvieną iš Jūsų.
Taigi, kaip mums visiems sekėsi 2013-aisiais?
Šiandieną, vadovaudamasis Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir Plungės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento
nuostatomis, praėjus trejiems tarybos veiklos metams, teikiu Jums savo 2013 metų veiklos
ataskaitą.
SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLA
Savivaldybės taryba 2013 metais dirbo pagal darbo planą, kurį vykdant, buvo patvirtintas
2013 – 2015 metų strateginis veiklos planas, 2013 metų Savivaldybės biudžetas, išklausytos ir
patvirtintos Savivaldybės mero ir Savivaldybės administracijos direktoriaus ataskaitos,
Savivaldybės įmonių, viešųjų įstaigų, uždarųjų akcinių bendrovių 2012 metų veiklos ataskaitos.
Išklausyta Plungės atviro jaunimo centro 2012 metų ataskaita, informacija apie
supaprastintų viešųjų pirkimų 2012 metų plano vykdymą, aptartos vaikų ir jaunimo sveikatingumo
problemos ir sveikos gyvensenos propagavimas tarp jaunimo, Viešųjų darbų organizavimo ir
Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos ataskaitos, išklausytos informacijos apie padėtį
darbo rinkoje ir daugiabučių gyvenamųjų namų renovacijos vyksmą ir perspektyvas, informacija
apie viešosios įstaigos Plungės rajono savivaldybės ligoninės teikiamas gydymo paslaugas, pacientų
teises ir pareigas, pateikta nusikalstamumo Plungės rajone analizė ir tendencijos. Metų pradžioje ir
pabaigoje pateiktos informacijos apie Savivaldybės tarybos priimtų sprendimų vykdymą.
Be planinių klausimų, patvirtinta Melioracijos darbų programa, Aplinkos apsaugos rėmimo
specialiosios programos priemonių planas, Socialinių paslaugų planas, Energetinio efektyvumo
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daugiabučiuose namuose įgyvendinimo programa, pritarta Savivaldybės vykdomų visuomenės
sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitai, paskirstytos seniūnijoms Savivaldybei 2013
metais Kelių priežiūros ir plėtros programai skirtos lėšos bei papildomai šiai Programai skirtos
lėšos. Patvirtinti mokesčio ir nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifai ir mokėjimo terminai
2013 metams, nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, patalpų ir statinių, kuriems 2013 metais
taikomas 1 procento nekilnojamojo mokesčio tarifas, sąrašas. Patvirtintos Savivaldybės teritorijos
tvarkymo ir švaros taisyklės, nauja Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų
turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų redakcija, Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų
surinkimą ir tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašas,
Plungės rajono kapinių tvarkymo taisyklės ir kt.
Daug diskusijų kėlė siūlomas priimti sprendimas dėl VšĮ Plungės rajono greitosios
medicinos pagalbos dispečerinės tarnybos funkcijų perdavimo kuriai nors kitame rajone veikiančiai
greitosios medicinos pagalbos stočiai. Po užsitęsusių svarstymų, nuspręsta dispečerinės tarnybos
funkcijas perduoti VšĮ Šiaulių medicinos pagalbos stočiai.
Buvo patvirtintas Alsėdžių miestelio centrinės dalies sutvarkymo detalusis planas, Plungės
miesto centrinės dalies sutvarkymo, Plungės rajono vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų
nustatymo, Plungės rajono savivaldybės kaimų ir Plungės miesto ribų pakoregavimo (nustatymo)
specialieji planai.
Švietimo srityje priimtas sprendimas dėl Platelių lopšelio – darželio pertvarkymo į Platelių
universalų daugiafunkcį centrą, pertvarkyta Senamiesčio vidurinės ir Šateikių pagrindinės mokyklų
struktūra, pakeistas Senamiesčio vidurinės mokyklos pavadinimas.
Metų pabaigoje, rengiantis nuo 2014 metų Savivaldybei perimti socialinės pašalpos
gyventojams skyrimo ir mokėjimo funkciją, patvirtintas Socialinės pašalpos nepasiturintiems
gyventojams skyrimo ir teikimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašas.
Be išvardytų svarbesnių sprendimų, per metus Savivaldybės taryba iš viso apsvarstė 347
įvairaus pobūdžio klausimus ir priėmė 303 sprendimus.
Reikalingų, svarbių sprendimų priimta daug, todėl dėkoju tiems Savivaldybės tarybos
nariams, kurie aktyviai lankė Savivaldybės tarybos ir komitetų posėdžius. Visuose tarybos
posėdžiuose dalyvavo Elvyra Valerija Lapukienė, Audrius Klišonis, Juozas Šlepetis, Adomas
Zamulskis. Dešimt Savivaldybės tarybos narių - Raimondas Doviltis, Robertas Endrikas, Vytautas
Jonutis, Marijus Kaktys, Visvaldas Nekrašas, Irena Nekrašienė, Rigonda Pereverzeva, Mykolas
Pronckus, Judita Stankutė, Gintautas Vaitkevičius - praleido po vieną tarybos posėdį, 5 nedalyvavo
dviejuose posėdžiuose. Gal dėl per didelio užimtumo ir šiais metais daugiausiai posėdžių praleido
Andriejus Stančikas (nedalyvavo 7 Savivaldybės tarybos posėdžiuose iš 13 įvykusiųjų ir 4 Kaimo
reikalų komiteto posėdžiuose iš 9 įvykusiųjų). Keturiuose Savivaldybės tarybos posėdžiuose
nedalyvavo Aidas Kėsas. Keturis Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto posėdžius praleido
Vytautas Jonutis, keturis Vietos ūkio ir ekologijos komiteto posėdžius – Juozas Šlepetis. Seną
tradiciją palikti posėdį jam neapsibaigus tęsia tarybos narys Audrius Šapalas („pabėgo“ iš 6
Savivaldybės tarybos posėdžių.)
2013 METAIS SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIUOSE PRIIMTŲ
SPRENDIMŲ SKAIČIUS
Posėdžio
Nr.
21
22
23
24
25

Posėdžio
data
01-31
02-14
03-21
04-25
05-30

Priimta
sprendimų
41
27
24
32
29
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26
27
28
29
Neeilinis
30
(neįvykęs)
Neeilinis
31
Iš viso:

06-27
07-25
09-26
10-31
11-08
11-28

26
23
34
26
1
-

12-06
12-19
13

15
25
303
(2012 m. -327)

Visos Savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkės buvo skelbtos laikraštyje „Plungės
žinios“, o Savivaldybės interneto svetainėje - kartu ir su sprendimų projektais.
Priimti sprendimai įdėti Savivaldybės interneto svetainėje, kompiuterinėje dokumentų
valdymo ir apskaitos programoje „Kontora“, INFODOC sistemose, informacija apie priimtus
norminius teisės aktus publikuota laikraštyje „Plungės žinios“.

KOMITETŲ VEIKLA
Komiteto
pavadinimas

Vietos ūkio ir ekologijos
Ekonomikos, finansų ir
biudžeto
Švietimo, kultūros ir
sporto
Sveikatos ir socialinės
apsaugos
Kaimo reikalų
Kontrolės

Posėd
žių skaičius

Svarsty
tų klausimų
skaičiu mų
s
ų

Teikta
sprendi
projekt

Savival
dybės tarybai
126
88

11
11

192
114

10

78

35

11

40

13

9
6

28
18
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EKONOMIKOS, FINANSŲ IR BIUDŽETO KOMITETAS
(Pirmininkas Visvaldas Nekrašas)
Komitetas 11-koje vykusių posėdžių aptarė 114 Savivaldybės administracijos teiktų
klausimų, iš jų 88 sprendimų projektus teikė Savivaldybės tarybai. Aptarė Savivaldybės 2013 2015 metų strateginį veiklos planą, 2013 metų Savivaldybės biudžeto projektą bei daugkartinius jau
patvirtinto Savivaldybės biudžeto pakeitimus, 2012 metų Savivaldybės biudžeto įvykdymo
ataskaitą, vertino Savivaldybės prisidėjimo prie numatomų vykdyti investicijų projektų galimybes,
tikslino projektams skirtų lėšų apimtis, įstaigų prašymus dėl teikiamų paslaugų įkainių ar patalpų
nuomos kainų patvirtinimo, svarstė sprendimų projektus dėl Savivaldybės biudžetinių įstaigų
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didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo, dėl tarnybinių atlyginimų ir priedų prie
tarnybinių atlyginimų biudžetinių įstaigų vadovams nustatymo ir kt.
Komitetas analizavo gautus prašymus dėl įvairių mokesčių lengvatų suteikimo, analizavo ir
vertino moksleivių pavėžėjimo į mokyklas situaciją, domėjosi, kokias priemones dėl išlaidų ir
įsiskolinimo už minėtą paslaugą sumažinimo siūlo Savivaldybės administracija, svarstė sprendimų
projektus dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų ir šio mokesčio mokėjimo terminų 2013
metams nustatymo.
Svarstant kausimą dėl pritarimo Savivaldybės įmonių, viešųjų įstaigų, uždarųjų akcinių
bendrovių 2012 metų veiklos ataskaitoms, išklausytos įstaigų vadovų informacijos apie įstaigų
veiklą, problemas, analizuotas Savivaldybei priklausančių įmonių ir viešųjų įstaigų 2012 metų
pelno (nuostolio) paskirstymas ir finansinės ataskaitos.
Išklausyta Vietos ūkio ir turto skyriaus informacija apie Savivaldybei priklausančio turto
privatizavimą. Rekomenduota Savivaldybės administracijai siūlyti
privatizuoti daugiau
Savivaldybės veiklai nereikalingų objektų.
VIETOS ŪKIO IR EKOLOGIJOS KOMITETAS
(Pirmininkas Robertas Endrikas)
Vykdant 2013 metų Komiteto veiklos planą, išklausyta Aplinkos ministerijos Šiaulių
regiono aplinkos apsaugos departamento Plungės rajono agentūros vedėjos Irenos Latakaitės
informacija apie aplinkosaugos problemas, jų sprendimo kelius. Komitetas siūlė Savivaldybės
administracijai parengti ir teikti Savivaldybės tarybai patvirtinti naujos redakcijos Plungės rajono
savivaldybės teritorijos švaros ir tvarkos taisykles, kurias vėliau Savivaldybės taryba ir patvirtino.
Svarstyta Aplinkos apsaugos specialiosios programos 2012 m. ataskaita ir 2013 metų veiklos planas
bei šios Programos lėšų skyrimo avarinėms situacijoms likviduoti ir kitiems tikslams spręsti
klausimai.
Išklausyta Plungės teritorinės darbo biržos ir Socialinės paramos skyriaus informacija apie
Viešųjų darbų programos vykdymą, AB LESTO atstovų bei Vietos ūkio ir turto skyriaus darbuotojų
paaiškinimai apie šios bendrovės Plungės rajone atliekamus ir planuojamus atlikti darbus, UAB
„Telšių regiono keliai“ viršininko informacija apie rajone atliekamus magistralinių ir krašto kelių
rekonstrukcijos ir remonto darbus, planus ir perspektyvas. Aptartas Strateginio planavimo ir
investicijų skyriaus pateiktas Savivaldybės administracijos planuojamas lėšų poreikis 2014 -2020
m. ES struktūrinių fondų paramai gauti, vertinta Vietos ūkio ir turto skyriaus pateikta
Savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomo turto panaudojimo analizė. Dalyvaujant AB
„Plungės vandenys“ vadovams, analizuota šios bendrovės veikla; dalyvaujant Plungės miesto
seniūnui, aptarta Plungės mieste esančių lietaus kanalizacijos tinklų perdavimo AB „Plungės
vandenys“ galimybė.
SĮ „Plungės būstas“ vadovas ir Vietos ūkio ir turto skyriaus šilumos ūkio specialistas
pristatė klausimą dėl daugiabučių gyvenamųjų namų renovacijos spartinimo.
Svarstant sprendimo projektą „Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš
atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“, Komitetas siūlė juridiniams asmenims
nustatyti paslaugos įkainius pagal abonentų valdomo ploto vienetą.
Komiteto iniciatyva pradėtas svarstyti klausimas „Nepriklausomų šilumos gamintojų įtakos
šilumos tarifui Plungės mieste analizė“. Šiuo klausimu ilgai diskutuota Savivaldybės tarybos
posėdžiuose, kol buvo priimtas sprendimas dėl Trišalės sutarties tarp Savivaldybės administracijos,
UAB „Plungės šilumos tinklai“ ir UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ sudarymo, kuri, deja, kol
kas nėra vykdoma.
Be darbo plane numatytų svarstyti klausimų, Komitetas aptarė, vertino ir teikė
Savivaldybės tarybai Savivaldybės administracijos parengtus sprendimų projektus dėl disponavimo
Savivaldybei priklausančiu turtu: perėmimo ar perdavimo, suteikimo nuomai ar panaudai. Taip pat
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sprendimų projektus dėl leidimo rengti detaliuosius planus ar juos tvirtinti, dėl plotų, siūlomų
įtraukti į neprivatizuojamų žemės sklypų sąrašus, dėl pavadinimų gatvėms suteikimo, dėl pritarimo
įvairiems investicijų projektams ir kt.
SVEIKATOS IR SOCIALINĖS APSAUGOS KOMITETAS
(Pirmininkas Raimondas Doviltis)
Komitetas 11- koje posėdžių aptarė 40 klausimų; Savivaldybės tarybai pristatė 13
sprendimų projektų.
Metų pradžioje išklausyta informacija apie Visuomenės sveikatos stebėsenos 2013-2015
metų programą bei aptarta Vienkartinės socialinės paramos skyrimo ir mokėjimo tvarka. Komitetas
pritarė Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams skyrimo ir teikimo tvarkos
aprašo papildymui bei Mokesčio už vaikų išlaikymą Plungės rajono savivaldybės ikimokyklinio
ugdymo mokyklose, mokyklose ir ikimokyklinį ugdymą teikiančiose bendrojo ugdymo mokyklose
tvarkos aprašui, Plungės rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų
įgyvendinimo 2012 metų ataskaitai.
Savivaldybės gydytoja pristatė Plungės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės ir
narkomanijos prevencijos 2013-2016 metų programą bei informaciją apie užkrečiamųjų ligų 2012
m. epidemiologinės analizės Plungės rajone rezultatus.
Aptarta Plungės rajono savivaldybės Piniginės socialinės paramos teikimo komisijos darbo
tvarka, siūlyta atkreipti dėmesį į tai, kad pretenduojantys į išmokas asmenys būtų pasidaliję savo
turtą ir pasiskirstę įsipareigojimus.
Teikti Savivaldybės tarybai sprendimų projektai dėl viešosioms įstaigoms Plungės rajono
savivaldybės ligoninei ir Plungės rajono greitajai medicinos pagalbai 2013 metais siektinų veiklos
užduočių nustatymo, dėl Plungės rajono savivaldybės 2013 metų socialinių paslaugų plano
patvirtinimo, dėl pritarimo Plungės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos stebėsenos 20102012 m. programai ir jos įgyvendinimo priemonių 2012 metų ataskaitai bei Plungės rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2013 m. veiklos programai.
Svarstytas klausimas dėl VšĮ Plungės rajono greitosios medicinos pagalbos dispečerinės
tarnybos funkcijų perdavimo VšĮ Klaipėdos m. greitosios medicinos pagalbos stočiai, kuri sutiko
perimti dispečerinės funkcijas, bet nesutiko į greitosios pagalbos automobilius įmontuoti reikiamos
įrangos. Komitetas siūlė Savivaldybės administracijai kreiptis į Sveikatos apsaugos ministeriją dėl
lėšų skyrimo greitosios medicinos pagalbos automobilių įrangai įsigyti ir nurodyti problemas dėl
regione neužtikrinto kokybiško skaitmeninio ryšio. Išsiaiškinus problemas ir galimybes, VšĮ
Plungės rajono greitosios medicinos pagalbos dispečerinės funkcijos perduotos VšĮ Šiaulių
greitosios medicinos pagalbos stočiai.
Aptartas ir teigiamai išspręstas Narvaišių k. gyventojų prašymas dėl tolesnės medicinos
punkto veiklos pratęsimo.
Aptartas sveikatos apsaugos ministro teiktas
Visuomenės sveikatos priežiūros
organizavimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos
aprašo projektas, numatant, kad nuo 2014 m. sausio 1 d. lopeliuose-darželiuose dirbusios medicinos
darbuotojos pereis Visuomenės sveikatos biuro žinion. Aiškintasi, kas ikimokyklinio ugdymo
įstaigose vykdys maitinimo organizatoriaus funkcijas. Metų pabaigoje Savivaldybės tarybai teiktas
sprendimo projektas nuo 2014 m. sausio 1 d. pavesti Plungės rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biurui vykdyti visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas įstaigose, vykdančiose
ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, nesteigiant naujų etatų.
Svarstytas sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Plungės viltis“ prašymas įvertinti
patalpų, esančių Vytauto g. 9, Plungėje, higienos būklę. Aptarta galimybė patalpas bendrijos
renginiams nuomotis iš Plungės specialiosios mokyklos, o bendras veiklas vykdyti kartu su Plungės
socialinių paslaugų centru.
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Metų pabaigoje Komitetas aptarė Plungės rajono savivaldybės 2013 metų Viešųjų darbų
programą, Socialinės pašalpos nepasiturintiems gyventojams skyrimo ir teikimo Plungės rajono
savivaldybėje tvarkos aprašą.
ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO KOMITETAS
(Pirmininkė Elvyra Valerija Lapukienė)
Komitete dirbo penki tarybos nariai. Lankomumas buvo labai geras, dalyvavimas,
svarstant klausimus, pagirtinas, todėl pirmininkė dėkoja visiems Komiteto nariams už atliktą
darbą rajono žmonių labui.
Posėdžiai vyko reguliariai, visada pirmadieniais 9.00 valandą, kas žymiai prisidėjo prie
darbo produktyvumo. Pirmininkė
Elvyra Valerija Lapukienė dėkoja Protokolo skyriaus
darbuotojoms už racionalumą ir operatyvumą, ruošiant klausimus svarstymams, įforminant
protokoluose išsakytas Komiteto narių pastabas, formuluojant sprendimų projektus.
Per šiuos metus buvo pravesta 10 posėdžių. Pasikeitus taryboje daugumos ir mažumos
sudėčiai, planuotas gruodžio mėnesio posėdis neįvyko, ir būtiniausi finansiniai klausimai buvo
apsvarstyti jungtiniame posėdyje.
2013 metais Komiteto nariai daugiausiai dėmesio skyrė švietimo, kultūros ir sporto
įstaigų darbo organizavimo klausimams: išanalizuotos atskirų darbo sričių tvarkos, peržiūrėta
mokesčių sistema bei jų dydis, galimybė gerinti pedagoginių darbuotojų komplektavimą
mokyklose, gilintasi į atnaujinamus mokyklų nuostatus. Komiteto nariai bent keletą kartų svarstė
Sporto ir rekreacijos centro nuostatus, siekdami aiškumo naujos įstaigos finansavimo ir lėšų
panaudojimo srityse.
Gana plačiai posėdžiuose analizuoti klausimai, susiję su moksleivių sveikatingumo
gerinimu, profesiniu orientavimu, atkreiptas dėmesys į mokyklų vadovų kvalifikaciją, kalbų
dėstymą mokyklose, ypač - gimnazijose. Nei Švietimo tarybos, nei Komiteto narių netenkino
paaiškinimas, kad mokiniai nenori mokytis kalbų. Džiugina tai, kad pakviesti į bendrą posėdį
metodinių ratelių pirmininkai kalbininkai išsakė visiškai kitą nuomonę ir tikisi ne tik vadovų
supratimo, bet ir jų pagalbos. Švietimo tarybos nariai pritarė kalbininkų pasiūlymui 2014 metus
mokyklose paskelbti Antrosios užsienio kalbos metais. Komiteto darbą palengvino bendras
klausimų nagrinėjimas su Švietimo taryba ne tik šiuo atveju - Švietimo tarybos nariai pateikė ne
vieną siūlymą Komitetui ir yra dėkingi už supratimą ir palaikymą.
Komitetas nuolat domėjosi Mokslo rėmimo programos lėšų panaudojimu. Tuo tikslu
posėdyje išanalizuota Lėšų skirstymo komisijos parengta ataskaita. Siūloma labiau pagerbti
rajoninių olimpiadų nugalėtojus. 2014 metais į šį pasiūlymą bus atsižvelgta.
Komiteto nariai apgailestauja, kad kai kurių Administracijos darbuotojų aplaidumas
sutrukdė įgyvendinti žaidimų aikštelių prie daugiabučių namų sutvarkymo programą, kai kuriuos
sprendimų projektus Švietimo skyriaus darbuotojai parengė nekokybiškai ir teko juos aptarinėti po
keletą kartų, kad Kultūros ir sporto skyrius praktiškai panaikintas, nes jame nebeliko darbuotojų.
KAIMO REIKALŲ KOMITETAS
(Pirmininkas Marijus Kaktys)
2013 metais sušaukti 9 Komiteto posėdžiai. Aptartos Gyvūnų laikymo taisyklės ir Plungės
rajono savivaldybės melioracijos 2013 metų programa. Jungtiniame Švietimo, kultūros ir sporto bei
Kaimo reikalų komitetų posėdyje aptartas 2013 metų Savivaldybės biudžeto projektas. Balandžio
mėnesį aptarti sprendimų projektai dėl Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos
lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo
patvirtinimo bei dėl 2013 metų Kelių priežiūros ir plėtros programai vykdyti skirtų lėšų
paskirstymo.
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Išklausytos informacijos apie lėšų skyrimą projektams įgyvendinti, apie komunalinių
atliekų surinkimą ir tvarkymą (rūšiavimą) kaimo vietovėse bei informacija apie pasiruošimą 2013
metų pasėlių plotų deklaracijų priėmimui, apie Plungės rajono savivaldybės ligoninės teikiamas
paslaugas, pacientų teises ir pareigas bei Plungės teritorinės darbo biržos informacija apie viešųjų
darbų organizavimą, apie žemės ūkio mašinų ir traktorių techninės apžiūros rezultatus.
Komitetas aptarė sprendimo projektą dėl žemės mokesčių tarifų 2014 metų mokestiniam
laikotarpiui nustatymo, Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš jų turėtojų ir
tvarkymą nuostatus, apleistų ne žemės paskirties sklypų Plungės rajone nustatymo tvarkos aprašą
bei sprendimo projektą dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų mokėjimo termino
nustatymo.
Rugsėjo mėnesį Komiteto nariai vyko į Nausodžio ir Kulių seniūnijas. Susipažino su
seniūnijų nuveiktais darbais, problemomis, bendruomenių veikla. Komiteto nariai apsilankė Kulių
vidurinėje mokykloje ir įvertino mokyklos pastato būklę. Diskutavo apie galimybę pastatą
renovuoti ES struktūrinių fondų lėšomis. Kalbėjo apie Kulių kapinių teritorijos praplėtimo techninio
projekto parengimo galimybes, apie lėšų melioracijos įrenginių remontui skyrimą. Apžvelgta
vietinės reikšmės kelių būklė. Aptarta galimybė Kulių lopšelyje-darželyje steigti antrą vaikų
darželio grupę. Šiuo klausimu Komitetas siūlė kreiptis į Švietimo, kultūros ir sporto komitetą bei
Švietimo skyrių. Domėtasi Kulių kultūros centro ir jo filialų veikla.
Spalio mėnesį Komiteto nariai pabuvojo Alsėdžių, Žemaičių Kalvarijos ir Platelių
seniūnijose. Susitikimų su seniūnais, įstaigų vadovais, bendruomenių pirmininkais metu kalbėta
apie nuveiktus darbus, esamą padėtį bei susikaupusias problemas; konstatuota, jog didžiausia
seniūnijų problema – lėšų trūkumas.
Alsėdžių seniūnijoje aptartas patalpų stygiaus bendruomenės renginiams organizuoti,
saviveiklos kolektyvų repeticijoms klausimas. Siūlyta Savivaldybės administracijai inicijuoti
Žemaičių Kalvarijos kultūros centro Alsėdžių filialo ir Alsėdžių vidurinės mokyklos sutarties dėl
galimybės naudotis mokyklos sale sudarymą, numatant šalims priimtiną salės naudojimo tvarką.
Žemaičių Kalvarijos seniūnijoje kalbėta apie iškilusius rūpesčius dėl saugomų teritorijų,
nes, norint suderinti projektus, ūkininkams kyla problemų dėl žemės konsolidacijos Žemaitijos
nacionalinio parko teritorijoje; apie būtinumą apie Žemaičių Kalvarijos miestelį nutiesti aplinkkelį;
apie menkas galimybes jaunimui vietoje susirasti darbo. Pasidžiaugta, kad šioje seniūnijoje aktyviai
dirba kaimo bendruomenės ir daug kas nuveikta jų iniciatyva.
Platelių seniūnijoje kalbėta, jog ši seniūnija yra turistinės traukos centras, todėl reikėtų
papildomai skirti lėšų rekreacinių teritorijų priežiūrai, Platelių miestelyje reikėtų įrengti bankomatą,
nes lankosi nemažai svečių iš užsienio ir kt.
KONTROLĖS KOMITETAS
(Pirmininkas Tomas Raudys)
2013 metais įvyko šeši Komiteto posėdžiai. Kovo mėnesį Komitetas pritarė Kontrolės ir
audito 2012 metų veiklos ataskaitai ir patvirtino 2013 metų Kontrolės komiteto veiklos programą.
Aptarta Savivaldybės kontrolieriaus išvada dėl garantijos UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo
centras“ imamai 625,0 tūkst. Lt paskolai. Konstatuota, kad skolinimosi rodikliai, sąlygos ir faktiniai
duomenys apie Savivaldybės biudžeto vykdymą bei įsipareigojimus leidžia Savivaldybei suteikti
garantiją paskolai investicijų projektams finansuoti. Komitetas siūlė UAB „Telšių regiono atliekų
tvarkymo centras“ valdybai inicijuoti bendrovės veiklos ir finansinį auditą.
Savivaldybės kontrolierė Komiteto narius informavo apie momentinio patikrinimo Plungės
specialiojoje mokykloje rezultatus. Diskutuota apie darbuotojų kaitą šioje mokykloje.
Komitetui buvo pateikta Savivaldybės kontrolieriaus išvada dėl galimybės suteikti garantiją
UAB „Plungės šilumos tinklai“ imamai trijų milijonų litų paskolai projektui „Naujojo biokuro
katilo įrengimas Lentpjūvės g. katilinėje, panaikinant Telšių g. dujinę katilinę“ finansuoti. Įvertinus
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įmonės turtą ir įsipareigojimus bei 2013 metų Savivaldybės biudžeto galimybes, buvo pateikta
teigiama išvada dėl garantijos suteikimo. Komitetas išklausė Kontrolės ir audito tarnybos atliktų
finansinių auditų SĮ „Plungės būstas“, SĮ „Plungės profilaktinė dezinfekcija“ bei SĮ „Varpo“
knygyno ataskaitas.
Komiteto pirmininko iniciatyva buvo aptartas klausimas dėl lėšų skyrimo vandentiekio ir
kanalizacijos tinklų rekonstrukcijos projekto įgyvendinimo metu išardytai gatvių dangai Platelių ir
Šateikių gyvenvietėse atstatyti teisėtumo įvertinimo. Komitetas Kontrolės ir audito tarnybai pavedė
įvertinti lėšų skyrimo teisėtumą bei Savivaldybės tarybai pateikti išvadą, ar minėtuose veiksmuose
nebuvo korupcijos apraiškų, išsiaiškinti, kokia tvarka vadovaujamasi, atrenkant seniūnijų prašymus
skirti papildomų lėšų kelių ir gatvių infrastruktūrai tvarkyti bei kodėl už atliktus darbus nebuvo
atsiskaityta tais pačiais metais. Pritarta Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos išvadai dėl
Savivaldybės 2012 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir kitų ataskaitų bei Savivaldybės
lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais. Išklausyta ir aptarta Plungės specialiosios
mokyklos 2012 metų finansinio audito ataskaita.
Komitetas aptarė Kontrolės ir audito tarnybos 2012 metų veiklos ataskaitą. Kalbėta apie
birželio mėnesį Savivaldybės administracijai duotus pavedimus. Kontrolės ir audito tarnyba
Komitetui pateikė lėšų skyrimo iš Kelių priežiūros ir plėtros programos patikrinimo tarpinę
ataskaitą.
Komitetas išklausė Kontrolės ir audito tarnybos ataskaitą apie Savivaldybei nuosavybės
teise priklausantį ir Savivaldybės patikėjimo teise valdomą valstybės turtą bei išvadą dėl
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir Savivaldybės patikėjimo teise valdomo
valstybės turto ataskaitos, pritarė Kontrolės ir audito tarnybos 2014 metų veiklos planui.

KOMISIJŲ VEIKLA
ADMINISTRACINĖ KOMISIJA
(Pirmininkė Janutė Stancelienė)
Komisija 2013 metais nagrinėjo 11 administracinių teisės pažeidimų bylų. Surašyta 11
administracinių teisės pažeidimų protokolų ir priimta 11 nutarimų. Šešios administracinių teisės
pažeidimų bylos nagrinėtos pagal LR ATPK 142 str. 5 d. (važiavimas be bilieto, keleivių be bilieto
ir neapmokėto bagažo vežimas keleiviniu automobiliu ir elektros transportu arba atsisakymas
mokėti už važiavimą taksi), keturios - pagal LR ATPK 188 str. (savavaldžiavimas) ir viena byla pagal 142³ str. 1 d. (keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių pažeidimas).
Devyniems pažeidėjams Administracinės komisijos nutarimu skirtos piniginės baudos, dviem –
įspėjimai. Vienas nutarimas administracinių teisės pažeidimų byloje buvo apskųstas aukštesnei
instancijai - Plungės rajono apylinkės teismui. Dviem atvejais kreiptasi į Klaipėdos apskrities
vyriausiojo policijos komisariato Plungės rajono policijos komisariatą dėl pažeidėjo gyvenamosios
vietos nustatymo ir dėl priimto nutarimo administracinių teisės pažeidimų byloje įteikimo. Penki
pažeidėjai iki nurodyto termino nesumokėjo jiems paskirtos baudos, todėl nutarimo kopijos
perduotos pažeidimo protokolą surašiusiai institucijai, kad ši priimtų nutarimą baudą išieškoti
priverstinai.
RYŠIAMS SU UŽSIENIU KOMISIJA
(Pirmininkas Mindaugas Jurčius)
2013 metais įvyko šeši Komisijos posėdžiai. Komisijai pritarus, Boksholme (Švedijos
Karalystė) vykusiame pučiamųjų instrumentų festivalyje 2013 m. rugpjūčio 14-19 dienomis
dalyvavo Platelių meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras. Krasnogorsko (Rusijos
Federacija) savivaldybės kvietimu, 2013 m. spalio 31 – lapkričio 4 dienomis Alsėdžių vidurinės
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mokyklos vaikinų ansamblis dalyvavo XII Krasnogorsko miestų partnerių kūrybinio jaunimo
festivalyje „Novij mir“.
Komisija aptarė miestų partnerių kvietimus dalyvauti jų šventiniuose renginiuose ir numatė
oficialių delegacijų sudėtį. Komisijos siūlymu, vykti į Bruntalį (Čekijos Respublika) 2013 m.
birželio 21-23 dienomis sudaryta keturių asmenų oficiali delegacija, į Tukumą (Latvijos
Respublika) 2013 m. birželio 14-17 dienomis – irgi keturių asmenų delegacija, į Golub-Dobržyną
(Lenkijos Respublika) - taip pat keturių asmenų oficiali delegacija. Į Krasnogorską 2013 m.
lapkričio 19-22 dienomis pritarta trijų asmenų delegacijos sudėčiai.
Komisija pritarė kvietimui dalyvauti III tarptautinėje turizmo ir žvejybos mugėje EXPO
Seinuose bei kvietimui dalyvauti tarptautiniame futbolo turnyre Gdanske (Lenkijos Respublika)
pagal projektą „Sportas – kelias į toleranciją ir pagarbą“. Pritarta keturių asmenų delegacijos
kelionei į Gdanską 2013 m. rugsėjo 17-19 dienomis bei, vadovaujantis futbolo turnyro kriterijais,
atrinktai 32 vaikų ir 4 trenerių komandai.
Komisijai buvo pristatytas projektas „Už aktyvų pilietiškumą Europoje“. Nutarta dalyvauti
Andrychove (Lenkijos Respublika) organizuojamuose projekto renginiuose.
Aptarta bendradarbiavimo projektinėje veikloje su Novosolnos (Ukrainos Respublika)
savivaldybe galimybė. Nutarta bendradarbiavimo sutartį projektinėje veikloje atnaujinti, tik gavus
konkrečių pasiūlymų.
Išklausyta informacija apie oficialias užsienio delegacijas, atvyksiančias į Plungės miesto
šventę, aptartos jų priėmimo bei apgyvendinimo galimybės.
SAUGAUS EISMO ORGANIZAVIMO KOMISIJA
(Pirmininkas Mindaugas Jurčius)
2013 metais Saugaus eismo organizavimo komisija į posėdžius rinkosi 5 kartus, aptarė 16
klausimų, iš jų - 13 įvairių prašymų. Aptartas MAXIMA LT, UAB prašymas leisti įsirengti kelio
ženklus ties įvažiavimais/išvažiavimais bei automobilių statymo aikštelėje, DNSB „V. Mačernio12“ bei UAB „Grūstė“ prašymas leisti įsirengti kelio ženklus, ribojančius automobilių stovėjimo
laiką. Pritarta pareiškėjo prašymui įsirengti automobilių stovėjimo aikštelę Gondingos g.,
neprieštarauta Žemaičių dailės muziejaus prašymui įrengti kelio ženklus, draudžiančius
automobiliams stovėti prie M. Oginskio parko įvažiavimo; nepritarta Notės, Blendžiavos, Šarnelės
bei Dariaus ir Girėno gatvių gyventojų prašymui riboti krovininių automobilių eismą; netenkintas
Dariaus ir Girėno bei P. Genio gatvių gyventojų prašymas įrengti kelio ženklus, draudžiančius
automobiliams stovėti nuo 20 iki 6 val. prie prekybos centro „Senukai“ esančioje nebenaudojamoje
automobilių stovėjimo aikštelėje; nepritarta Viešosios bibliotekos prašymui įrengti pėsčiųjų perėją
ties laikraščio „Žemaitis“ redakcija.
Aptartas sąrašas dokumentų, reikalingų pateikti pageidaujantiesiems įsirengti automobilio
statymo vietą su ženklu „Neįgalusis“.
Komisijos nariai apgailestauja, kad yra priversti apsiriboti gyventojų prašymų svarstymu,
nes Savivaldybės biudžete nėra numatyta lėšų, kurias būtų galima panaudoti priimtų nutarimų,
susijusių su saugaus eismo gerinimu mieste ir rajone, įgyvendinimui.
NUSIKALTIMŲ PREVENCIJOS IR KONTROLĖS KOMISIJA
(Pirmininkas Audrius Misiūnas)
Plungės rajono savivaldybės Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisija savo veiklą
vykdė vadovaudamasi darbo planu.
2013 metų vasarį Nusikaltimų kontrolės ir prevencijos komisijos posėdyje išklausyta VšĮ
Plungės atviro jaunimo centro vadovo informacija apie atliktą darbą vaikų ir jaunimo užimtumo srityje;
kitame posėdyje - informacija apie teikiamą nemokamą teisinę pagalbą nukentėjusiesiems nuo
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nusikalstamų veikų. 2013 metais 12-kai asmenų, nukentėjusių nuo nusikaltimų, Juridinio ir personalo
administravimo skyriaus specialistai parengė ar padėjo parengti dokumentus, vadovaudamiesi
Nemokamos antrinės teisinės pagalbos teikimo įstatymo nustatyta tvarka.
Plungės rajono savivaldybės interneto svetainės pagrindinio puslapio skiltyje
„Pasitikėjimo telefonas“ pateikti Savivaldybės ir policijos pasitikėjimo telefonai, kuriais gyventojai
gali informuoti apie pastebėtas nusikalstamas veikas ar įvykdytus administracinius pažeidimus.
Kiekvienoje rajono bendrojo lavinimo mokykloje sudarytos prevencinio darbo grupės,
kurių paskirtis – spręsti prevencinio darbo klausimus mokyklose, vykdant teisės pažeidimų,
alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo bei nusikalstamumo prevenciją,
įgyvendinti šios srities prevencines programas, organizuoti švietimo pagalbos teikimą mokiniui,
mokytojui ir vaiko atstovams pagal įstatymą.
Rajono bendrojo lavinimo mokyklose, ikimokyklinio ugdymo įstaigose sistemingai
vyksta susitikimai su Plungės policijos komisariato Prevencijos poskyrio, Vaiko teisių apsaugos
skyriaus specialistais, seniūnijų policijos inspektoriais.
Komisijos posėdyje svarstytas klausimas dėl sprendimo projekto „Dėl Psichoaktyviųjų
medžiagų vartojimo prevencijos Plungės rajono savivaldybėje programos ir priemonių plano 20132016 metams patvirtinimo“. Nuspręsta šį sprendimo projektą teikti tarybai. Taryba 2013 m. kovo
21 d. sprendimu Nr. T1-85 pritarė Plungės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės ir narkomanijos
prevencijos 2013–2016 metų programai.
Komisijos pritarimu, Klaipėdos vyriausiojo policijos komisariato Plungės policijos
komisariatui nusikaltimų ir viešosios tvarkos pažeidimų prevencijai Plungės rajono savivaldybės
taryba iš Savivaldybės biudžeto skyrė 15 000 Lt.
Savivaldybės taryba savo sprendimais yra patvirtinusi įvairias tvarkas ar taisykles, už
kurių pažeidimus taikoma administracinė atsakomybė. Tai: Gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo
patalpų naudojimo taisyklės, Švaros ir aplinkos tvarkymo taisyklės, Gyvenamųjų vietovių želdinių
apsaugos taisyklės, Žmonių gyvybės apsaugos vandens telkiniuose, Žmonių saugaus elgesio
vandenyje ir ant ledo taisyklės, Prekybos Plungės rajono viešosiose vietose taisyklės ir kt. Tikslu
prižiūrėti ir kontroliuoti, kaip vykdomi Savivaldybės tarybos priimti sprendimai, už kurių
pažeidimus numatyta administracinė atsakomybė, surašyti ir padėti kitiems Savivaldybės
tarnautojams surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus ir kontroliuoti administracinių
nurodymų įvykdymą, tirti administracinių teisės pažeidimų bylas bei atlikti kitas funkcijas
Savivaldybės administracijoje turi dirbti bent vienas viešosios tvarkos specialistas. Kad toks
tarnautojas Administracijos struktūroje reikalingas, rodo kitų savivaldybių patirtis.
Todėl Plungės rajono savivaldybės taryba 2014 m. sausio 23 d. sprendimu Nr. T1- 4
patvirtinto naujos redakcijos Plungės rajono savivaldybės 2010-2020 metų plėtros strateginio plano
1.2.2. uždavinyje „Užtikrinti saugumą viešose erdvėse“ nuostatą - Administracijoje 2015 metais
įsteigti valstybės tarnautojo, atsakingo už viešosios tvarkos palaikymo administravimą bei
bendradarbiavimą su teisėsaugos struktūromis, pareigybę
ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA
(Pirmininkas Romas Remėza)
Antikorupcijos komisija 2013 metais pravedė keletą posėdžių. Juose apsvarstytas
sprendimo projektas „Dėl Plungės rajono savivaldybės Korupcijos prevencijos programos 20142015 metams ir priemonių plano jai įgyvendinti patvirtinimo“; aptartos korupcijos apraiškų
Plungės rajono savivaldybėje nustatymo naujos anketos; vyko atmintinės ir rekomendacijų Plungės
rajono savivaldybės nariams aptarimas.
2013 m. kovo 21 d. Savivaldybės tarybos nariams organizuota paskaita apie korupcijos
prevenciją. Paskaitą skaitė Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Klaipėdos valdybos
Korupcijos prevencijos poskyrio viršininkas Leonas Barišauskas.
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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601
„Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos specialiųjų
tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl Valstybės ar
savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė,
nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“, Plungės rajono savivaldybės administracijos Viešųjų
pirkimų skyriuje atliktas korupcijos pasireiškimo, vykdant ir organizuojant Plungės rajono
savivaldybės administracijos viešuosius pirkimus, tikimybės nustatymas. Išvada 2013 m. rugsėjo 26
d. pateikta Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai. Išanalizavusi pateiktą medžiagą, STT
priėmė sprendimą korupcijos rizikos analizės Plungės rajono savivaldybėje neatlikti.
2013 m. spalio 9 d. Antikorupcijos komisijos pirmininkas ir Lietuvos Respublikos
specialiųjų tyrimų tarnybos Klaipėdos valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio viršininkas
dalyvavo „Saulės“ gimnazijos moksleivių pamokoje ir pravedė seminarą apie korupcijos
prevenciją.
Viešinant antikorupcinę veiklą, Savivaldybės interneto svetainėje skelbiama visa informacija
apie vykdomas prevencijos priemones.
Ataskaitinio laikotarpio metu Antikorupcijos komisija negavo skundų (pranešimų) apie
Savivaldybės tarnautojų ir darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.
KULTŪROS RĖMIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKIRSTYMO KOMISIJA
(Pirmininkė Judita Stankutė)
Kultūros rėmimo programai įgyvendinti iš Savivaldybės biudžeto 2013 metais buvo skirta
40 000 litų. Finansavimui gauti pateikti 34 projektai. Kultūros rėmimo programos lėšų skirstymo
komisija į posėdį rinkosi 2013 m. kovo 7 dieną. Atsižvelgus į Kultūros reikalų tarybos siūlymus,
nuspręsta 3 000 litų skirti valstybinėms ir kalendorinėms šventėms organizuoti, 17 000 litų skirti
Plungės miesto šventės renginiams vykdyti ir 20 000 litų - 29 atrinktiems projektams finansuoti.
BEDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBA
(Pirmininkė Stanislava Simonavičienė)
2013 m. įvyko šeši Tarybos posėdžiai. Buvo sudarytas Bendruomenės sveikatos tarybos
2013 metų veiklos planas. Bendruomenės sveikatos tarybos iniciatyva vasario mėnesį įvyko
konferencija „Sveikos gyvensenos ugdymo ir fizinio aktyvumo įgūdžių diegimas per visuomenės
sveikatinimo priemones“. Konferencijoje dalyvavo ne tik Bendruomenės sveikatos tarybos nariai,
bet ir Savivaldybės bei Administracijos vadovai. Konferencijos metu buvo nutarta neskirti
finansavimo projektų rengėjams, kurie savo projektų nepristato visuomenei ir kurie nepateikia
ataskaitų apie projektų įvykdymą.
Kovo mėnesį Taryba įvertino 69 projektus, užpildė 334 vertinimo lenteles. Finansavimą
nuspręsta skirti 47 projektams. Laiku negavusi lėšų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo,
Taryba rinkosi dar kartą. Nuspręsta Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis finansuoti
lopšelių-darželių ir mokyklų teikiamus projektus, iš Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios
programos lėšų – kitų organizacijų teiktus projektus. Projektams vykdyti prašyta suma sudarė 156
241,80 lito, skirta - 76 035,61 Lt (48,66% prašytos sumos).
Metų pabaigoje buvo aptarta Bendruomenės sveikatos tarybos veikla ir galimybė
bendradarbiauti su Birštono bendruomenės sveikatos taryba. Nutarta 2014 metų pradžioje
organizuoti išvyką į Birštoną ir pasirašyti bendradarbiavimo sutartį. Taip pat nutarta, kad
informaciją apie vykdomus projektus, renginius, užsiėmimus projektų vykdytojai kiekvieną mėnesį
turi pateikti Savivaldybės gydytojui ir Bendruomenės sveikatos tarybai.
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PRIVATIZAVIMO KOMISIJA
(Pirmininkė Daiva Bliujutė)
2013 metais įvyko 9 Privatizavimo komisijos posėdžiai, kuriuose buvo apsvarstyti
27
klausimai dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto: dėl jo įtraukimo į Privatizavimo
objektų sąrašą, dėl pritarimo privatizavimo programoms, dėl privatizavimo objekto – Garažo,
esančio J. Tumo-Vaižganto g. 97B-2, Plungėje, dėl pritarimo pirkimo–pardavimo sutarties
projektui, dėl Privatizavimo fondo sąmatos svarstymo ir kiti klausimai.
Privatizavimo objektų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m.
vasario 23 d. nutarimu Nr. 228 „Dėl privatizavimo objektų sąrašo patvirtinimo“, yra 10 Plungės
rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių privatizuotinų objektų.
2013 m. Savivaldybės administracijos Vietos ūkio ir turto skyriaus siūlymu Privatizavimo
komisija apsvarstė, o Savivaldybės taryba priėmė sprendimus dėl įtraukimo į Privatizavimo objektų
sąrašą: 2013 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. T1-81 – pastato – Kultūros namų, esančio Dvaro g. 5,
Glaudžių k., Plungės r.; 2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T1-149 – negyvenamosios patalpos
– Verslo informacijos centro, esančios Senamiesčio a. 5, Plungėje; 2013 m. spalio 31 d. sprendimu
Nr. T1-242 – pastato – Arkinio sandėlio, pastato – Šieno daržinės, esančių Gegrėnų k., Žemaičių
Kalvarijos sen., Plungės r.; 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T1-300 – pastato – Mokyklos su
statiniais, esančių Minijos g. 10, Aleksandravo k., Plungės r.
Privatizavimo komisija pritarė 23 privatizavimo programų projektams dėl privatizavimo
objektų pardavimo viešo aukciono būdu, nustatydama pradines pardavimo kainas, registracijos
mokesčio dydžius. Privatizavimo programos ir informacija apie aukciono vykdymo sustabdymą
buvo skelbiamos valstybės įmonės Valstybės turto fondo leidinyje „Informacinis privatizavimo
biuletenis“, Savivaldybės tinklalapyje, laikraštyje „Plungės žinios“, elektroninėse skelbimų lentose
„EDomus galerija“, „Skelbiu.lt“, prie parduodamų objektų buvo kabinama reklaminė informacija
apie objektų pardavimą.
Pagal paskelbtas privatizavimo programas, 2013 m. buvo organizuotas 21 viešas
aukcionas, iš kurių 1 įvyko; jo metu parduotas garažas, į Savivaldybės privatizavimo fondo sąskaitą
pervesta 15,1 tūkst. Lt.
Įvertinusi per metus gautas privatizavimo pajamas bei lėšų poreikį Savivaldybės archyvo
patalpų, esančių Mendeno g. 4, Plungėje, remontui bei Paprūdžio g. apšvietimo sistemos remonto
darbams, Privatizavimo komisija svarstė ir pritarė Plungės rajono savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto skyriaus parengtiems Savivaldybės tarybos sprendimų projektams dėl
Privatizavimo fondo 2013 metų sąmatos pakeitimo.
JAUNIMO REIKALŲ TARYBA
(Pirmininkė Reda Aurylaitė)
Plungės rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba yra savarankiška jaunimo reikalų
koordinavimo institucija, įsteigta Savivaldybės tarybos sprendimu, kurios tikslas - koordinuoti,
inicijuoti, formuoti ir įgyvendinti jaunimo veiklą bei teikti patariamojo pobūdžio siūlymus
Savivaldybės tarybai, merui, Administracijos direktoriui, Savivaldybės administracijos padaliniams,
kitoms institucijoms ir Savivaldybės tarnautojams, siekiant skatinti aktyvesnę jaunimo veiklą
Plungės rajone.
Taryba veikia keliose pagrindinėse srityse: formuoja jaunimo politiką bei vykdo veiklą,
skirtą jaunimo situacijai gerinti savivaldybėje, atstovauja jaunimo interesams, rengiant teisės aktus,
skatina jaunimo tarptautinį bendradarbiavimą bei formuoja jaunimo politiką tarptautiniu lygmeniu.
2013 m. Jaunimo reikalų taryba rinkosi į penkis posėdžius. Darbas buvo organizuotas pagal
patvirtintą 2013 metų veiklos planą. Jaunimo reikalų taryba aktyviai dalyvavo Jaunimo problemų
sprendimo Plungės rajono savivaldybėje 2013- 2018 m. plano rengimo procese. Šis planas skirtas
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Plungės rajono savivaldybės ir Lietuvos Respublikos valdžios, verslo ir visuomenės atstovams,
formuojantiems jaunimo politiką Plungės rajone. Plano priemonėmis siekiama sukurti darnią
aplinką ir prielaidas plėtoti tęstinę jaunimo politiką, užtikrinant esamų priemonių įgyvendinimą,
kylančių problemų sprendimą, naujų priemonių atsiradimą, sudarant palankias sąlygas formuotis
jauno žmogaus asmenybei, integruojantis į visuomenės gyvenimą. Planas buvo patvirtintas Jaunimo
reikalų tarybos posėdyje, vykusiame 2013 m. kovo 15 d.
Svarstyti jaunimui aktualūs klausimai. Tai: „Būsto prieinamumas jaunoms šeimoms“,
„Jaunimo dalyvavimas savivaldoje“, „Profesinio informavimo, studijų ir darbo rinkos galimybių
atskleidimas Plungės rajono savivaldybėje“, „Jaunimo įsidarbinimo galimybės Lietuvoje ir
Europoje“, „Lietuvos Respublikos pirmininkavimas Europos Sąjungos Tarybai“.
2013 metais buvo dalyvauta tarpžinybiniuose susitikimuose, pasitarimuose, darbo grupėse
ir komisijose, keičiamasi informacija Jaunimo reikalų tarybos posėdžių metu.
Jaunimo veiklos programai įgyvendinti skirta 5 000 Lt. Vadovaudamiesi 2011m. birželio
30 d. patvirtintais Jaunimo reikalų tarybos nuostatais, Tarybos nariai nustatė finansavimo prioritetą
– jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklų koordinavimas. Iš viso įgyvendinti 9 jaunimo
veiklų projektai, iš jų du - tarptautiniai.
Jaunimo reikalų tarybos nariai inicijavo ir patys dalyvavo įvairiuose renginiuose:
pilietinėse akcijose „Nė vieno kapo be žvakutės“, „Darom 2013“, jaunimo vasaros akademijoje
„Kartu mes galime daug!“ „Lietuvos Respublikos pirmininkavimas ES Tarybai“. Vykdė projektą
„Mozaika“, kuris vyko Plungės miesto šventės metu, organizavo renginį „Imk valdžią, kol jaunas“,
skirtą Savivaldos dienai paminėti, buvo partneriais BRAVO 2013. Taip pat kartu su Plungės rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, Plungės atviru jaunimo centru, bendrojo lavinimo
mokyklų specialistais organizavo paskaitas ir renginius jaunimui aktualiomis temomis.
SPORTO TARYBA
(Pirmininkas Adomas Zamulskis)
Plungės rajono savivaldybės Sporto taryba yra nuolatinė Savivaldybės tarybos struktūra,
sudaryta iš Savivaldybės tarybos ir Administracijos, rajono sporto organizacijų bei visuomenės ir
sporto specialistų atstovų rajono strateginiams kūno kultūros ir sporto klausimams nagrinėti ir
spręsti.
Pagrindinis Sporto tarybos uždavinys – kontroliuoti sporto struktūros ir veiklos 2007-2014
metų strategijos vykdymą, padėti ją įgyvendinti bei teikti pasiūlymus ir rekomendacijas dėl kūno
kultūros ir sporto plėtotės savivaldybėje.
Plungės rajono savivaldybės Sporto taryba buvo susirinkusi į 6 posėdžius, kuriuose
svarstyta daug sporto visuomenei aktualių klausimų. Prasidėjus naujiems kalendoriniams metams,
labai aktualus klausimas - Sporto plėtros programos lėšų skyrimo tvarka. Tai dokumentas, kurį
tikslinga pakoreguoti kiekvienais metais, nes yra atsižvelgiama į sporto klubų veiklos efektyvumą ir
jų finansavimo dinamiškumą. Pirmajame Sporto tarybos posėdyje buvo svarstoma galimybė
minimaliai keisti šią Tvarką. Daugiausiai dėmesio nuspręsta skirti sporto klubų veiklai, Plungės
rajono vardo reprezentavimui Lietuvoje ir užsienyje, sporto bazių priežiūrai, masinių sporto ir
sveikatingumo renginių rajone vykdymui.
Savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimu T1-99 buvo įkurta biudžetinė
įstaiga Plungės sporto ir rekreacijos centras. 2012 m. birželio 28 d. Plungės rajono savivaldybės
taryboje priimtas sprendimas Nr. T1-161 „Dėl pritarimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą Plungės
sporto mokyklą“. Reorganizavus šią įstaigą, tapo aktuali mokinių priėmimo, kultivuojamų sporto
šakų valandų proporcijų nustatymo, taip pat mokesčio už neformalųjį ugdymą tvarkų pakeitimai.
Svarstytas klausimas dėl Plungės sporto ir rekreacijos centro struktūros ir pareigybių aprašo
pakeitimo.
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Dažnai buvo diskutuojama dėl Plungės rajono reprezentacinių komandų, kurios turi teisę
nemokamai naudotis sporto bazėmis, sąrašo patvirtinimo ir naudojimosi sporto bazėmis nuomos
mokesčio nustatymo. Nuolat teikiama informacija ir pasidalijama nuomonėmis apie pagrindinių
sporto bazių būklę - stadiono, esančio Plungės dvaro sodyboje, apie Plungės irklavimo bazės
rekonstrukcijos būtinumą bei Plungės sporto arenos statybą.
Posėdžių metu buvo nagrinėjami sporto klubų prašymai dėl papildomo finansavimo, dėl
pritarimo dalyvauti įvairiuose tarptautiniuose projektuose ir kt.
Tarybos iniciatyva surengti geriausiųjų 2013 m. sportininkų rinkimai ir apdovanojimai.
PROFESINIŲ SĄJUNGŲ, DARBDAVIŲ IR SAVIVALDYBĖS ATSTOVŲ TRIŠALĖ
TARYBA
(Pirmininkas Mindaugas Jurčius)
2013 metais įvyko 3 Trišalės tarybos posėdžiai. Posėdžių metu aptarti šie klausimai:
1. Lietuvos Respublikos trišalės tarybos informacijos svarstymas.
2. Trišalės tarybos pirmininko rinkimai. Pirmininku išrinktas Plungės rajono
savivaldybės mero pavaduotojas Mindaugas Jurčius.
3. Valstybės tarnautojų darbo užmokestis.
4. Minimalios mėnesinės algos padidinimo įtaka smulkiajam ir vidutiniam verslui
Plungės rajone.
5. 2014 m. numatomo pradėti įgyvendinti ES fondų finansuojamo projekto „Išlik
darbo rinkoje“ pristatymas.
SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRŲ, JŲ FILIALŲ AKREDITAVIMO IR
KATEGORIJŲ SUTEIKIMO BEI KULTŪROS CENTRŲ IR JŲ FILIALŲ KULTŪROS,
MENO DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO KOMISIJA
(Pirmininkas Česlovas Kerpauskas)
Gavusi Žlibinų kultūros centro prašymą dėl akreditavimo ir kategorijos suteikimo,
Komisija į posėdį rinkosi 2013 metų lapkričio 12 dieną ir įvertino pateiktus dokumentus.
Konstatuota, jog pateikti dokumentai tvarkingi, Kultūros centro bazė, žmogiškieji ištekliai bei
darbuotojų išsilavinimas atitinka kultūros ministro patvirtintos Tvarkos reikalavimus. Kadangi
Žlibinų kultūros centras surinko 4 350 balų (pagal vertinimo skalę), nuspręsta jam suteikti antrąją
kategoriją.
KOMISIJA SIŪLYMAMS DĖL PLUNGĖS GARBĖS PILIEČIO VARDO
SUTEIKIMO NAGRINĖTI
(Pirmininkas Albinas Klimas)
Plungės rajono savivaldybės Komisija siūlymams dėl Plungės garbės piliečio vardo
suteikimo nagrinėti, kurią sudaro 5 nariai, savo veikloje vadovaujasi Plungės rajono savivaldybės
tarybos patvirtintais Plungės garbės piliečio vardo suteikimo nuostatais.
Komisija 2013 m. balandžio 3 d. Savivaldybės interneto svetainėje bei rajono spaudoje
paskelbė kvietimą teikti kandidatūras Plungės garbės piliečio vardui suteikti. Per metus Komisija
posėdžiavo 2 kartus. Komisijos nariai, aptarę gautus pasiūlymus, nutarė teikti Plungės rajono
savivaldybės tarybai Antano Jadziausko ir Danutės Monikos Baltutienės dokumentus dėl Plungės
garbės piliečio vardo suteikimo.
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ŠVIETIMO RĖMIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKIRSTYMO KOMISIJA
(Pirmininkė Elvyra Valerija Lapukienė)
2013 metų Plungės rajono savivaldybės Švietimo rėmimo programai buvo skirta 15 000
tūkst. litų. Informacija apie Programos lėšų paskirstymą 2013 metais pateikiama lentelėje:
1
.
2
.

.

.

.
.

Švietimo rėmimo programos lėšų panaudojimas 2013 m. (litais)
Kelionės išlaidos į respublikines olimpiadas:
Apgyvendinimas
Mokinių apdovanojimai
Mokytojų apdovanojimai
Gėlės ir vaišės

Ekskursija 2013-06-07 6-9 klasių mokiniams - rajoninių
olimpiadų
prizininkams - į Kretingos rajone esančio pramogų
3
centro „Vinetu“ kaimą, taip pat į mini zoologijos sodą:
Transporto išlaidos
Ekskursija
Ekskursiją 2013 m. birželio 20 d. į Vilniaus televizijos
bokštą, Katedros požemius 10-12 klasių mokiniams - rajoninių
4
olimpiadų nugalėtojams:
Transporto išlaidos
Ekskursijos
Ekskursija metodinių ratelių pirmininkams:
5
Transporto išlaidos
Ekskursijos
6
Prizai
IŠ VISO

814,93
1 247,04
3 700,00
1 850,00
399,94

366,63
285,00

2 214,30
453,00
2 074,24
1 189,00
405,92
15 000,00

APIBENDRINIMAS
Šioje ataskaitoje pateikta objektyvi informacija apie Savivaldybės tarybos, komitetų bei
komisijų veiklą. Savivaldybės tarybos šios kadencijos darbo metu, beveik per trejus metus, priimta
nemažai Plungės rajono gyventojams svarbių sprendimų. Sprendimus priėmėme kartu, ir laikas jau
rodo, kad jie pasiteisino, nes visada atsižvelgėme į rajono ilgalaikę strategiją ir į žmonių poreikius,
visose srityse laikėmės darbų tęstinumo.
Paminėsiu tik keletą skaičių, įrodančių, kad 2013 metais atliktas didelis mūsų visų darbas.
Sėkmingai tęsiama Plungės kultūros centro renovacija. 2013 metais sutvarkyta jo parodų ir
pradėta renovuoti žiūrovų salė. Įsisavintas 2013 metams skirtas 733 tūkst. Lt finansavimas. Šiuo
metu Europos Sąjungos lėšomis renovuojamas Šateikių kultūros centras, gerinama jo infrastruktūra,
pritaikant bendruomenės poreikiams. Šio projekto vertė - 3 mln. litų. Už tris su puse mln. Lt
pasirašyta Alsėdžių vidurinės mokyklos pastato rekonstrukcijos darbų sutartis. Šiuo metu atliekami
energiją taupantys darbai. Restauruojamas Platelių dvaro kluonas, pritaikant bendruomenės
poreikiams; projekto vertė - daugiau nei du su puse mln. Lt. 2014 metų pradžioje planuojama
objektą pabaigti. Vykdomas Varkalių kaimo bendruomeninės infrastruktūros gerinimas.
Šio
projekto vertė – daugiau kaip 1 mln. Lt. Vyksta Plungės rajono savivaldybės administracijos pastato
kapitalinis remontas.
Vykdėme projektus, gerinančius gyventojų aplinkos kokybę. 2013 metų spalį pasirašytas
tvenkinių išvalymo Palankės gatvėje statybos užbaigimo darbų aktas; vyksta Plungės jūros valymo

16

darbai, kurių vertė - 2,5 mln. Lt. Su Lietuvos verslo paramos agentūra 2013 metų vasarį pasirašyta
projekto „Turizmo trasų aplink Platelių ežerą ir jų jungties iki Plungės miesto infrastruktūros plėtra“
finansavimo ir administravimo sutartis. Vykdant projektą, iki 2015 m. spalio 1 d. numatyta įrengti
penkias pėsčiųjų - dviračių takų atkarpas. Bendra projekto vertė – virš 7 mln. litų. Intensyviai
vyksta darbai M. Oginskio dvaro sodyboje. Šiuo metu įgyvendinamas III darbų etapas, vertas
daugiau nei 5 mln. Lt. Baigiamas rengti Centrinio stadiono sutvarkymo techninis projektas.
Gerinant kelių infrastruktūrą, sėkmingai baigta vietinės reikšmės kelio ŽlibinaiKantaučiai rekonstrukcija (projekto vertė – daugiau nei trys su puse mln. Lt); vietinės reikšmės
kelio Kaušėnai-Prūsaliai-Alksnėnai rekonstrukcija, įrengiant dviračių taką; Merkelių gyvenvietės
gatvės rekonstrukcija, sutvarkant važiuojamosios dalies dangą bei naujai įrengiant šaligatvį ir
gatvės apšvietimą. 2012 metų birželio mėnesį sėkmingai pradėta įgyvendinti Nausodžio seniūnijos
Varkalių kaimo Medelyno gatvės rekonstrukcija. Atliktų darbų vertė – virš trijų mln. Lt. Vien
pernai čia atlikta darbų už 1 milijoną 250 tūkstančių Lt. Plungės akademiko Adolfo Jucio
pagrindinės mokyklos teritorijoje įrengta aikštelė. Remonto darbų kaina – beveik 141 tūkstantis Lt.
2013 m. liepos 25 d. pasirašyta Plungės miesto P. Genio gatvės rekonstrukcijos
darbų sutartis. Įgyvendinus projektą, bus rekonstruota gatvė, įrengti šaligatviai, lietaus vandens
nuotekų tinklai, apšvietimas. Vien 2013 metais, įsisavinant skirtą finansavimą, darbų atlikta už 502
tūkst. Lt. Šiuo metu yra parengtas tunelio po geležinkeliu techninis projektas ir detalusis planas,
kuriame numatyti parengiamieji darbai, žiedinės sankryžos ir naujos gatvės tarp Dariaus ir Girėno
bei Alanto gatvių įrengimas.
Daug dėmesio skirta vandentvarkai. Įgyvendinant projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros plėtra Plungėje, II etapas“, įrengta beveik 23 km vandentiekio tinklų, 30,5
km nuotekų tinklų, 5 km slėgiminių nuotekų tinklų, įrengta 14 nuotekų siurblinių. Bendra
projekto vertė - beveik 29 mln. Lt, iš jų Savivaldybės dalis – virš 2 mln. Lt. Atlikus projekto
rangos darbus, liko nepanaudotas projekto užsakovo rezervas. Aplinkos ministerija jį leido
panaudoti Varkalių gyvenvietės Kulių ir Sodo gatvių vandentiekio ir nuotekų tinklų infrastruktūros
plėtrai. Darbai baigti 2013 metų spalio 8 dieną. Paklota beveik 900 metrų vandentiekio tinklų ir 2,8
km nuotekų tinklų, įrengtos dvi nuotekų siurblinės. Numatyta, kad prie šių paklotų buitinių nuotekų
tinklų prisijungs 2 120 gyventojų, o prie vandentiekio tinklų- 1 193.
2013 metais baigti vykdyti ir projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros renovavimas ir plėtra Plungės r. (Žemaičių Kalvarijoje, Plateliuose, Kuliuose)“
darbai. Projektui vykdyti skirtas finansavimas - virš 14 mln. Lt, iš jų Savivaldybės dalis - 771
tūkst. Lt. 2013 metų spalio 8 d. išduotas statybos užbaigimo aktas paskutiniams šio projekto
darbams Kuliuose. Projekto įgyvendinimo metu rekonstruoti neveikiantys Žemaičių Kalvarijos ir
Kulių buitinių nuotekų valymo įrenginiai, paklota beveik 11 km vandentiekio tinklų, virš 21 km
buitinių nuotekų tinklų, įrengta 17 nuotekų siurblinių.
Numatyta, kad prie įrengtų nuotekų tinklų iki 2015 metų pabaigos prisijungs 820
gyventojų, prie vandentiekio tinklų - 385 gyventojai.
Baigti projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir
plėtra Plungės r. (Šateikiuose, Alsėdžiuose)“ vykdymo darbai. Projektui vykdyti buvo skirtas virš
16 mln. Lt finansavimas; Savivaldybės dalis - 804 tūkst. Lt. Paskutiniai projekto darbai baigti
2013 metų gruodžio 16 dieną. Rekonstruoti Alsėdžių ir Šateikių buitinių nuotekų valymo
įrenginiai, paklota virš 15 km vandentiekio tinklų, beveik 19 km buitinių nuotekų tinklų, įrengta 12
nuotekų siurblinių. Numatyta, kad prie įrengtų nuotekų tinklų iki 2015 metų pabaigos prisijungs
535 gyventojai, prie vandentiekio tinklų - 466.
2013 metų gruodžio 23 dieną pasirašyta projekto „Nuotekų tinklų plėtra Žemaičių
Kalvarijos miestelyje, Plungės rajone“ finansavimo ir administravimo sutartis. Projekto biudžetas494 tūkst. Lt. Numatyta Žemaičių Kalvarijos miestelio Pagardinio, Senkapio, Senkelio, Alsėdžių
gatvėse pakloti 1,3 km nuotekų tinklų, įrengti 2 nuotekų siurblines. Bus sudaryta galimybė 29-iems
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šių gatvių būstams prisijungti prie buitinių nuotekų tinklų. Darbai turės būti baigti iki 2014 metų
spalio mėnesio.
Noriu pabrėžti, jog ir švietimo reikalai tvarkomi nuosekliai, vadovaujantis tarybos
patvirtintu Plungės rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2012 - 2015 metų bendruoju
planu. Mūsų rajono mokyklų tinklas yra gana gerai sutvarkytas tiek mieste, tiek kaimiškose
vietovėse. Kaime esanti mokykla, vaikų darželis telkia vietos bendruomenę ir gerina jos gyvenimo
kokybę, sulaiko žmones nuo bėgimo į miestą. Vietos bendruomenės, Savivaldybės tarybai pritarus,
sėkmingai įgyvendino daug projektų, kurių rezultatais šiandien džiaugiasi rajono kaimų ir miestelių
gyventojai.
Baigdamas noriu pasakyti, jog galime pasidžiaugti per metus nuveiktais darbais. Aišku,
problemų netrūksta, tačiau jas sprendžiame, atsižvelgdami į Savivaldybės biudžeto galimybes.
Galėtume padaryti ir daugiau, jeigu visa Savivaldybės taryba aiškiai ir atsakingai suprastų bei
įvertintų jai tekusios misijos svarbą ir dirbtų rajono žmonėms sutartinai ir matydama perspektyvą.
Įvertindamas tai, kad ir aš pats ne visada sugebėjau tarybos narius telkti bendram darbui,
noriu pasakyti, jog dirbau vadovaudamasis įstatymais, rajono žmonių siekiais ir lūkesčiais,
laikiausi demokratijos, viešumo, teisėtumo, atsakomybės principų.
Dėkoju visiems, su kuriais 2013 metais teko dirbti ir spręsti aktualiausius Plungės rajono
savivaldybės klausimus.
Taip pat dėkoju padidėjusiai opozicijai už pastabas, kritiką bei siūlymus ir tikiu, kad mes
visi, ieškodami bendro sutarimo, ir šiais metais dirbsime, kad sėkmingai užbaigtume pradėtus ir
vykdomus darbus.
Pagarbiai
Plungės rajono savivaldybės meras Albinas Klimas

