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Plung÷
2011-ieji Plung÷s rajono savivaldyb÷je buvo ryškių politinių pasikeitimų ir intensyvių darbų
metai. Pirmiausia - pasikeit÷ Savivaldyb÷s tarybos valdančioji dauguma, sudaryta nauja, stabiliai
dirbanti koalicija, kuri gana darniai ÷m÷si spręsti koalicijos partijų programinius ir savivaldyb÷s
gyventojų svarbiausius uždavinius. Antra – tarybos narių pečius užgul÷ didel÷ atsakomyb÷, priimant
sprendimus d÷l strateginių ir lokalių projektų įgyvendinimo. Kaip gi mums visiems sek÷si?
Šiandieną, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir Plung÷s rajono
savivaldyb÷s tarybos veiklos reglamento 144.19. straipsnio nuostatomis, pra÷jus vieneriems tarybos
veiklos metams, teikiu Jums savo 2011 metų veiklos ataskaitą.
I. SAVIVALDYBöS TARYBA
Taigi, 2011-ieji buvo rinkimų į savivaldybių tarybas metai, tod÷l po jų, nuo balandžio 7
dienos, iš dalies pasikeit÷ Savivaldyb÷s tarybos sud÷tis. Į Savivaldyb÷s tarybą buvo išrinkti 2
koalicijos „Vieninga Plung÷“ iškelti kandidatai - Robertas Endrikas ir Raimondas Doviltis, 2 Darbo
partijos – Mindaugas Jurčius ir Juozas Šlepetis, 6 Liberalų ir centro sąjungos atstovai: Algirdas
Pečiulis, Audrius Klišonis, Aidas K÷sas, Gintautas Vaitkevičius, Tomas Raudys bei Jonas
Varkalys, kurį, jam v÷liau atsisakius mandato, pakeit÷ Audrius Šapalas, 2 Lietuvos valstiečių
liaudininkų sąjungos atstovai - Andriejus Stančikas ir Marijus Kaktys, 3 Lietuvos socialdemokratų
partijos atstovai: Albertas Krauleidis, Mykolas Pronckus ir Juozas Šlepetis, 3 T÷vyn÷s sąjungos –
Lietuvos krikščionių demokratų atstovai: Elvyra Valerija Lapukien÷, Judita Stankut÷ ir Adomas
Zamulskis, 2 Lietuvos socialdemokratų sąjungos atstovai - Visvaldas Nekrašas ir Irena Nekrašien÷,
2 partijos „Tvarka ir teisingumas“ atstovai - Albinas Klimas ir Janut÷ Stancelien÷, bei 3 Liberalų
sąjūdžio atstovai: Vytautas Jonutis, Audrius Misiūnas ir Romas Rem÷za. Taigi, VII-ojo šaukimo
Savivaldyb÷s taryboje darbą prad÷jo 9 nauji, iki šiol Savivaldyb÷s tarybos darbe nedalyvavę,
tarybos nariai: Raimondas Doviltis, Mindaugas Jurčius, Marijus Kaktys, Tomas Raudys, Juozas
Šlepetis (DP), Janut÷ Stancelien÷, Gintautas Vaitkevičius, Adomas Zamulskis ir Audrius Šapalas.
Pasiteisinus buvusių Savivaldyb÷s tarybos komitetų sudarymo principams ir jų veiklai,
komitetų pavadinimai ir jų veiklos sritys nebuvo keičiamos, tod÷l buvo sudaryti: Ekonomikos,
finansų ir biudžeto, Švietimo, kultūros ir sporto, Sveikatos ir socialin÷s apsaugos, Kaimo reikalų,
Vietos ūkio ir ekologijos bei Kontrol÷s komitetai. Komitetų nariai savo pirmuosiuose pos÷džiuose
išsirinko komitetų pirmininkus ir jų pavaduotojus. Kadencijos pradžioje buvo patvirtintos visoms
savivaldybių taryboms privalomos Administracin÷ ir Etikos komisijos bei kitos efektyviai veiklai
užtikrinti reikalingos komisijos.
Savivaldyb÷s taryboje buvo įregistruotos 3 frakcijos: T÷vyn÷s sąjungos - Lietuvos
krikščionių demokratų (3 tarybos nariai, seniūn÷ Judita Stankut÷) ir opozicin÷mis frakcijomis
pasiskelbusios Liberalų ir centro sąjungos frakcija „Už tolygų Plung÷s krašto vystymąsi“(6 tarybos
nariai, seniūnas Algirdas Pečiulis) ir Lietuvos socialdemokratų frakcija (3 tarybos nariai, seniūnas
Albertas Krauleidis).
Savivaldyb÷s taryba dirbo pagal patvirtintą darbo planą. Per metus buvo apsvarstyti 338
klausimai, iš jų VII šaukimo tarybos - 262, priimta 315 Savivaldyb÷s tarybos sprendimų, iš jų
naujos sud÷ties tarybos - 246. Metų pradžioje buvo patvirtintas Savivaldyb÷s 2011-2013 metų
strateginis veiklos planas, 2011 metų Savivaldyb÷s biudžetas, leista Savivaldyb÷s administracijai
10-čiai metų imti iki 5300,00 tūkst. litų paskolą (eurais) prisid÷ti prie investicijų projektų, kurių
įgyvendinimas yra patvirtintas Savivaldyb÷s tarybos sprendimais.
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Kadencijos pradžioje priimta daug sprendimų organizaciniais klausimais: d÷l Savivaldyb÷s
tarybos komitetų ir jų sud÷čių patvirtinimo, Savivaldyb÷s tarybos komisijų sudarymo, šių komisijų
veiklos reglamentų patvirtinimo, d÷l Savivaldyb÷s tarybos atstovų delegavimo į įvairias institucijas:
į Trišalę tarybą, Vietos veiklos grupę ir Vietos veiklos grup÷s valdybą, į Šiaulių teritorin÷s ligonių
kasos steb÷tojų tarybą, Telšių regiono pl÷tros tarybą ir kt. Išrinkti atstovai į Savivaldybių
asociacijos suvažiavimą.
Suformavus ir patvirtinus Vietos savivaldos įstatyme numatytas struktūras, prad÷ti svarstyti
ir tvirtinti savivaldybei ir jos gyventojams aktualūs klausimai. Nuspręsta rengti Plung÷s rajono
zonų šilumos ūkio, Plung÷s miesto paviršinio vandens (lietaus kanalizacijos) surinkimo, Plung÷s
miesto centrin÷s dalies sutvarkymo, Plung÷s rajono savivaldyb÷s kaimų ir Plung÷s miesto ribų
koregavimo specialiuosius planus, patvirtintas Plung÷s rajono savivaldyb÷s 2011 metų socialinių
paslaugų planas. Kad būtų galima įgyvendinti dviračių takų įrengimo projektą, Savivaldyb÷s
nuosavyb÷n perimtas valstybei priklausęs vietin÷s reikšm÷s 4,69 km ilgio vidaus kelias Plokščiai –
Plokštin÷.
Palyginti pateikiama per 2011 metus Savivaldyb÷s tarybos pos÷džiuose aptartų klausimų ir
priimtų sprendimų skaičius, iš jų (skliausteliuose) - nuo kadencijos pradžios (balandžio 7 dienos):
Metai
2009

Tarybos
pos÷džių skaičius
12

Apsvarstyta
klausimų
351

Priimta
sprendimų
321

2010

12

337

301

2011

12

338 (262)

315 (246)

Visos Savivaldyb÷s tarybos pos÷džių darbotvark÷s buvo skelbiamos laikraštyje „Plung÷“,
sprendimų projektai - Savivaldyb÷s interneto svetain÷je. Priimti sprendimai įd÷ti į kompiuterinę
dokumentų valdymo ir apskaitos programą „Kontora“, INFODOC sistemą, Savivaldyb÷s interneto
svetainę.
II. KOMITETŲ VEIKLA
Ekonomikos, finansų ir biudžeto komitetas
Komiteto pirmininkas - Visvaldas Nekrašas, pavaduotojas - Vytautas Jonutis. Nariai: Aidas
K÷sas, Mykolas Pronckus, Adomas Zamulskis. (Iki 04.07. – pirmininkas Mykolas Pronckus, nariai:
Idalija Alminien÷, Audrius Klišonis, Algirdas Kurcikevičius, Rimas Ščupokas).
Komitetas dirbo pagal patvirtintą darbo planą, aptar÷ 109 klausimus, susijusius su
Savivaldyb÷s biudžeto tvirtinimu, jo tikslinimu, mokesčių lengvatų suteikimu, įvairių tarifų,
vietinių rinkliavų, priedų prie tarnybinių atlyginimų, priemokų nustatymu, paskolų pa÷mimu,
prašymų skirti l÷šų ar teikti mokesčių lengvatas tenkinimu ir kt. Dalyvaujant įmonių ir įstaigų
vadovams, analizuoti Savivaldyb÷s įmonių 2010 metų ūkin÷s – finansin÷s veiklos rezultatai,
patvirtintos jų 2010 metų pelno (nuostolio) paskirstymo ir finansin÷s ataskaitos. Išklausytos
informacijos apie uždarosios akcin÷s bendrov÷s Plung÷s autobusų parko finansinę veiklą,
Savivaldyb÷s paimtų paskolų panaudojimą, l÷šų, gautų už 2009 - 2010 metais privatizuotus
objektus, panaudojimą, pritarta uždarosios akcin÷s bendrov÷s „Telšių regiono atliekų tvarkymo
centras“ 2010 metų veiklos ataskaitai. Aptarta informacija apie paraiškų 2012 metų Valstyb÷s
investicijų programai teikimą, nagrin÷ti fizinių ir juridinių asmenų Savivaldybei teikti prašymai d÷l
nekilnojamojo turto, žem÷s mokesčių lengvatų suteikimo. Aptarti ir teikti Savivaldyb÷s tarybai
sprendimų projektai d÷l papildomų l÷šų skyrimo įvairiems ES l÷šomis vykdytų projektų
netinkamomis pripažintoms išlaidoms finansuoti, d÷l veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint
verslo liudijimus, fiksuoto pajamų mokesčio dydžio ir lengvatų, d÷l 2012 metų nekilnojamojo turto
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mokesčio tarifo nustatymo. Aptarti ir teikti Savivaldyb÷s tarybai patvirtinti 2011-2013 metų
strateginis veiklos bei 2010-2017 metų pl÷tros strateginis planai.
Vietos ūkio ir ekologijos komitetas
Komiteto pirmininkas - Robertas Endrikas, pavaduotojas - Romas Rem÷za. Nariai: Tomas
Raudys, Janut÷ Stancelien÷, Juozas Šlepetis (LSDP). (Iki 04.07. – pirmininkas Vytautas Jonutis,
nariai: Voldemaras Bučius, Robertas Endrikas, Juozas Šlepetis (LSDP), Jonas Varkalys).
Komitetas aptar÷ 184 klausimus. Svarstytais klausimais parengtus sprendimų projektus,
kuriems buvo pritarta, teik÷ Savivaldyb÷s tarybai. Komitetas dirbo pagal patvirtintą planą ir aptar÷
Savivaldybei priklausančio turto privatizavimo programos vykdymo eigą, analizavo UAB „Telšių
regiono atliekų tvarkymo centras“ veiklą, gatvių ir kelių asfaltavimo darbų vykdymą, dom÷josi šių
darbų perspektyvomis, darbų eiliškumu, vykdomų investicijų projektų vykdymu, atliekamų darbų
kokybe, netinkamų iš ES skirtų l÷šų finansuoti darbų bei techniniuose projektuose nenumatytų
darbų vykdymu ir jų finansavimu. Siūl÷ Savivaldyb÷s administracijai reikliau kontroliuoti užbaigtų
darbų pripažinimo tinkamais procesus. Pakako Komiteto narių d÷mesio tvarkytinoms Plung÷s
miesto teritorijoms, viešųjų darbų organizavimui, šilumos ūkio būkl÷s analizei, planuojamoms šio
ūkio investicijoms bei gautų investicijų panaudojimui, vietin÷s reikšm÷s kelių priežiūrai skirtų l÷šų
panaudojimui, gamtosaugos problemų analizei. Aptartas klausimas d÷l žem÷s pa÷mimo Kulių
miestelio kapin÷ms prapl÷sti.
Be darbo plane numatytų svarstyti klausimų, Komitetas aptar÷, vertino ir teik÷ Savivaldyb÷s
tarybai Savivaldyb÷s administracijos parengtus sprendimų projektus d÷l disponavimo Savivaldybei
priklausančiu turtu: per÷mimo ar perdavimo, suteikimo nuomai ar panaudai. Teik÷ projektus d÷l
leidimo rengti detaliuosius planus ir juos tvirtinti, d÷l plotų, siūlomų įtraukti į neprivatizuojamų
žem÷s sklypų sąrašus, d÷l pavadinimų gatv÷ms suteikimo, d÷l pritarimo įvairiems investiciniams
projektams ir kt.
Sveikatos ir socialin÷s apsaugos komitetas
Komiteto pirmininkas – Raimondas Doviltis, pavaduotoja - Irena Nekrašien÷. Nariai:
Mindaugas Jurčius, Audrius Klišonis, Algirdas Pečiulis. (Iki 04.07. - pirmininkas Leonardas Želvys,
nariai: Alfonsas Zamulskis, Mar÷ Valaitien÷, Visvaldas Nekrašas).
Vadovaudamasis patvirtintu darbo planu, Komitetas sureng÷ 9 pos÷džius ir apsvarst÷ 37
klausimus. Viename iš pos÷džių aptar÷ alkoholio reklamos ir prekybos tvarką bei kontrolę,
alkoholinių g÷rimų pardavimo ribojimo galimybes. Maitinimo paslaugų tiekimo organizavimas ir jų
kokyb÷ švietimo įstaigose buvo aptarta į pos÷dį pakvietus visų šiuo klausimu suinteresuotų
institucijų atstovus: VšĮ „Kretingos maistas“, Plung÷s valstybin÷s maisto ir veterinarijos tarnybos,
Visuomen÷s sveikatos centro Plung÷s skyriaus, miesto mokyklų mokinius, taip pat Savivaldyb÷s
administracijos ir Švietimo skyriaus vadovus. Pos÷džio metu buvo išsakyti priekaištai d÷l mokinių
maitinimo, sutarta, kad apie visus mokyklose nustatytus pažeidimus bus informuojamas Švietimo
skyrius ir ieškoma sprendimų jiems pašalinti.
Aptarta ir teikta Savivaldyb÷s tarybai tvirtinti Savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos
steb÷senos 2010-2012 metų programa ir jos įgyvendinimo priemonių plano 2010 metų ataskaita,
Savivaldyb÷s 2011 metų socialinių paslaugų planas, Savivaldyb÷s triukšmo prevencijos 2011-2013
metų veiksmų planas.
Dalyvaujant Savivaldyb÷s ligonin÷s direktoriui, Policijos komisariato atstovams,
Trumpalaik÷s globos centro direktoriui, Komiteto pas÷dyje diskutuota, kokia įstaiga - Savivaldyb÷s
ligonin÷ ar Trumpalaik÷s globos centras - tur÷tų teikti išblaivinimo paslaugas. Kalb÷ta, kad reik÷tų
numatyti l÷šas Savivaldyb÷s ligoninei sumok÷ti už socialiai nedraustiems asmenims teikiamas
paslaugas. Nutarta siūlyti Savivaldyb÷s administracijai spręsti klausimą d÷l patalpų skyrimo
išblaivinimo paslaugoms teikti.
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Dalyvaujant nevyriausybinių organizacijų atstovams, buvo aptartas klausimas d÷l viešosios
fizin÷s aplinkos pritaikymo žmonių su negalia poreikiams. Komiteto iniciatyva prad÷ta diskusija
apie galimybę atsilaisvinusias buvusios poliklinikos patalpas pritaikyti nevyriausybinių organizacijų
veiklai bei gydymo ir socialin÷ms paslaugoms teikti.
Švietimo, kultūros ir sporto komitetas
Komiteto pirminink÷ - Elvyra Valerija Lapukien÷, pavaduotoja - Judita Stankut÷. Nariai:
Albertas Krauleidis, Audrius Misiūnas, Gintautas Vaitkevičius. (Iki 04.07.- pirmininkas Audrius
Misiūnas, nariai: Judita Stankut÷, Algirdas Pečiulis, Romutis Mažrimas, Aidas K÷sas).
Komitetą sudaro 5 tarybos nariai, iš kurių tik vienas - tarybos darbe naujokas. Gal būtent d÷l
to visi Komiteto nariai pasižym÷jo aktyvumu ne tik pos÷džių metu, bet ir organizuojant Komiteto
darbą, ruošiant klausimus pos÷džiams, atliekant Komiteto numatytas veiklas, pavedimus. Pravesti 6
pos÷džiai, kurių pagrindiniai klausimai buvo orientuoti į informacijos kaupimą apie Komiteto
kuruojamas sritis, tos informacijos analizę, numatant problemų sprendimo galimybes, būdus ir
terminus. Tod÷l jau šiandien yra aptartas rajono sporto bazių tinklas, Savivaldyb÷s tarybos
sprendimais patvirtinti jų tvarkymo planai. Komiteto nariai noriai dalyvavo sporto bazių apžiūroje,
tod÷l jiems nebuvo sud÷tinga apsispręsti d÷l jų tvarkymo eiliškumo. Taryboje numatytas svarstyti
klausimas apie rajono švietimo problemas perkeltas į 2012 metų darbo planą, tačiau Komitete
rajono švietimo rodiklių analiz÷ susilauk÷ d÷mesio ir buvo pritarta, kad ši medžiaga vertinga ir turi
būti pateikta visiems tarybos nariams, svarstant švietimo problemas. Komitete išanalizuota 20
planinių klausimų, iš kurių tik vienas buvo apie kultūros reikalus, tačiau reikia pasteb÷ti, kad kai
kurie švietimo klausimai - d÷l vaikų, jaunimo užimtumo - siejosi ir su kultūros įstaigų veikla.
Nepavyko susitarti su Administracijos specialiste d÷l kultūros paveldo objektų rajone apskaitos.
Net 2 kartus pateikta informacija buvo netiksli ir neinformatyvi, bet tikim÷s, kad 2012 metais
apskaitą pavyks sutvarkyti. Komiteto narių 2011 metais atliktas darbas tapo pagrindu 2012 metų
darbų realizavimui. Būtina ne tik sukaupti informaciją, bet ir efektyviai ja naudotis bei kontroliuoti,
kad numatytos priemon÷s būtų laiku įgyvendintos. D÷koju Komiteto nariams, kad jie tai supranta
ir aktyviai prisideda prie numatytų darbų įgyvendinimo, d÷koju Administracijos specialistams,
kurie rinko reikiamą informaciją ir tinkamai ją pateik÷, o taip pat visiems tarybos nariams, kurie
geranoriškai gilinosi ir sprend÷ švietimo, kultūros ir sporto problemas.
Šiek tiek statistikos: per metus įvyko 10 Komiteto pos÷džių, nuo VII kadencijos pradžios - 6
pos÷džiai, išanalizuotas 71 klausimas (nuo 04.07. - 50) švietimo, kultūros ir sporto tematika, tarybai
pateikti 36 (nuo 04.07 – 25) sprendimų projektai, sudarytas ir Savivaldyb÷s tarybos patvirtintas
Plung÷s rajono sporto ir poilsio bazių priežiūros ir tvarkymo planas.
Kaimo reikalų komitetas
Komiteto pirmininkas - Marijus Kaktys, pavaduotojas - Juozas Šlepetis (DP). Nariai:
Andriejus Stančikas, Jonas Varkalys, jam atsisakius mandato, nuo 10.25. - Audrius Šapalas. (Iki
04.07. – pirmininkas Andriejus Stančikas, nariai: Albinas Klimas, Alfredas Bieliauskas, Romualdas
Rimkus).
Komitetas sureng÷ 7 pos÷džius, kuriuose aptar÷ 19 klausimų. Patvirtinta Plung÷s rajono
savivaldyb÷s 2011 metų melioracijos darbų programa, išklausytos informacijos apie kaimo
vietov÷se esančių švietimo ir kultūros įstaigų būklę ir jų veiklą, kaimo turizmo bei smulkaus ir
vidutinio verslo vystymo perspektyvas, struktūrinių fondų ir teritorijų vystymo bei Žem÷s ūkio
pl÷tros programos l÷šų panaudojimą, kaimo kelių tvarkymą ir priežiūrą žiemos laikotarpiu. Aptarta
hidrotechninių įrenginių, melioruotų plotų, ypač priemiestiniuose ūkiuose, būkl÷ rajone. Išsamiai
analizuotas klausimas d÷l kooperatinių bendruomenių sąjungos „Plung÷ – Loiret“ prašymo perduoti
Sąjungai Varkalių kaime esančius SĮ Varkalių agroserviso patik÷jimo teise valdytus statinius dirbtuves, garažus, kuro rezervuarus ir kt. Komitetas siūl÷ Savivaldyb÷s administracijai kreiptis į
teismą d÷l Žem÷s ūkio ministerijos į teisminį ginčą įtraukimo trečiuoju asmeniu ir siūl÷ šį klausimą
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išspręsti sudarant taikos sutartį su kooperatinių bendruomenių sąjunga „Plung÷ – Loiret“, o kol tai
bus padaryta, - užtikrinti min÷to nekilnojamojo turto apsaugą. Komiteto siūlymu, Savivaldyb÷s
administracija pareng÷ taikos sutartį tarp kooperatinių bendruomenių sąjungos „Plung÷ – Loiret“ ir
Savivaldyb÷s administracijos bei Žem÷s ūkio ministerijos. Sutarčiai pritar÷ Savivaldyb÷s taryba.
Komitetas pritar÷ sprendimo projektams d÷l nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų ir
mok÷jimo terminų nustatymui bei d÷l valstybin÷s žem÷s nuomos mokesčio lengvatų nustatymo, d÷l
Kelių priežiūros ir pl÷tros programos l÷šų, skirtų Plung÷s rajono savivaldyb÷s vietin÷s reikšm÷s
keliams bei gatv÷ms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūr÷ti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti,
naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo ir juos teik÷ tvirtinti Savivaldyb÷s tarybai.
Kontrol÷s komitetas
Komiteto pirmininkas - Tomas Raudys, pavaduotoja - Elvyra Valerija Lapukien÷. Nariai:
Marijus Kaktys, Albertas Krauleidis, Irena Nekrašien÷, Romas Rem÷za, Janut÷ Stancelien÷, Juozas
Šlepetis (DP). (Iki 04.07. – pirmininkas Audrius Klišonis, nariai: Voldemaras Bučius, Vytautas
Jonutis, Robertas Endrikas, Irena Nekrašien÷, Romualdas Rimkus, Andriejus Stančikas, Mar÷
Valaitien÷).
Per 2011 metus įvyko 5 Komiteto pos÷džiai, apsvarstyta 12 klausimų.
Komitetas pri÷m÷ sprendimus teikti Savivaldyb÷s tarybai šiuos sprendimų projektus: d÷l
Plung÷s rajono savivaldyb÷s 2010 metų biudžeto įvykdymo ataskaitos patvirtinimo, d÷l
Savivaldyb÷s tarybos Kontrol÷s komiteto 2011 metų veiklos programos patvirtinimo, d÷l pritarimo
valstyb÷s ir Savivaldyb÷s turto 2010 metų ataskaitoms, d÷l Plung÷s rajono savivaldyb÷s Kontrol÷s
ir audito tarnybos 2010 metų veiklos ataskaitos.
Komitetas pritar÷ svarstytiems klausimams: d÷l Plung÷s rajono savivaldyb÷s Kontrol÷s ir
audito tarnybos atliktų finansinių auditų (Didvyčių mokyklos - darželio, Kantaučių pagrindin÷s
mokyklos, Šateikių pagrindin÷s mokyklos, Žlibinų Igno Končiaus pagrindin÷s mokyklos, SĮ
„Plung÷s profilaktin÷ dezinfekcija“, SĮ „Varpo“ knygyno, SĮ „Plung÷s būstas“ ataskaitų ir išvadų
bei Socialinio būsto apskaitos ir naudojimo veiklos audito ataskaitos svarstymo, d÷l Plung÷s rajono
savivaldyb÷s Kontrol÷s ir audito tarnybos 2012 metų veiklos plano ir d÷l Kontrol÷s ir audito
tarnybos 2012 metų veiklos planui vykdyti reikalingų asignavimų.
Savivaldyb÷s tarybos 2011 metų birželio 30 d. sprendimu Nr. T-179 buvo patvirtinta
Plung÷s rajono savivaldyb÷s Kontrol÷s komiteto 2011 metų veiklos programa. Kontrol÷s komitetas
apsvarst÷ ir pri÷m÷ sprendimus visais Veiklos programoje numatytais klausimais, išskyrus išvados
d÷l Savivaldyb÷s konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio svarstymo. D÷l objektyvių priežasčių,
susijusių su Finansų ministerijos priimtais sprendimais d÷l konsolidavimo kalendoriaus pakeitimo
bei viešojo sektoriaus ataskaitų konsolidavimo informacin÷s sistemos atnaujinimo darbų (sistema
naudotojams nebuvo prieinama), Savivaldyb÷s administracija laiku nepateik÷ Kontrol÷s ir audito
tarnybai konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio, nebuvo parengta išvada ir nepateikta Komitetui.
Veiklos programoje gruodžio m÷nesį numatyti svarstyti klausimai d÷l Kontrol÷s komiteto 2011 m.
veiklos ataskaitos bei 2012 m. veiklos programos, neįvykus Komiteto pos÷džiui, perkelti į 2012
metų sausio m÷nesį.
2011 metais Kontrol÷s komiteto nariai aktyviai dalyvavo pos÷džiuose, išsamiai nagrin÷jo
pateiktus klausimus, teik÷ pasiūlymus. Tik÷tina, kad Komiteto narių pateiktos pastabos bei
pasiūlymai buvo naudingi, tobulinant Vietos savivaldos įstatyme nustatytas kontrol÷s funkcijas.
III. KOMISIJŲ VEIKLA
Etikos komisija (pirmininkas Mykolas Pronckus)
Naujos sud÷ties Etikos komisija iš 7 narių patvirtinta Savivaldyb÷s tarybos 2011 m. liepos
28 d. sprendimu Nr.T1-182.
Etikos komisija, Vyriausiosios tarnybin÷s etikos komisijos pavedimu, atliko tyrimą d÷l
dviejų Savivaldyb÷s tarybos narių veiksmų atitikties įstatymo nuostatoms. Tuo tikslu sušauk÷ 2
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pos÷džius, aptar÷ 2 klausimus, išklausiusi suinteresuotas puses ir išanalizavusi atitinkamus
dokumentus, pri÷m÷ sprendimą bei pareng÷ sprendimo pri÷mimo prielaidas. Komisijos sprendimas
skelbtas „Valstyb÷s žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.
Komisija tarybos nario Mykolo Pronckaus prašymu vertino Plung÷s rajono savivaldyb÷s
tarybos 2011 m. geguž÷s 26 d. sprendimo Nr.T1-96 „D÷l pri÷mimo į Plung÷s rajono savivaldyb÷s
bendrojo lavinimo mokyklas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkų,
maksimalaus klasių komplektų skaičiaus 2011-2012 mokslo metais patvirtinimo“ pri÷mimo
prielaidas. Komisija paved÷ Savivaldyb÷s administracijai parengti išsamų atsakymą d÷l min÷to
sprendimo pri÷mimo prielaidų, įvertinant prie sprendimo projekto pateiktos medžiagos apie klasių ir
komplektų kitimą Plung÷s miesto mokyklose objektyvumą.
Administracin÷ komisija (pirminink÷ Janut÷ Stancelien÷)
Per metus Komisija suformavo 17 administracinių teis÷s pažeidimų bylų, pri÷m÷ nutarimus
ar nurodymus bylose: 7 - pagal ATPK 1245 straipsnį, 6 - pagal ATPK 188 straipsnį, 2 - pagal ATPK
1425 ir po 1 - pagal ATPK 110 bei 1424 straipsnius. Surašyta 17 protokolų, 13 nutarimų ir 4
administraciniai nurodymai. Dvi bylos persiųstos svarstyti pagal pažeid÷jo gyvenamąją vietą, viena
byla grąžinta įstaigai, surašiusiai Administracinio teis÷s pažeidimo protokolą, papildyti ar
procesiniam sprendimui priimti. Penkiolikai pažeid÷jų Administracin÷s komisijos nutarimu taikytos
pinigin÷s baudos: keturiems pažeid÷jams po 100 litų, penkiems - po 80 litų, kitais atvejais
administracin÷s baudos skirtos po 110, 130, 10, 30, 50 ir 200 litų. 200 litų dydžio administracin÷
bauda taikyta už pakartotinį ATPK pažeidimą (188 str.). Dviem atvejais Komisija apsiribojo
nuobauda – įsp÷jimu. Kadangi vienas pažeid÷jas išvyko į užsienį, vadovaujantis LR ATPK 35 str.
3 dalimi, priimtas nutarimas bylos nagrin÷jimą pratęsti.
Ryšiams su užsieniu komisija (pirmininkas Mindaugas Jurčius)
2011 metais įvyko 4 Komisijos pos÷džiai, aptarta 10 klausimų. Aptarti Plung÷s miesto
švent÷s renginiai bei oficialių užsienio delegacijų skaičius, sud÷tis ir apgyvendinimo sąlygos,
delegacijų į Bruntalio miesto (Čekijos Respublika) šventę, Tukumo miesto (Latvijos Respublika)
šventę, Golub-Dobrzyn (Lenkijos Respublika) apskrities ugniagesių šventę, Krasnogorsko rajono
šventę (Rusijos Federacija) sud÷tys, kandidatūros, delegacijų vadovai.
Diskutuota d÷l galimybių birželio 12-14 dienomis dalyvauti Augustave vykusiame Lietuvos
ir Lenkijos savivaldybių bendradarbiavimo forume, kuriame buvo pristatomi savivaldyb÷se
vykdomi tarptautiniai projektai. Pritarta 4 asmenų delegacijos dalyvavimui min÷tame forume,
pristatant Savivaldyb÷s viešosios bibliotekos vykdomą tarptautinį projektą.
Atskirai reik÷tų pamin÷ti vizito (lapkričio 18-21 dienomis) į Martano savivaldybę (Italija)
prielaidas, nes ES l÷šomis įgyvendinamo projekto „Darnaus bendradarbiavimo tinklo tarp Rytų ir
Vakarų pl÷tojimas“ renginiuose išvyko dalyvauti 29 asmenų delegacija (16 Savivaldyb÷s
administracijos darbuotojų, 12 Kulių folkloro ansamblio „Vaizgamta“), kuriai vadovavo mero
pavaduotojas Mindaugas Jurčius. Į Tukumo miesto šventę dalyvauti jau min÷to projekto
renginiuose išvyko Kultūros centro jaunimo teatro grup÷ „Saula“ (29 asmenys) ir keturių asmenų
oficiali delegacija.
Komisija pritar÷ pasiūlymui spalio 7-8 dienomis dalyvauti pirmojoje tarptautin÷je turizmo
mug÷je Seinuose (Lenkijos Respublika). Pritarta, kad rajonui šioje mug÷je atstovaus 17 asmenų
delegacija, kuri pristatys vieną iš patraukliausių turizmo vietovių rajone - Platelius (kultūros,
kulinarinis paveldas, turizmas). Pakviestas mug÷je dalyvauti Žemaitijos nacionalinio parko
direkcijos folkloro ansamblis „Platelee“.
Aptartas pasiūlymas d÷l bendradarbiavimo ryšių su Ukrainos Chersonos ir Vinicos sritimis
užmezgimo. Komisija siūl÷ bendradarbiavimo galimybę su partneriais iš Ukrainos aptarti esant
palankesnei ekonominei situacijai.
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Saugaus eismo organizavimo komisija (pirmininkas Mindaugas Jurčius)
2011 metais įvyko 8 Saugaus eismo organizavimo komisijos pos÷džiai, aptartas 51
klausimas. Pos÷džių metu buvo aptarta rajono kelių būkl÷, išklausyta Plung÷s miesto seniūno
informacija apie pasirengimą žiemos sezonui, aptartas Plung÷s policijos komisariato saugaus eismo
organizavimo planas. Komisija svarst÷ gyventojų pateiktus prašymus: d÷l greitį ribojančių kelio
ženklų pastatymo (3), d÷l p÷sčiųjų per÷jų ženklinimo (2), d÷l gatvių ženklinimo pakeitimo (1), d÷l
leidimo pašalinti kelio ženklą „Stov÷ti draudžiama“ (1), d÷l leidimo pasistatyti užkardas ir ženklus
„Privati valda“ (3), „Sustoti ir stov÷ti draudžiama“ (1) ir kt.
Komisijos sprendimu automobilių taksi stov÷jimo vieta iš Dariaus ir Gir÷no gatv÷s buvo
perkelta į Telšių gatvę, pritarta VĮ „Telšių regiono keliai“ siūlymui sankryžoje Plung÷ – Skuodas –
Šateikiai - Gintališk÷ šalutiniame kelyje pastatyti greitį ribojančius kelio ženklus bei saugumo
saleles su prisukamais signaliniais stulpeliais ir triukšmą mažinančiomis juostomis. Svarstytas
prašymas leisti įsirengti kelio ženklą „Energetinių labirintų ir geometrinių figūrų parkas“ kelyje
Als÷džiai-Plateliai. Prašymui siūlyta pritarti tuo atveju, jei aptariamai teritorijai bus suteiktas
lankomos vietos statusas.
D÷l Mažųjų Mostaičių ir Juodeikių kaimų gyventojų prašymo uždrausti jų gyvenviečių
teritorijoje ralio varžybas Prezidento taurei laim÷ti Komisija kreip÷si į Lietuvos automobilių sporto
federaciją ir siūl÷ VĮ „Telšių regiono keliai“ gyventojų prašymą tenkinti.
Svarstyti UAB „V÷trūna“ ir Nausodžio seniūnijos prašymai d÷l sunkiasvorių transporto
priemonių eismo J. Biliūno gatve ir Laisv÷s al÷ja bei tiltu per Babrungo upę Nausodžio seniūnijos
teritorijoje, tenkintas min÷tos seniūnijos prašymas leisti kelyje Mardosai – Karkl÷nai -Šiemuliai
statyti autopaviljoną.
Komisija siūl÷ VĮ „Telšių regiono keliai“ pakeisti greitį ribojančių kalnelių Dariaus ir
Gir÷no bei Birut÷s gatv÷se formą, įrengiant juos žemesnius, bei, atsižvelgusi į Beržoro kaimo
gyventojų prašymą, siūl÷ ant pagrindinio kelio Plung÷ – Plateliai įrengti greitį ribojančius kalnelius.
Net kelis kartus buvo svarstytas klausimas d÷l neįvykdyto pavedimo uždarajai akcinei
bendrovei „Granitoidas“ iki 2011 m. gruodžio 26 d. iš V. Lingio gatv÷s įrengti laikiną kelią įvažiavimą į statybvietę, kurioje statomas „Norfos“ prekybos centras. Šiuo klausimu Komisija
paved÷ Plung÷s miesto seniūnijai įrengti sunkiasvorio (daugiau kaip 8 tonų) transporto eismą
ribojančius ženklus nuo A. Jucio ir Kalniškių gatvių sankryžos iki Taikos, Smilties ir Kalniškių
gatvių sankryžos.
Nusikaltimų prevencijos ir kontrol÷s komisija (pirmininkas Audrius Misiūnas)
Nusikaltimų prevencija ir kontrol÷ yra viena kitą papildančios poveikio nusikalstamumui
priemon÷s ir kartu sudaro visa apimantį būdų, metodų, priemonių kompleksą.
Savivaldyb÷s tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T1-151, VII šaukimo
Savivaldyb÷s tarybos kadencijos laikotarpiui iš 13 narių sudaryta nauja Plung÷s rajono savivaldyb÷s
nusikaltimų prevencijos ir kontrol÷s komisija.
Vienas iš Komisijos tikslų - dalyvaujant bendruomenių susirinkimuose, skatinti jas aktyviai
dalyvauti, kuriant saugią aplinką. Aktyvaus policijos darbuotojų darbo d÷ka įsteigtos 7 saugios
kaimynyst÷s grup÷s.
2011 m. rugs÷jo m÷nesį Plung÷s atviro jaunimo centro patalpose Komisijos nar÷ Lolita
Vaitkevičien÷, kartu su Atviro jaunimo centro direktore, jaunimui organizavo filmo „Narkotikų
kelias“ peržiūrą, po kurios vyko diskusija. Diskusijoje ir filmo peržiūroje dalyvavo 35 asmenys.
2011 m. lapkričio 24 d. Plung÷s rajono savivaldyb÷s taryba pri÷m÷ sprendimą Nr. T1-283
„D÷l viešosios įstaigos „Šateikių dienos centras“ steigimo“. Centro pagrindiniai tikslai: ugdyti
sąmoningą asmenybę, sugebančią atsakingai ir kūrybiškai spręsti savo problemas ir aktyviai
dalyvauti visuomen÷s gyvenime, taip pat pl÷toti jauno žmogaus socialines kompetencijas, teikti
socialines paslaugas rizikos grup÷s vaikams ir šeimoms, padedant jiems lygiateisiais bendruomen÷s
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nariais integruotis į visuomenę, užkertant kelią paauglių beprasmiškam bei nusikalstamam
laisvalaikio leidimui, užimti juos įdomia ir turininga veikla.
Steigiant viešąją įstaigą, aktyviai dalyvavo Nusikaltimų prevencijos ir kontrol÷s komisijos
narys Jonas Gasiūnas, kuris pareng÷ įstaigos steigimui reikalingus dokumentus.
Visuomenin÷ administracinių ginčų komisija (pirmininkas Jonas Gasiūnas)
Komisija iš 5 narių patvirtinta Plung÷s rajono savivaldyb÷s tarybos 2011 m. birželio 30 d.
sprendimu Nr. T1-150. Komisijos nariais patvirtinti 2 Savivaldyb÷s tarybos nariai - Janut÷
Stancelien÷ ir Juozas Šlepetis (DP), - Stasys Žilinskas, Juridinio ir personalo administravimo
skyriaus vyriausiasis specialistas (Komisijos sekretorius), ir Daiva Jonauskien÷, Viešųjų pirkimų
skyriaus vyriausioji specialist÷.
Komisijos kompetencija - nagrin÷ti piliečių skundus (prašymus) d÷l Savivaldyb÷s viešojo
administravimo subjektų priimtų individualių administracinių aktų ir veiksmų teis÷tumo, taip pat
šių subjektų atsisakymo ar vilkinimo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teis÷tumo ir
pagrįstumo.
Komisija nesprendžia Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 16
straipsnyje, 18 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 19 straipsnyje ir 20 straipsnio 1 dalyje nurodytų ginčų
(bylų), mokesčių bylų, taip pat administracinių ginčų, kuriems nagrin÷ti įstatymai numato kitokią
tvarką. Taip pat Komisija, nagrin÷dama skundus (prašymus), nesprendžia turtin÷s žalos bei ginčo
šalių tur÷tų išlaidų atlyginimo klausimų.
Per 2011 metus negauta skundų ar prašymų d÷l viešojo ar vidaus administravimo
subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo).
Savivaldyb÷s tarybos veiklos reglamento redakcin÷ komisija (pirmininkas Albinas
Klimas)
Komisija sudaryta iš 5 narių, jos uždavinys – užtikrinti, kad Plung÷s rajono savivaldyb÷s
tarybos reglamentas atitiktų Lietuvos Respublikos teis÷s aktų reikalavimams.
Seimui pakeitus kai kuriuos Vietos savivaldos įstatymo straipsnius, Komisijos iniciatyva
Savivaldyb÷s tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimu Nr.T1-152, Veiklos reglamentas buvo
tikslintas ir papildytas.
Kultūros r÷mimo programos l÷šų skirstymo komisija (pirminink÷ Judita Stankut÷)
Kultūros r÷mimo programai 2011 metais skirtas l÷šas paskirst÷ VI Savivaldyb÷s tarybos
kadencijai sudaryta komisija (pirmininkas Romutis Mažrimas). Programos l÷šos buvo skirtos šiems
projektams: „Oginskių festivalis“ – 25000 litų, „Ledo skulptūros – aktyvus poilsis žiemą visiems“
– 10000 litų, „Atgaiva 11“ – 2000 litų, „V. Mačernio 90-ųjų gimimo metinių min÷jimas“ – 6000
litų, „X Žemaitijos bibliotekininkų sporto sąskrydis“ – 3000 litų, Plung÷s miesto šventei organizuoti
– 20000 litų, valstybin÷ms ir kalendorin÷ms švent÷ms organizuoti – 1000 litų, tarptautiniam vaikų ir
jaunimo tautinių šokių festivaliui „Kovo 11-osios vaikai“ - 2000 litų, tarptautiniam pučiamųjų
orkestrų festivaliui – 5000 litų, kamerinio choro 25-erių metų jubiliejiniams renginiams – 1000 litų.
Bedruomen÷s sveikatos taryba (pirminink÷ Stanislava Simonavičien÷)
Naujos sud÷ties Bendruomen÷s sveikatos taryba patvirtinta Plung÷s rajono savivaldyb÷s
tarybos 2011m. balandžio 21 d. sprendimu Nr. T1-86.
Tarybos nariai rinkosi į 8 pos÷džius, vertino ir atrinko iš Visuomen÷s sveikatos r÷mimo
specialiosios programos siūlomus finansuoti projektus. 2011 metais min÷tai Programai buvo skirta
70170 Lt: iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo - 25480 Lt, iš Savivaldyb÷s aplinkos apsaugos
r÷mimo specialiosios programos - 42600 Lt. Bedruomen÷s sveikatos tarybai buvo pateiktos
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vertinti 46 programos. Komisija, vadovaudamasi Savivaldyb÷s tarybos patvirtinta Visuomen÷s
sveikatos r÷mimo specialiosios programos l÷šų skirstymo tvarka bei Savivaldyb÷s administracijos
direktoriaus patvirtintais sveikos gyvensenos programų vertinimo kriterijais, finansuoti atrinko 39
programas. Didžiausią finansuotų programų dalį (19) sudar÷ programos, parengtos vaikų ir jaunimo
sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais, 6 programos - gyventojų sveikos mitybos ir fizinio
aktyvumo skatinimo, 5 - alkoholio, tabako ir psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos
klausimais. Finansavimas neskirtas programoms, kurios pagal sveikos gyvensenos programų
vertinimo kriterijus nesurinko 40 balų.
Taryba aptar÷ naujos redakcijos Savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos r÷mimo specialiosios
programos projektų atrankos, finansavimo ir kontrol÷s tvarkos aprašo projektą, teik÷ d÷l jo
pasiūlymus. Min÷tas aprašas buvo teiktas patvirtinti Savivaldyb÷s tarybai.
Bendruomen÷s sveikatos tarybos veiklai skirta 2090 Lt. Taryba sureng÷ ataskaitinę
konferenciją, kurios metu buvo aptarti sveikos gyvensenos skatinimo klausimai, bendruomenių
atstovai, programų reng÷jai pasidalijo Visuomen÷s sveikatos r÷mimo specialiosios programos
finansuotų projektų įgyvendinimo patirtimi.
Bendruomen÷s sveikatos tarybos narai tikrino, kaip praktiškai įgyvendinamos
iš
Visuomen÷s sveikatos r÷mimo specialiosios programos finansuotose projektuose numatytos
priemon÷s, dalyvavo organizuojamuose renginiuose.
Privatizavimo komisija (pirminink÷ Daiva Bliujut÷)
Naujos sud÷ties Privatizavimo komisija patvirtinta Plung÷s rajono savivaldyb÷s tarybos
2011 m. geguž÷s 26 d. sprendimu Nr.T1-99.
Vyriausyb÷s patvirtintame privatizavimo objektų sąraše 2011 m. buvo 8 Savivaldybei
priklausantys objektai, kuriuos pardavus buvo planuojama į Privatizavimo fondą gauti 30,0 tūkst.
litų pajamų.
Savivaldyb÷s Privatizavimo komisija 4 kartus svarst÷ ir teik÷ privatizuojamų objektų
programas valstyb÷s įmonei Valstyb÷s turto fondui.
Skelbtuose viešuose aukcionuose
dalyvaujančių ir norinčių įsigyti Savivaldyb÷s turto nebuvo.
Privatizavimo fondo likutis 2012 m. sausio 1 d. buvo 8,4 tūkst. Lt.
Jaunimo reikalų taryba (pirminink÷ Reda Aurylait÷)
Plung÷s rajono savivaldyb÷s jaunimo reikalų taryba, įsteigta Savivaldyb÷s tarybos
sprendimu, yra savarankiška jaunimo reikalų koordinavimo institucija, kurios tikslas - inicijuoti,
formuoti ir įgyvendinti jaunimo veiklą bei teikti patariamojo pobūdžio siūlymus Savivaldyb÷s
tarybai, merui, Administracijos direktoriui, Savivaldyb÷s administracijos padaliniams, kitoms
institucijoms ir Savivaldyb÷s tarnautojams, siekiant aktyvinti jaunimo veiklą Plung÷s rajone.
Plung÷s rajono savivaldyb÷s tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T1-177 patvirtinti
nauji Plung÷s rajono savivaldyb÷s jaunimo reikalų tarybos nuostatai, kuriais remiantis Plung÷s
rajono savivaldyb÷s tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu patvirtinta naujos kadencijos
Jaunimo reikalų tarybos sud÷tis.
Įvyko 3 Tarybos pos÷džiai. Jų metu išrinktas Tarybos pirmininkas ir jo pavaduotojas, taip
pat svarstyti klausimai d÷l Jaunimo veiklos programos finansavimo 2012 m., l÷šų skirstymo
tvarkos, atstovų delegavimo į Plung÷s rajono švietimo tarybą. Patvirtintas Plung÷s rajono
savivaldyb÷s jaunimo reikalų tarybos 2012 metų veiklos planas.
2011 metais Plung÷s rajono savivaldyb÷s jaunimo reikalų tarybos nariai kartu su Kultūros ir
sporto skyriaus jaunimo reikalų koordinatore atliko tyrimą, siekiant išsiaiškinti Savivaldyb÷s
problematiškiausias jaunimo sritis ir stiprinti valstybinį ir nevyriausybinį sektorių, dirbantį su
jaunimu. Siekiant rezultatų, dalyvauta Jaunimo reikalų departamento prie SADM projekte
„Integruotos jaunimo veiklos pl÷tra“, kurio metu buvo tiriama jaunimo mokymasis ir studijų
galimyb÷s, darbas, laisvalaikis, gyvenimo sąlygos, dalyvavimas neformaliame ugdyme, fizin÷ ir
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psichin÷ sveikata, įpročiai ir gyvenimo būdas, šeima, draugai ir kaimynyst÷. Šis bendras projektas
tęsiamas ir 2012 metais.
Sporto taryba (pirmininkas Adomas Zamulskis)
Plung÷s rajono savivaldyb÷s sporto taryba yra nuolatin÷ Savivaldyb÷s tarybos komisija,
sudaryta iš Savivaldyb÷s tarybos narių, Administracijos, rajono sporto bei visuomeninių
organizacijų atstovų ir sporto specialistų rajono strateginiams kūno kultūros ir sporto klausimams
nagrin÷ti ir spręsti.
Pagrindinis Sporto tarybos uždavinys – kontroliuoti sporto struktūros ir veiklos strategijos
2007-2014 metais vykdymą, pad÷ti ją įgyvendinti bei teikti pasiūlymus ir rekomendacijas d÷l
savivaldyb÷s kūno kultūros ir sporto pl÷tot÷s.
Plung÷s rajono sporto taryba VII šaukimo Savivaldyb÷s tarybos kadencijai buvo patvirtina
Plung÷s rajono savivaldyb÷s tarybos 2011 m. geguž÷s 26 d. sprendimu Nr. T1-109.
Per 2011 metus įvyko 4 Tarybos pos÷džiai. Pos÷džių metu pristatyta Sporto pl÷tros
programa, Plung÷s sporto institucijų veikla. Kalb÷ta apie rajono sporto bazių būklę, biudžeto l÷šų
kūno kultūrai ir sportui poreikį, prioritetinius rajono sporto bazių statybos ir rekonstrukcijos
projektus, diskutuota apie naujo sporto komplekso I. Končiaus gatv÷je, Plung÷je, technines
galimybes ir būsimus išlaikymo kaštus. Sporto taryba Plung÷s rajono savivaldyb÷je inicijavo ledo
ritulio sporto šakos tradicijų atgaivinimo id÷ją ir dengtos sporto aikštel÷s statybą prie Plung÷s
„Ryto“ pagrindin÷s mokyklos. Ypatingą d÷mesį Sporto tarybos nariai skyr÷ galimybei rekonstruoti
Plung÷s dvaro parko stadioną. Tuo tikslu buvo įkurta darbo grup÷. Didelis d÷mesys skirtas
tarptautinio bendradarbiavimo skatinimui, vykdant sportines veiklas. Pritarta bendradarbiavimo
sutarties pasirašymui tarp Krasnogorsko (Rusijos Federacija) ir Plung÷s miestų, rengiant bendras
jaunųjų sportininkų stovyklas.
Sporto tarybos pos÷džiuose dažnai kalb÷ta apie Sporto pl÷tros programos l÷šų tikslingą
panaudojimą, apie sporto klubų atsiskaitymo už panaudotas l÷šas tvarkos sugriežtinimą.
Daugiausiai d÷mesio nuspręsta skirti sporto klubų veiklai, Plung÷s rajono vardo reprezentavimui
Lietuvoje ir užsienyje, sporto bazių priežiūrai, masinių sporto sveikatingumo renginių rajone
vykdymui: XXX plaukimo maratonui „Platelee 2011“, šachmatų festivaliui „Plung÷ 2011“, EYBL
jaunių krepšinio turnyrui, IV tarptautiniam jaunučių dziudo turnyrui ir kt. Sporto tarybos iniciatyva
buvo surengti geriausiųjų 2011 m. sportininkų rinkimai ir apdovanojimai
Sporto taryba svarst÷ daug įvairių sporto klubų prašymų.
IV. APIBENDRINIMAS
Šioje ataskaitoje pateikta objektyvi informacija apie Savivaldyb÷s tarybos, komitetų bei
komisijų veiklą. Skaičiai rodo, kad atliktas didelis darbas.
Dirbau, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos įstatymu,
Vyriausyb÷s nutarimais, reglamentuojančiais savivaldybių veiklą, laikiausi demokratijos, viešumo,
teis÷tumo, atsakomyb÷s principų.
D÷koju visiems, su kuriais 2011 metais teko dirbti ir spręsti aktualiausius Plung÷s rajono
savivaldyb÷s klausimus.
Taip pat d÷koju opozicijai, kurios kritika neleido atsipalaiduoti, o skatino intensyviai dirbti.
Pagarbiai,
Plung÷s rajono savivaldyb÷s meras

Albinas Klimas

