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Visuomenei svarbių statinių projektiniai pasiūlymai

KLAUSIMAI-ATSAKYMAI

AKTUALI INFORMACIJA

2017-03-19
Laba diena.
Teko vėl pasivažinėti Plungės sav. „prižiūrėtu" keliu Aleksandravas-Pakutuvėnai. Tai kaip supratau - greideris Plungės
rajone dar nežinomas aparatas? Tiesiog gėda rajono valdžiai, kad taip aplaidžiai žiūri į savo pareigas, o ypač į punktą
1.5. vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas bei saugaus eismo sąlygų užtikrinimas.
Tenka keliauti tiek Mažeikių, tiek Skuodo ir Telšių rajonais, lankyti žymias vietas, bet tokios nepagarbos turistams ir
piligrimams dar neteko matyti.
Pakūtoje buvau 2015 m. rudenį - baisu, 2016 m. vasarą net 3 kartus - tas pats, buvau 2017-03-18 - tragedija.
Manau, kad tai nesugebėjimas tvarkingai administruoti lėšas.
Visada yra galimybė ir išeitis... Ar sugebės Meras į tai pažiūrėti rimtai ir su derama pagarba?
Po mėnesio su jaunimu iš Mažeikių r. vėl važiuosime... :)

Seimo nario Jono Varkalio
susitikimai su gyventojais
Turizmas
Verslas
Plungės rajono savivaldybės
tarybos sprendimų, kuriais
patvirtinti teikiamų paslaugų
tarifai (įmokos, kainos, lengvatų
sąlygos) eurais, sąrašas

Pagarbiai, bet su jumoru, Paulius
Nuo pat Lietuvos nepriklausomybės pradžios seniūnijos žvyrkeliai nėra kapitališkai remontuojami. Dėl nepakankamo
finansavimo žvyru būdavo užpilamos tik didesnės duobės. Daugelį metų žvyrkelius tik greideriuojant, ant kelių belikęs itin
plonas žvyro sluoksnis.

Visuomenei svarbių statinių
projektiniai pasiūlymai
Savivaldybės nekilnojamojo turto
pardavimas viešo aukciono būdu

Po žiemos ir nuo didelio kritulių kiekio žvyrkeliuose atsiveria tiek naujos, tiek greiderio lygintos duobės, todėl seniūnijos
keliai yra itin prastos būklės.

Savivaldybės turto nuoma

Kelias Aleksandravas - Pakutuvėnai 2016 metais buvo greideriuojamas keturis kartus: 2016-03-23; 2016-06-01; 2016-0826 ir 2016-10-14. 2015 metais ant kelio išpilta 90 kubinių metrų žvyro didesnėms duobėms išlyginti.

Dėl statinių, kurie neturi savininkų
(ar kurių savininkai nežinomi),
pripažinimo bešeimininkiais

2017 metais keliams prižiūrėti lėšų skirta dar mažiau nei praėjusiais metais. Tikimės, kad šis kelias bus greideriuojamas
taip pat keturis kartus. Kelio dangos žvyravimui pinigų neliks.
Greideriavimo darbai bus vykdomi tik išdžiūvus kelio dangai ir nusistovėjus sausiems orams.

Atliekų (mišrių komunalinių,
pakuočių, stiklo pakuočių ir
didžiųjų atliekų) surinkimo 2017
m. grafikas

Zigmantas Strumyla,
Šateikių seniūnas,
(8 448) 48 587, sateikiai@plunge.lt

Stambiagabaričių atliekų
surinkimo 2017 m. grafikas
Konkursai (priėmimai) į laisvas
darbo vietas

2017-03-24
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Gegužės 8-14 dienomis
Plungėje vyks Prancūzų
kultūros savaitės renginiai. Ką
Jums reiškia Prancūzija?
Lankiausi Prancūzijoje. Man
įdomi ta šalis, jos kultūra,
istorija, žmonės.
Moku prancūzų kalbą ir labai
domiuosi ta šalimi.
Turiu draugų prancūzų. Įdomi
šalis, įdomūs žmonės.
Mokykloje privertė išmokti
prancūzų kalbą, bet sėkmingai
viską pamiršau...
Turiu verslo kontaktų su
Prancūzija.
O Paryžius! Tai meilės
miestas! Tai Eliziejaus laukai ir
žaviausios pasaulyje moterys!
Domina tik Bordo regiono
vynas...
Prancūzija? Ne. Geriau jau
Turkija, Egiptas.
Nieko apie Prancūziją
nežinau. Girdėjau tik apie kažkokį
bokštą Paryžiuje...
BALSUOTI

RENGINIŲ KALENDORIUS
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