
 

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS  

TARYBA 

SPRENDIMAS 

DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. DARBO 

PLANO PATVIRTINIMO 

2019 m. vasario 7 d. Nr. T1-2 

Plungė 

 

Plungės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

Patvirtinti pridedamą Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. darbo planą.  

 

 

Savivaldybės meras  Audrius Klišonis 

 

 

 

 

 

 



 

PATVIRTINTA 

Plungės rajono savivaldybės 

tarybos 2019 m. vasario 7 d. 

sprendimu Nr. T1-2 
 

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS  

2019 METŲ DARBO PLANAS  
 

TEMOS PAVADINIMAS, MĖNUO RENGIA 

Vasaris 

 

1. Informacija apie Telšių regiono 

integruotos teritorijų vystymo programos 

įgyvendinimą 2018 metais Plungės miesto 

tikslinėje teritorijoje. 

 

2. Dėl Plungės rajono savivaldybės 

2019-2021 metų strateginio veiklos plano 

patvirtinimo. 

 

3. Dėl Plungės rajono savivaldybės 2019 

metų biudžeto patvirtinimo. 

 

 

1. Strateginio planavimo ir investicijų 

skyrius. 

 

 

 

2. Strateginio planavimo ir investicijų 

skyrius. 

 

 

3. Finansų ir biudžeto skyrius. 

  

Kovas 

 

1. Dėl Plungės rajono savivaldybės 

tarybos ir Savivaldybės mero 2018 metų veiklos 

ataskaitos patvirtinimo. 

 

2. Dėl Plungės rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus ir  Savivaldybės 

administracijos 2018 metų veiklos ataskaitos 

patvirtinimo. 

 

3. Informacija apie Plungės rajono 

savivaldybės tarybos 2018 metais priimtų 

sprendimų vykdymą. 

 

4. Dėl pritarimo Plungės rajono 

savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2018 

metų veiklos ataskaitai. 

 

 

1. Savivaldybės meras. 

 

 

 

2. Savivaldybės administracijos 

direktorius. 

 

 

 

3. Savivaldybės administracijos 

direktorius.  

 

 

4. Savivaldybės Kontrolės ir audito 

tarnyba. 

  

Balandis 

 

1. Dėl Plungės rajono savivaldybės 

tarybos veiklos reglamento patvirtinimo. 
 

2. Savivaldybės viešųjų įstaigų ir 

Savivaldybės kontroliuojamų įmonių 2018 metų 

veiklos ataskaitų tvirtinimas. 

 

3. Plungės vietos veiklos grupės 2014- 

2020 metų vietos plėtros strategijos 

įgyvendinimo eiga ir perspektyvos. 

 

 

1. Juridinis ir personalo administravimo 

skyrius. 

 

2. Finansų ir biudžeto skyrius. 

 

 

 

3. Plungės rajono savivaldybės vietos 

veiklos grupė. 

 



 

4. Plungės miesto vietos veiklos grupės 

Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eiga ir 

perspektyvos. 

4. Plungės miesto vietos veiklos grupė. 

 

 
  

Gegužė 

 

1. Plungės rajono savivaldybės biudžeto 

pajamų surinkimo apžvalga. 

 

2. UAB „Telšių regiono atliekų 

tvarkymo centras“ 2018 metų veiklos ataskaitos 

pristatymas. 

 

3. Plungės rajono savivaldybės 2018-

2020 metų strateginio veiklos plano 2018 metų 

programų įvykdymo ataskaitos tvirtinimas. 

 

4. Vaikų ir jaunimo užimtumas vasaros 

atostogų metu. 

 

5. Žemės mokesčio tarifų ir 

neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių 2020 

m. nustatymas.  

 

 

1. Klaipėdos AVMI Plungės poskyris. 

 

 

2. UAB „Telšių regiono atliekų 

tvarkymo centras“ direktorius. 

 

 

3. Strateginio planavimo ir investicijų 

skyrius. 

 

 

4. Švietimo, kultūros ir sporto skyrius. 

 

 

5. Finansų ir biudžeto skyrius. 

 

   

Birželis 

 

1. Valstybinio socialinio draudimo fondo 

valdybos Mažeikių skyriaus informacija apie 

socialinio draudimo situaciją Plungės rajone. 

 

2. Informacija apie daugiabučių 

gyvenamųjų namų renovaciją (modernizaciją) 

Plungės mieste. Problemos, su kuriomis 

susiduriama vykdant daugiabučių atnaujinimą. 

 

 

1. VSDFV Mažeikių skyrius.  

 

 

 

2. SĮ „Plungės būstas“ direktorius. 

 

  

Liepa 

 

1. Plungės rajono savivaldybės 2018 

metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ir 

finansinių ataskaitų rinkinių atliktų auditų 

ataskaitų ir išvadų svarstymas ir teikimas 

tarybai. 

 

2. Dėl 2019-2020 mokslo metų 

kiekvienos klasės klasių skaičiaus ir mokinių 

skaičiaus jose pagal vykdomas programas 

Plungės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklose patvirtinimo. 

 

3. Informacija apie vaikų globos 

institucijos pertvarką Plungės rajone ir kitų 

vykdomų projektų aptarimas. 

 

 

1. Savivaldybės Kontrolės ir audito 

tarnyba. 

 

 

 

 

2. Švietimo, kultūros ir sporto skyrius. 

 

 

 

 

 

3. Socialinės paramos skyrius; 

Socialinių paslaugų centras; asociacija 

„Edukacija kitaip“. 

  



 

Rugsėjis 

 

1. Informacijos apie UAB „Plungės 

šilumos tinklai“ pasirengimą centralizuotam 

šildymo tiekimui pristatymas. 

2. Klaipėdos apskrities vyriausiojo 

policijos komisariato Plungės rajono policijos 

komisariato veiklos rezultatų analizė ir 

tendencijos.  

3. Plungės rajono moksleivių brandos 

egzaminų rezultatų analizė ir aptarimas. 

 

 

1. UAB „Plungės šilumos tinklai“. 

 

 

2. Klaipėdos apskrities vyriausiojo 

policijos komisariato Plungės rajono 

policijos komisariatas. 

 

3. Švietimo, kultūros ir sporto skyrius. 

 

  

Spalis 

 

1. Naujos Vaiko teisių apsaugos sistemos 

įtaka socialinės rizikos šeimoms, auginančioms 

vaikus. Kokias paslaugas joms siūlo 

Savivaldybė? 

 

 

1. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir 

įvaikinimo tarnybos prie LR 

socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos Telšių apskrities Vaiko 

teisių apsaugos skyrius. 

  

Lapkritis 

 

1. Informacija apie  Užimtumo tarnybos 

Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento 

Plungės skyriaus vykdomas  programas. 

 

2. UAB „Plungės autobusų parkas“ ir 

UAB „Plungės vandenys“ vykdomos veiklos bei 

ateities planų pristatymas. 

 

3. Centralizuoto vaikų priėmimo į 

mokyklas bei ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo įstaigas vykdymo apžvalga. 

 

 

1. Užimtumo tarnybos Klaipėdos 

klientų aptarnavimo departamento 

Plungės skyrius. 

 

2. UAB „Plungės autobusų parkas“ 

direktorius, UAB „Plungės 

vandenys“ direktorius. 

 

3. Švietimo, kultūros ir sporto skyrius. 

 

 

  

Gruodis 

 

1. 2019 metais įgyvendintų investicijų 

projektų pristatymas bei 2020 metais 

planuojamų įgyvendinti projektų aptarimas. 

 

2. 2019 metų Visuomenės sveikatos 

rėmimo specialiosios programos vykdymo 

ataskaita ir gairės 2020 metams. 

 

 

 

1. Strateginio planavimo ir investicijų 

skyrius. 

 

 

2. Bendruomenės sveikatos  tarybos 

pirmininkas.  

 

Pastaba. UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo 

centras“ veiklos audito išvados pristatymas. 

(Informacija bus pristatyta atlikus veiklos 

auditą.)  

 

  

 

_____________________________________________________________________ 


