
PRIEDAS NR. 6 DETALUS ĮGYVENDINIMO VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 

LENT. 1: PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO VERTINIMO KRITERIJAI 

NR. RODIKLIS ŠALTINIS ESAMA VERTĖ 
ESAMA VERTĖ 
LIETUVOJE 

ESAMA VIETA 
TARP 
SAVIVALDYBIŲ 

SIEKTINA VERTĖ 
2030 M. 

ATSAKINGI ASMENYS 

1 
Gyventojų skaičiaus 
pokytis (%) 

Lietuvos 
statistikos 
departamentas 
(toliau – LSD) 

-1,1 (2021 m.) 0,03 (2021 m.) 25 Top 15 
Strateginio planavimo ir 
investicijų skyrius 

2 
1 000 gyventojų tenka 
natūralios kaitos (vnt.) 

LSD 
-5,37 (2020 

m.) 
-6,77 (2020 m.) 7 Top 10 

Strateginio planavimo ir 
investicijų skyrius 

3 
Vidutinis darbo 
užmokestis bruto (Eur) 

LSD 
1 105 (2019 

m.) 
1 296 (2019 m.) 22 Top 12 

Strateginio planavimo ir 
investicijų skyrius 

4 
Vidutinė tikėtina 
gyvenimo trukmė 
(metais) 

LSD 
79,22 (2019 

m.) 
76,43 (2019 m.) 3 Top 2 

Strateginio planavimo ir 
investicijų skyrius 

5 

Patrauklumo gyventi 
Plungės r. sav. 
vertinimas (gyventojų 
dalis įvertinusi puikiai 
ir gerai patrauklumą 
gyventi) 

Gyventojų 
apklausa 

58 (2020 m.) - -  75% 
Strateginio planavimo ir 
investicijų skyrius 
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LENT. 2: TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO VERTINIMO KRITERIJAI 

NR. STRATEGINIAI TIKSLAI/UŽDAVINIAI ĮGYVENDINIMO RODIKLIS 
ESAMA 
VERTĖ 
2020 M. 

SIEKTINA 
VERTĖ 2030 
M.  

ATSAKINGI ASMENYS 

I PRIORITETAS: KOKYBIŠKŲ VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ PARKAS 

1.1. 
Stiprinti gyventojų sveikatą, užtikrinti sveikatos 
priežiūros (gydymo) prieinamumą bei kokybę 

Bendrojo gyventojų sergamumo, tenkančio 
1000-iui gyventojų (asm.), mažėjimas (palyginti 
su ataskaitiniais metais) (%) (Šaltinis: Higienos 
institutas) 

2,05 (2019 
m.) 

1,5 
Plungės r. sav. visuomenės sveikatos 
biuras 

Išvengiamas mirtingumas (%) (Šaltinis: Higienos 
institutas) 

31,7 (2019 
m.) 

25 
Plungės r. sav. visuomenės sveikatos 
biuras 

Suaugusiųjų gyventojų dalis, kurie savo sveikatą 
vertina kaip gerą ir labai gerą (%) (Šaltinis: 
Higienos institutas, suaugusiųjų gyvensenos 
tyrimas)  

64,4 (2018 
m.) 

74 
Plungės r. sav. visuomenės sveikatos 
biuras 

1.1.1. 
Pritraukti jaunus, aukštos kvalifikacijos specialistus į 
sveikatos priežiūros įstaigas 

Pritrauktų jaunų specialistų skaičius (vnt.) 
(Šaltinis: PRSA) 

2 4 Savivaldybės gydytojas 

1.1.2. 
Sukurti visuomenės sveikatinimo ir prevencijos paslaugų 
tinklą (sistemą) Plungės r. sav. 

Gyventojų, dalyvavusių sveikatinimo 
programose, skaičius (%) (Šaltinis: PRSA) 

70 90 
Savivaldybės gydytojas, Plungės r. 
sav. visuomenės sveikatos biuras 

1.1.3. 
Mažinti priklausomybių turinčių asmenų skaičių, 
vykdant priklausomybių mažinimo programą 

Priklausomybių mažinimo programose 
dalyvaujančių dalyvių skaičius (vnt.) (Šaltinis: 
Plungės rajono savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuras) 

113 250 
Plungės r. sav. visuomenės sveikatos 
biuras 

Išlaikančių blaivybę nuo priklausomybių asmenų 
skaičius (vnt.) (Šaltinis: Plungės rajono 
savivaldybės visuomenės sveikatos biuras) 

18 26 
Plungės r. sav. visuomenės sveikatos 
biuras 

Suaugusiųjų, kurie per paskutinius 12 mėn. bent 
kartą vartojo narkotinių ar psichotropinių 
medžiagų be gydytojo paskyrimo dalis (%) 
(Šaltinis: Higienos institutas) 

4,3 (2018 
m.) 

3 
Plungės r. sav. visuomenės sveikatos 
biuras 

1.1.4. Stiprinti gyventojų psichikos sveikatą 

Suaugusiųjų, kurie jaučiasi laimingi ir labai 
laimingi, dalis (%) (Šaltinis: Higienos institutas) 

61,9 (2018 
m.) 

70 
Plungės r. sav. visuomenės sveikatos 
biuras 

Suteiktų psichologinių paslaugų skaičius (vnt.) 
(Šaltinis: Plungės rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuras) 

662 1 400 
Plungės r. sav. visuomenės sveikatos 
biuras 

1.2.  
Diegti inovacijas švietimo įstaigose, atliepiant ateities 
ekonomikos poreikius, gerinti švietimo paslaugų 
kokybę ir užtikrinti prieinamumą 

Valstybinių brandos egzaminų (VBE) rodiklis ir 
vieta šalies savivaldybių kontekste (Šaltinis: 
PRSA) 

1,5 (tarp 
16%  

1,7 (tarp 10%  
geriausių  

savivaldybių) 
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 



 

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021-2030 M. STRATEGINIS PLĖTROS PLANAS 

3 
 

NR. STRATEGINIAI TIKSLAI/UŽDAVINIAI ĮGYVENDINIMO RODIKLIS 
ESAMA 
VERTĖ 
2020 M. 

SIEKTINA 
VERTĖ 2030 
M.  

ATSAKINGI ASMENYS 

 geriausių  
savivaldybių) 

Mokinių, baigusių 12 bendrojo ugdymo 
programos klasių ir tais pačiais metais tęsiančių 
mokslą universitete ar kolegijoje dalis (%) 
(Šaltinis: PRSA) 

71,83 73 Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 

Nacionaliniai mokinių pasiekimo patikrinimų 
rezultatai, 6 klasės, mokinių dalis pasiekusi 
aukštesnįjį lygį (%) (Šaltinis: PRSA) 

Matematika 
- 14  
Skaitymas - 
22,55  
Rašymas - 
12,25 (2019 
m.) 

Matematika - 
19  
Skaitymas - 27  
Rašymas - 17  

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 

1.2.1. 
Pritraukti aukštos kvalifikacijos specialistus į švietimo 
įstaigas 

Švietimo įstaigose dirbančių pedagogų, turinčių 
universitetinį išsilavinimą ir kvalifikacinę 
kategoriją, dalis (%) (Šaltinis: PRSA) 

Mokytojų su 
aukštuoju 
išsilavinimu 
dalis - 99,03  
Mokytojų 
turinčių 
kvalifikacinę 
kategoriją 
dalis - 96,9  
Mokytojų 
turinčių 
pedagogo 
kvalifikaciją 
dalis - 99,69  

Mokytojų su 
aukštuoju 
išsilavinimu 
dalis - 100  
Mokytojų 
turinčių 
kvalifikacinę 
kategoriją 
dalis - 96,9  
Mokytojų 
turinčių 
pedagogo 
kvalifikaciją 
dalis - 100  

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 

1.2.2. 
Diegti naujas interaktyvias technologijas ir skaitmenines 
mokymosi platformas ugdymo procese 

Įrangos vienetų skaičius, tenkantis 100-ui 
mokinių (vnt.) (Šaltinis: PRSA) 

34,98 60 Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 

1.2.3. 
Didinti formalaus ugdymo tarpdiscipliniškumą ir 
socialinių partnerių įtraukimą 

Edukacinių veiklų, surengtų su socialiniais 
partneriais, skaičius per metus (vnt.) (Šaltinis: 
PRSA) 

n.d. 50 Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 

1.2.4. 
Ugdymo ir kitų mokyklos aplinkų modernizavimas, 
pritaikant šiuolaikines inžinerines technologijas 

Sutvarkytų sanitarinių mazgų ir valgyklų 
skaičiaus dalis (vnt.) (Šaltinis: PRSA) 

88 - 
sanitarinių 
mazgų; 
62 - valgyklų 

98 - 
sanitarinių 
mazgų; 
90 valgyklų 

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 
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NR. STRATEGINIAI TIKSLAI/UŽDAVINIAI ĮGYVENDINIMO RODIKLIS 
ESAMA 
VERTĖ 
2020 M. 

SIEKTINA 
VERTĖ 2030 
M.  

ATSAKINGI ASMENYS 

Mokyklų dalis, kuriose 100% yra sutvarkyti 
sanitariniai mazgai (%) (Šaltinis: PRSA) 

57 100 
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius,  
Vietos ūkio skyrius 

1.2.5. Didinti ikimokyklinio ugdymo prieinamumą 

1-6 metų amžiaus vaikų dalis lankanti 
ikimokyklinio ugdymo įstaigas (%) (Šaltinis: 
švietimo valdymo informacinė sistema) 

70,42 (2019 
m.) 

80 Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 

Grupių dalis, kuriose vaikų skaičius neviršija 
Sveikatos apsaugos ministro įsakymu nustatytų 
higienos normų (%) (Šaltinis: PRSA) 

90,7 100 Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 

1.2.6. 
Vykdyti kokybiško įtraukiojo ugdymo plėtrą švietimo 
įstaigose, stiprinti mokinių emocinę sveikatą 

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per paskutinius 
du mėnesius patyrė patyčias, dalis (%) (Šaltinis: 
Higienos institutas) 

31,9 15 Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 

1.2.7. Kurti STEAM bazes švietimo įstaigose 

Pamokų, vedamų STEAM bazėse, dalis (%) 
(Šaltinis: PRSA) 

0 30 Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 

Mokinių, užėmusių prizines vietas šalies ir 
tarptautiniuose konkursuose skaičius, tenkantis 
10 000 gyv. (vnt.) (Šaltinis: PRSA) 

7,9 25 Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 

1.2.8. 
Vykdyti neformaliojo švietimo sistemos plėtrą, skatinant 
mokymąsi visą gyvenimą 

Gyventojų, dalyvaujančių neformaliojo ugdymo 
veiklose, dalis (%) (Šaltinis: PRSA) 

67,3 80 Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 

Besimokančių visą gyvenimą 24-65 m. gyventojų 
dalis (%) (Šaltinis: PRSA) 

5,2 10 Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 

1.3. Skatinti jaunimo politikos įgyvendinimą Jaunimo užimtumo lygis (%) (Šaltinis: PRSA) 56 68 Jaunimo reikalų koordinatorius 

1.3.1. 
Didinti galimybes jaunimui dalyvauti jaunimo 
organizacijų ir savanoriškoje veikloje 

Finansuotų jaunimo organizacijų projektų 
skaičius (vnt.) (Šaltinis: PRSA) 

10 15 Jaunimo reikalų koordinatorius 

Jaunimo organizacijų skaičius (vnt.) (Šaltinis: 
PRSA) 

6 8 Jaunimo reikalų koordinatorius 

Savanorių dalyvaujančių savanoriškos tarnybos 
projekte skaičius (vnt.) (Šaltinis: PRSA) 

8 18 Jaunimo reikalų koordinatorius 

1.4. Gerinti administracinių ir viešųjų paslaugų kokybę 
Administracinių ir viešųjų paslaugų kokybės 
vertinimas (%) (Šaltinis: gyventojų apklausa) 

77 (2017) 80 
Strateginio planavimo ir investicijų 
skyrius 

1.4.1. 
Modernizuoti ir skaitmenizuoti savivaldybės 
administracines ir viešąsias paslaugas 

Administracinių paslaugų skaitmenizavimo ir 
modernizavimo projektų skaičius (vnt.) (Šaltinis: 
PRSA) 

1 2 
Strateginio planavimo ir investicijų 
skyrius 

Skaitmenizuotų (el. būdu teikiamų) 
administracinių paslaugų dalis (%) (Šaltinis: 
PRSA) 

58 70 Bendrųjų reikalų skyrius 
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NR. STRATEGINIAI TIKSLAI/UŽDAVINIAI ĮGYVENDINIMO RODIKLIS 
ESAMA 
VERTĖ 
2020 M. 

SIEKTINA 
VERTĖ 2030 
M.  

ATSAKINGI ASMENYS 

1.5. 
Kurti saugesnę socialinę aplinką ir mažinti socialinę 
atskirtį 

Gyventojų dalis mananti, kad Plungės r. yra 
užtikrinama lygybė ir vienodas paslaugų 
prieinamumas (%) (Šaltinis: gyventojų apklausa) 

n.d. 60 
Strateginio planavimo ir investicijų 
skyrius 

Patenkintų socialinių paslaugų dalis nuo visų 
paslaugų  (%) (Šaltinis: PRSA) 

80 99 Socialinės paramos skyrius 

Socialinio saugumo indeksas (balais) (Šaltinis: 
Vilniaus politikos analizės institutas) 

2,0 (2019 
m.) 

3,0 
Strateginio planavimo ir investicijų 
skyrius 

Skurdo riziką ar socialinę atskirtį patiriančių 
asmenų dalis (%) (Šaltinis: Eurostat) 

30,1 27,9 Socialinės paramos skyrius 

1.5.1. 
Plėsti socialinių paslaugų infrastruktūros tinklą, 
atitinkantį gyventojų socialinius poreikius 

Sukurtų paslaugų gavėjų vietų skaičius (vnt.) 
(Šaltinis: PRSA) 

90 120 Socialinės paramos skyrius 

Šeimų, kurių socialinių paslaugų poreikiai buvo 
patenkinti (vnt.) (Šaltinis: PRSA) 

158 200 Socialinės paramos skyrius 

1.5.2. Plėsti socialinių paslaugų pasiūlą ir gerinti kokybę 
Paslaugų poreikio tenkinimo dalis pagal paslaugų 
grupę (%) (Šaltinis: PRSA) 

80 99 Socialinės paramos skyrius 

1.5.3. Subalansuoti socialinio būsto paklausą ir pasiūlą 

Vidutinis laukimo socialinio būsto nuomos 
sąrašuose laikas (metai) (Šaltinis: PRSA) 

5 3 
Socialinės paramos skyrius/Turto 
skyrius 

Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui 
išsinuomoti, eilės dydis (vnt.) (Šaltinis: PRSA) 

152 76 
Socialinės paramos skyrius/Turto 
skyrius 

1.5.4. Užtikrinti viešųjų erdvių universalų dizainą 

Pastatų pritaikytų asmenims su negalia dalis (%) 
(Šaltinis: LR Valstybės kontrolė (asmenų su 
negalia socialinės integracijos ataskaita) 

7,9 10,0 Socialinės paramos skyrius 

Viešojo transporto, pritaikyto asmenims su 
negalia, dalis (%) (Šaltinis: LR Valstybės kontrolė 
(asmenų su negalia socialinės integracijos 
ataskaita)) 

60 80 
Vietos ūkio skyrius ir UAB „Plungės 
autobusų parkas“ 

1.6. 
Skatinti draugiškų aplinkai transporto priemonių 
naudojimą 

Gyventojų, kurie renkasi alternatyvius keliavimo 
būdus, dalies augimas lyginant su ataskaitiniu 
laikotarpiu (%) (šaltinis: gyventojų apklausa) 

n.d. 4 
Strateginio planavimo ir investicijų 
skyrius 

1.6.1. Plėsti elektromobilių stotelių tinklą 
Įrengtos elektromobilių įkrovimo stotelės (vnt.) 
(Šaltinis: PRSA) 

2 5 
Vietos ūkio skyrius, Strateginio 
planavimo ir investicijų skyrius 

1.6.2. 
Didinti viešojo transporto draugiškumą aplinkai, 
patogumą ir patrauklumą gyventojams 

Gyventojų, besinaudojančių viešojo transporto 
paslaugomis, dalis (%) (Šaltinis: PRSA) 

20 50 Vietos ūkio skyrius 

1.6.3. Atnaujinti ir plėsti dviračių ir pėsčiųjų takus 
Įrengti ir rekonstruoti šaligatviai bei dviračių 
takai (km.) (Šaltinis: PRSA) 

8,73 10 Vietos ūkio skyrius 
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NR. STRATEGINIAI TIKSLAI/UŽDAVINIAI ĮGYVENDINIMO RODIKLIS 
ESAMA 
VERTĖ 
2020 M. 

SIEKTINA 
VERTĖ 2030 
M.  

ATSAKINGI ASMENYS 

1.6.4. 
Pakeisti savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių 
įstaigų naudojamą transportą į netaršų transportą 

Netaršių savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų 
motorinių transporto priemonių dalis (%) 
(Šaltinis: PRSA) 

0 50 Bendrųjų reikalų skyrius 

1.6.5. 
Vykdyti skatinimo naudotis draugiškomis aplinkai 
transporto priemonėmis programas 

Įrengtos dviračių ir paspirtukų saugojimo vietos 
(vnt.) (Šaltinis: PRSA)  

0 5 
Vietos ūkio skyrius ir Architektūros ir 
teritorijų planavimo skyrius 

Įgyvendintų programų skaičius per metus (vnt.) 
(Šaltinis: PRSA) 

0 5 Vietos ūkio skyrius 

1.7. 
Užtikrinti eismo saugumą ir mažinti eismo įvykių 
skaičių rajone 

Kelių eismo įvykiuose sužeistųjų skaičius 
tenkantis 1000 gyventojų (vnt.) (Šaltinis: LSD) 

1,55 Mažėjantis Plungės r. policijos komisariatas 

Kelių eismo įvykiuose žuvusiųjų skaičius 
tenkantis 1000 gyventojų (vnt.) (Šaltinis: LSD) 

0,18 0 Plungės r. policijos komisariatas 

1.7.1. Įdiegti išmaniąsias eismo saugumo sistemas 
Įdiegtų išmanių eismo saugumo sistemų skaičius 
(vnt.) (Šaltinis: PRSA) 

4 8 Vietos ūkio skyrius 

1.7.2. Atnaujinti kelio dangą probleminėse kelio vietose 
Kelių su asfaltuota kelio danga dalis (%) (Šaltinis: 
VĮ „Kelių priežiūra“) 

9,1 10 Vietos ūkio skyrius 

1.7.3. Įdiegti energiją tausojantį gatvių apšvietimą 
Gatvių su energija tausojančių apšvietimų dalis 
(%) (Šaltinis: PRSA) 

0,05 2 Vietos ūkio skyrius 

1.7.4. Užtikrinti pėsčiųjų saugumą 
Autoįvykiuose nukentėjusių pėsčiųjų skaičius 
(vnt.) (Šaltinis: PRSA/policijos komisariatas) 

9 Mažėjantis Plungės r. policijos komisariatas 

1.8. 
Plėsti ir modernizuoti komunalinio ūkio, atliekų 
tvarkymo, vandentvarkos ir šilumos tiekimo sistemas 

Komunalinio ūkio, atliekų tvarkymo, 
vandentvarkos ir šilumos tiekimo sistemų 
modernizacijos projektų skaičius (vnt.) (Šaltinis: 
PRSA) 

0 5 (šilumos) Vietos ūkio skyrius 

Gyventojų, apklausoje paminėjusių atliekų 
tvarkymą kaip probleminę sritį, dalis (%) 
(Šaltinis: gyventojų apklausa) 

3 1 
Strateginio planavimo ir investicijų 
skyrius 

1.8.1. 
Didinti gyventojų dalį, kuriems tiekiama centralizuoto 
vandens tiekimo ir/ar nuotekų tvarkymo paslauga 

Gyventojų, kuriems tiekiama centralizuota 
vandens tiekimo ir/ar nuotekų tvarkymo 
paslauga, dalis (%) (Šaltinis: UAB "Plungės 
vandenys") 

V-85,4;N-
71,7 (2019 

m.) 
V-90;N-80 UAB "Plungės vandenys" 

1.8.2. 
Įdiegti bioskaidžių atliekų surinkimo iš daugiabučių 
sistemą 

Surinktų bioskaidžių atliekų dalis nuo mišrių 
atliekų (%) (Šaltinis: UAB „Telšių regiono atliekų 
tvarkymo centras") 

40 100 
UAB „Telšių regiono atliekų 
tvarkymo centras" 

1.8.3. 
Plėsti ir modernizuoti geriamojo vandens gerinimo 
įrenginių tinklą 

Patiekto vandens, atitinkančio HN 24:2017 
reikalavimus, dalis (%) (Šaltinis: UAB „Plungės 
vandenys“) 

93 (2019 m.) 100 UAB „Plungės vandenys“ 
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NR. STRATEGINIAI TIKSLAI/UŽDAVINIAI ĮGYVENDINIMO RODIKLIS 
ESAMA 
VERTĖ 
2020 M. 

SIEKTINA 
VERTĖ 2030 
M.  

ATSAKINGI ASMENYS 

1.8.4. 
Komunalinio ūkio, atliekų tvarkymo, vandentvarkos ir 
šilumos tiekimo sistemų skaitmenizacija 

Įgyvendintų skaitmenizacijos projektų skaičius 
(vnt.) (Šaltinis: PRSA) 

1 3 Vietos ūkio skyrius 

1.9.  Užtikrinti efektyvų savivaldybės turto valdymą 
Savivaldybės nekilnojamojo turto išlaikymo 
sąnaudų, tenkančių vienam kv.m., mažėjimas 
(Eur/m2) (Šaltinis: PRSA) 

8,2 6,15 Turto skyrius 

1.9.1. Optimizuoti savivaldybės nekilnojamojo turto apimtis 
Apleistų ir nenaudojamų savivaldybės turto 
kvadratinių metrų dalis (%) (Šaltinis: PRSA) 

3,1 2,5 Turto skyrius 

1.9.2. Identifikuoti bešeimininkį turtą bei įteisinti nuosavybę 

Bešeimininkio turto objektų skaičius (vnt.) / 
įteisintos nuosavybės dalis % nuo visų 
identifikuotų bešeimininkio turto objektų 
(Šaltinis: PRSA) 

44 vnt./30%  12  vnt./80 % Turto skyrius 

1.9.3. Aprūpinti jaunus specialistus gyvenamuoju būstu 
Jaunų specialistų, aprūpintų būstu, dalis (%) 
(Šaltinis: PRSA) 

0 60 Turto skyrius 

II PRIORITETAS: INOVACIJŲ, VERSLO IR PRAMONĖS PARKAS 

2.1. 
Skatinti gyventojų verslumą ir užimtumą bei sudaryti 
verslui ir pramonei palankias sąlygas Plungės r. 
savivaldybėje 

Užimtumo lygis (%) (Šaltinis: LSD) 70,6 75 
Strateginio planavimo ir investicijų 
skyrius 

Gyvybingos ekonomikos indeksas (balai) 
(Šaltinis: Vilniaus politikos analizės institutas) 

2,4 (2019 
m.) 

3 
Strateginio planavimo ir investicijų 
skyrius 

Veikiančių SVV skaičius, tenkantis 1 000 
gyventojų (vnt.) (Šaltinis: LSD) 

27,25 30 
Strateginio planavimo ir investicijų 
skyrius 

2.1.1. Ugdyti moksleivių verslumo kompetencijas ir gebėjimus 

Jaunų žmonių (iki 29 m.) įsteigtų verslų skaičius 
(vnt.) (Šaltinis: PRSA) 

3 5 Jaunimo reikalų koordinatorius 

Verslumą skatinančių ilgalaikių (>1 metai) 
iniciatyvų, sudarančių galimybes jaunimui 
sukomercinti savo idėjas, organizavimas (vnt.) 
(Šaltinis: PRSA) 

1 3 Jaunimo reikalų koordinatorius 

2.1.2. 
Sudaryti tinkamas sąlygas verslo kūrimuisi, tobulinti 
verslo paramos sistemas įvairiam verslui, įskaitant 
žemės ūkį 

Verslo paramos sistemomis pasinaudojusių 
gyventojų skaičius (vnt.) (Šaltinis: PRSA) 

43 60 
Strateginio planavimo ir investicijų 
skyrius 

2.1.3. 

Pritaikyti savivaldybės valdomus viešuosius pastatus 
smulkiųjų verslų vystymui kaimiškose vietovėse, 
numatant dalies išlaidų pastatų išlaikymui 
kompensavimą 

Viešųjų pastatų patalpų, kuriose sudarytos 
sąlygos įsikurti smulkiajam verslui, skaičius (vnt.) 
(Šaltinis: PRSA) 

11 15 Turto skyrius 

2.1.4. 
Sutvarkyti veikiančios Plungės miesto pramoninės dalies 
infrastruktūrą 

Pramonės teritorijoje veikiančių įmonių skaičius 
(vnt.) (Šaltinis: PRSA) 

54 65 
Strateginio planavimo ir investicijų 
skyrius 
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2.1.5. 
Suformuoti ir pritaikyti valstybinius žemės sklypus naujų 
investuotojų pritraukimui 

Suformuotų ir paruoštų investuotojams sklypų 
skaičius (vnt.) (Šaltinis: PRSA) 

0 10 Architektūros ir planavimo skyrius 

2.1.6. 
Sukurti verslo konsultavimo ir informavimo sistemą 
Plungės rajone 

Naujų verslo subjektų skaičius (vnt.) (Šaltinis: 
PRSA) 

n.d 15 
Strateginio planavimo ir investicijų 
skyrius 

2.2. 
Užtikrinti rinkos poreikius atitinkančių darbuotojų 
pasiūlą 

Nedarbo lygis (%) (Šaltinis: LSD) 
7,2 (2019 

m.) 
6,8 

Strateginio planavimo ir investicijų 
skyrius 

2.2.1. 
Užtikrinti specialistų, atitinkančių Žemaitijos regiono 
įmonių poreikius, rengimą profesinio mokymo įstaigoje, 
operatyviai reaguojant į rinkos poreikius 

Įsidarbinusių profesinio mokymo įstaigas 
baigusių mokinių dalis (%) (Šaltinis: Plungės 
TVM) 

73 78 Plungės TVM 

2.2.2. 
Tobulinti pameistrystės programas ir didinti jose 
dalyvaujančių asmenų skaičių 

Pameistrystės programose sudalyvavusių 
gyventojų skaičius (vnt.) (Šaltinis: PRSA) 

n.d. 100 Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 

2.2.3. 
Tobulinti karjeros planavimo ir profesinio orientavimo 
sistemos veiklą 

Karjeros planavimo ir profesinio orientavimo 
sistemomis pasinaudojusių moksleivių dalis (%) 
(Šaltinis: PRSA) 

n.d. 60 Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 

2.3.  
Skatinti inovatyvių /aukštesnės pridėtinės vertės 
darbo vietų kūrimą, sudaryti patrauklias sąlygas rajone 
dirbti nuotoliniu būdu (angl. workation) 

Gyventojų dalis, dirbanti nuotoliniu būdu (%) 
(Šaltinis: gyventojų apklausa) 

n.d. 20 
Strateginio planavimo ir investicijų 
skyrius 

Naujų inovatyvių ir aukštos pridėtinės vertės 
įmonių skaičius (vnt.) (Šaltinis: PRSA) 

n.d. 1 
Strateginio planavimo ir investicijų 
skyrius 

2.3.1. Įsteigti ir vystyti pramonės parką 
Sukurtų darbo vietų skaičius pramonės parke 
(vnt.) (Šaltinis: PRSA) 

n.d. 300 
Strateginio planavimo ir investicijų 
skyrius 

2.3.2. 
Spartaus interneto ryšio plėtra rajone (Kuliai, Plateliai, 
Ž. Kalvarija, Alsėdžiai ir pan.) 

Gyventojų, turinčių prieigą prie spartaus 
interneto ryšio, dalis (%) (Šaltinis: PRSA) 

70 90 Informacinių technologijų skyrius 

2.4.   Išvystyti trumpąsias maisto grandines 
Viešosiose įstaigose teikiamo maisto dalis 
tiekiama vietinių gamintojų/įmonių/ūkių (%) 
(Šaltinis: PRSA) 

0 20 Žemės ūkio skyrius 

2.4.1. 
Sudaryti sąlygas ir paskatas kurtis trumposioms maisto 
grandinėms 

Įmonės, kurios dalyvauja trumposiose maisto 
grandinėse (vnt.) (Šaltinis: PRSA) 

0 5 Žemės ūkio skyrius 

Viešųjų įstaigų dalis, kuriose teikiami vietiniai 
produktai (%) (Šaltinis: PRSA) 

0 20 Žemės ūkio skyrius 

2.4.2. 
Šviesti gyventojus apie trumpųjų maisto grandinių 
esminius principus ir naudą 

Gyventojų, kurie teikia prioritetą vietinei 
produkcijai, dalis (%) (Šaltinis: gyventojų 
apklausa) 

30 50 Žemės ūkio skyrius 

2.4.3. 
Skatinti smulkųjį ekologinį ūkininkavimą, suformuojant 
šiuose ūkiuose pagaminamos produkcijos realizavimo 
tinklą 

Smulkiu ekologiniu ūkininkavimu užsiimančių 
ūkininkų skaičius (vnt.) (Šaltinis: PRSA) 

37 37 Žemės ūkio skyrius 
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III PRIORITETAS: GAMTOS PARKAS 

3.1. 
Siekti tvarios pramonės bei efektyvaus energijos 
išteklių naudojimo 

Savivaldybių gerovės indeksas (balai) (Šaltinis: 
Vilniaus politikos analizės institutas) 

3,2 (2019 
m.) 

4 
Strateginio planavimo ir investicijų 
skyrius 

Perdirbtų / panaudotų komunalinių atliekų dalis 
(%) (Šaltinis: LR aplinkos ministerija) 

47 (2019 m.) 60 Vietos ūkio skyrius 

Individualių lengvųjų automobilių skaičius, 
tenkantis 1 000 gyventojų (vnt.) (Šaltinis: LSD) 

517 (2019 
m.) 

480 Vietos ūkio skyrius  

3.1.1. Kurti energetiškai autonominius pastatus 
Viešosios paskirties pastatų, nemažesnės kaip B 
energinės klasės, dalis (%) (Šaltinis: PRSA) 

0 20 
Vietos ūkio skyrius, architektūros ir 
teritorijų planavimo skyrius 

3.1.2. 
Skatinti investicijas į netaršią pramonę, ypač žiedinės 
ekonomikos įmones 

Įmonių skaičius investuojantis į netaršią 
pramonę (vnt.) (Šaltinis: PRSA) 

n.d. 7 
Strateginio planavimo ir investicijų 
skyrius 

3.1.3. Didinti viešųjų pastatų energinį naudingumą 
Pastatų, kuriems bent per vieną klasę padidintas 
energetinis efektyvumas skaičius (vnt.) (Šaltinis: 
PRSA) 

3 10 Vietos ūkio skyrius 

3.2. Vykdyti atsinaujinančių energijos šaltinių plėtrą 
Atsinaujinančių energijos šaltinių pagamintos 
energijos dalis (%) (Šaltinis: PRSA) 

n.d. 25 Vietos ūkio skyrius 

3.2.1. 
Plėtoti saulės energijos gamybos pajėgumus, įrengiant 
saulės elektrines ant viešųjų pastatų 

Viešųjų pastatų skaičius su saulės elektrinėmis 
(vnt.) (Šaltinis: PRSA) 

3 15 Vietos ūkio skyrius 

3.2.2. Vystyti vėjo energetiką 
Vėjo jėgainių skaičius Plungės rajone (vnt.) 
(Šaltinis: PRSA) 

0 50 
Architektūros ir teritorijų planavimo 
skyrius 

3.2.3. 
Skatinti elektros gamyba, panaudojant iš atliekų 
susidarančias dujas 

Pagamintos energijos kiekis iš atliekų 
susidarančių dujų (kWh)  (Šaltinis: PRSA) 

0 600 tūkst. Vietos ūkio skyrius 

3.3. 
Puoselėti Plungės r. sav. aplinką ir užtikrinti tinkamą 
gamtos vertybių apsaugą 

Gyventojų pasitenkinimas gamtos objektų 
sutvarkymu ir infrastruktūra (%) (Šaltinis: 
Gyventojų apklausa) 

n.d. 80 
Strateginio planavimo ir investicijų 
skyrius, Vietos ūkio skyrius 

Gyventojų pasitenkinimas gyvenamąja aplinka 
(%) (Šaltinis: Gyventojų apklausa) 

n.d. 60 
Strateginio planavimo ir investicijų 
skyrius 

3.3.1. Įveiklinti esamus gamtos objektus 
ŽNP lankytojų skaičius (vnt.) (Šaltinis: Žemaitijos 
nacionalinio parko direkcija, toliau -ŽNP) 

179 tūkst. 
(2019 m.) 

206 tūkst. 
Žemaitijos nacionalinis parkas (toliau 
- ŽNP) 

3.3.2. Tvarkyti (puoselėti) Plungės r. kraštovaizdį 
Finansavimo, skirto Plungės r. kraštovaizdžio 
tvarkymui, dalis kasmet (Eur) (Šaltinis: PRSA) 

10 tūkst. 20 tūkst. 
Architektūros ir teritorijų planavimo 
skyrius ir vietos ūkio skyrius 

3.3.3. Skatinti gamtos vertybių tvarkymą privačiomis lėšomis 
Privačiomis lėšomis sutvarkytų gamtos vertybių 
dalis nuo visų vertybių (%) (Šaltinis: PRSA)  

0 5 Vietos ūkio skyrius 
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3.3.4. 

Sudaryti tvarkytinų ir prižiūrėtinų gamtinių objektų 
prioritetų sąrašą, jį suderinti su suinteresuotais 
asmenimis, užtikrinti svarbiausių objektų tvarkymo 
finansavimą 

Sutvarkytų gamtinių objektų dalis iš prioritetų 
sąrašo dalis (%) (Šaltinis: PRSA) 

0 5 Vietos ūkio skyrius 

3.3.5. Sukurti biomasės tvarkymo infrastruktūrą ŽNP 
Sukurta biomasės tvarkymo infrastruktūra 
(Šaltinis: ŽNP) 

0 
3 veikiančios 
kompostavimo 
aikštelės ŽNP 

ŽNP 

3.4. Gerinti paviršinių vandens telkinių ir oro kokybę 

Teršalų, išmestų į aplinkos orą iš stacionarių 
taršos šaltinių (tonos) (Šaltinis: Lietuvos 
statistikos departamentas) 

706,57 
(2019 m.) 

635,91 Vietos ūkio skyrius 

Tiriamų maudymosi vietų skaičius sezono metu 
(vnt.) (Šaltinis:  Plungės r. sav. visuomenės 
sveikatos biuras ) 

11 20 
Plungės r. sav. visuomenės sveikatos 
biuras 

3.4.1. 
Pertvarkyti paviršinio lietaus nuotekų sistemą, 
atnaujinant/įrengiant lietaus nuotekų valymo įrenginius 

Išvalyto surinkto paviršinio vandens dalis nuo 
viso surinkto paviršinio vandens (%) (Šaltinis: 
UAB „Plungės vandenys“) 

0 25 
Vietos ūkio skyrius ir UAB „Plungės 
vandenys“ 

3.4.2. 
Pagerinti svarbiausių Plungės rajono vandens telkinių 
vandens kokybę 

Svarbiausių vandens telkinių (Plungės jūra, 
Platelių ežeras, Minijos upė, vandens telkinių 
prie pramonės zonų) vandens kokybės rodikliai 
(Šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra) 

Platelių 
ežeras, Ilgių 
ežeras - 
gera; 
Babrungo 
upės ir 
Gandingos 
HE tvenkinio 
- vidutinė; 
Minijos upės 
- gera 

Platelių 
ežeras, Ilgių 
ežeras - labai 
gera; 
Babrungo 
upės ir 
Gandingos HE 
tvenkinio - 
gera; Minijos 
upės - labai 
gera 

Vietos ūkio skyrius 

3.4.3. 
Sukurti ir įdiegti maudymosi vietų vandens kokybės 
stebėseną ir įrengti reikalingą infrastruktūrą 

Stacionarių vandens kokybės matuoklių skaičius 
(vnt.) (Šaltinis: PRSA) 

0 2 
Vietos ūkio skyrius, strateginio 
planavimo ir investicijų skyrius 

Maudyklų skaičius (vnt.) (Šaltinis: PRSA) 0 1 Vietos ūkio skyrius 

3.4.4 Pagerinti oro kokybę tankiai apgyvendintose teritorijose 
Stacionarių oro kokybės stebėsenos įrenginių 
skaičius (vnt.) (Šaltinis: Aplinkos apsaugos 
agentūra) 

0 3 Vietos ūkio skyrius 
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IV PRIORITETAS: KULTŪROS IR AKTYVAUS LAISVALAIKIO PARKAS 

4.1. 
Užtikrinti vietos gyventojams bei svečiams kokybiškų 
laisvalaikio paslaugų pasiūlą ir skatinti aktyvią 
gyvenseną 

Plungės rajono gyventojų ir turistų 
pasitenkinimo lygio Plungės rajono laisvalaikio 
paslaugų pasiūla augimas kasmet (gyventojų ir 
turistų, savo pasitenkinimo Plungės rajono lygį 
įvertinusių 8 ir daugiau balų, dalis nuo visų 
gyventojų ir turistų einamaisiais metais, palyginti 
su praeitais metais, matuojama kasmet  (%) 
(Šaltinis: PTIC) 

n.d. 3 
Strateginio planavimo ir investicijų 
skyrius 

4.1.1. Didinti laisvalaikio veiklų spektrą 
Naujai suformuotų laisvalaikio paslaugų, erdvių 
skaičius (vnt.) (Šaltinis: PRSA) 

10 17 
Strateginio planavimo ir investicijų 
skyrius 

4.1.2. Įveiklinti turimą infrastruktūra ir laisvalaikio vietas 

Įgyvendintų renginių/projektų/veiklų skaičius 
strateginėse vietose per metus (aktyvaus poilsio 
ir pramogų zona, Babrungo slėnio estrada, 
Mykolo Oginskio rūmų kompleksas) (vnt.) 
(Šaltinis: PRSA) 

66 100 Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 

Dienų, kai vyksta renginiai strateginėse vietose 
(Babrungo slėnio estrada, aktyvaus poilsio ir 
pramogų zona, Mykolo Oginskio dvaro žirgynas), 
dalis nuo visų dienų (%) (Šaltinis: PRSA) 

22 30 Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 

4.1.3. 
Sutvarkyti ir plėsti sporto infrastruktūrą, siekiant gerinti 
sportinius pasiekimus 

Renovuotų ir naujai įrengtų sporto 
infrastruktūros objektų skaičius (vnt.) (Šaltinis: 
PRSA) 

0 20 Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 

4.1.4. Vykdyti vandens sporto veiklų plėtrą 
Atnaujintų ir naujai įrengtų vandens sporto bazių 
skaičius (vnt.) (Šaltinis: PRSA) 

0 1 
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, 
Strateginio planavimo ir investicijų 
skyrius 

4.2. 
Didinti Plungės rajono turistinį patrauklumą bei 
turistinių paslaugų kokybę ir įvairovę 

Turistų Plungės rajone skaičius (vnt.) (šaltinis: 
PTIC) 

240,24 
tūkst. (2019 

m.) 
288,29 tūkst. 

Plungės turizmo informacijos centras 
(toliau - PTIC) 

Interesantų turizmo informacijos centruose 
skaičius sezono metu (gegužės-rugpjūčio mėn.), 
palyginti su bendru metiniu interesantų 
skaičiumi (%) (Šaltinis: PTIC) 

72 60 PTIC 

4.2.1. 
Plėtoti Sakralinį turizmą (Žemaičių Kalvarijos šventovė) 
bei didinti tradicinių kultūros renginių žinomumą ir 
populiarumą 

Sakralinio turizmo objektų lankytojų skaičius 
(vnt.) (Šaltinis: PTIC) 

30 tūkst. 
(2019 m.) 

35 tūkst. PTIC 
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4.2.2. 
Sudaryti sąlygas apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų 
plėtrai, išlaikant orientaciją į paslaugų kokybę ir vietos 
autentiškumą 

Apgyvendinimo ir maitinimo įstaigų, kuriose 
teikiamos vietos autentiškumą atskleidžiančios 
paslaugos, dalis (%) (Šaltinis: PTIC) 

n.d.  30 PTIC 

4.2.3. Skatinti konferencinio turizmo vystymą Plungės rajone 
Konferencijų, vykusių Plungės rajone, skaičius 
(vnt.) (Šaltinis: PTIC) 

50 (2019 m.) 75 PTIC 

4.2.4. 
Sukurti stabilų finansinį instrumentą turizmo 
infrastruktūros priežiūrai ir plėtrai 

Įgyvendintų projektų, kuriems finansavimas 
skirtas iš "Pagalvės mokesčio", skaičius (vnt.) 
(Šaltinis: PRSA) 

n.d.  10 
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, 
PTIC, ŽNP 

4.2.5. 
Stiprinti Plungės rajono turizmo rinkodarą e-rinkodaros 
priemonėmis 

Rinkodaros priemonių skaičius (vnt.) (Šaltinis: 
PTIC) 

5 10 PTIC 

4.2.6. 
Skatinti verslą investuoti į turizmo sektorių: Plungės 
gamtos/ turistinių išteklių panaudojimas versle 

Privačių investicijų į Plungės rajono turizmo 
sektorių dydis (Eur) (Šaltinis: PRSA) 

n.d. 1 mln.  
Strateginio planavimo ir investicijų 
skyrius 

4.3. 
Kelti rajono kaip regiono kultūros puoselėtojo lygį, 
plečiant kultūrinių objektų, renginių bei kūrybiškumo 
didinimo formų įvairovę ir išskirtinumą 

Kultūrinių renginių skaičiaus augimas lyginant su 
praeitais metais, matuojama kasmet (%) 
(šaltinis: PRSA) 

3,2  (2019 
m.) 

4 Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 

Gyventojų dalis, dalyvavusi kultūros renginiuose 
per numatytą laikotarpį (%) (šaltinis: PRSA) 

n.d. 40 Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 

Gyventojų, teigiamai vertinančių kultūros 
paslaugų kokybę, dalis (šaltinis: gyventojų 
apklausa) 

n.d. 70 Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 

4.3.1. 
Užtikrinti kokybiškai, profesionaliai veikiančių ir 
materialiai aprūpintų meno grupių skaičių rajone 

Aktyvių meno kolektyvų skaičius Plungės rajone 
(vnt.) (Šaltinis: LSD) 

78 (2019 m.) 80 
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, 
PKC 

4.3.2. 
Identifikuoti prioritetinius kultūros renginius ir 
projektus, užtikrinti renginių pasiūlą  įvairioms 
tikslinėms grupėms bei finansavimą 

Kultūros renginių dalyvių skaičius per metus 
(vnt.)  (Šaltinis: PRSA) 

427,8 tūkst. 
(2019 m.) 

500 tūkst. Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 

4.3.3. 
Skatinti profesionalių meno kolektyvų atsiradimą ir 
profesionalių menininkų atvykimą nuolatiniam darbui 

Įkurtų profesionalių meno kolektyvų skaičius 
(vnt.) (Šaltinis: PKC) 

0 2 
Plungės kultūros centras (toliau - 
PKC) 

Atvykusių profesionalių menininkų kūrėjų 
skaičius (vnt.) (Šaltinis: PRSA) 

n.d. 8 Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 

4.3.4. 
Sudaryti palankias sąlygas kokybiškam, profesionaliam, 
nuolat kintančius gyventojų poreikius atliepiančiam  
kultūriniam ugdymui . 

Aktyvių/įgyvendintų kultūrinių, edukacinių ir 
meno programų/projektų skaičius (vnt.) (Šaltinis: 
PRSA/PTIC) 

2 234 (2019 
m.) 

2 600 
Kultūros centras, Žemaičių dailės 
muziejus, Plungės viešoji biblioteka 
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NR. STRATEGINIAI TIKSLAI/UŽDAVINIAI ĮGYVENDINIMO RODIKLIS 
ESAMA 
VERTĖ 
2020 M. 

SIEKTINA 
VERTĖ 2030 
M.  

ATSAKINGI ASMENYS 

4.3.5. 
Plėtoti tarptautinį kultūrinį bendradarbiavimą, paremtą 
vietos tradicijų ir vietos kūrėjų veiklos pristatymu, 
tiesioginiais įvairių bendruomenių ryšiais 

Tarptautinių kultūrinių projektų/programų 
skaičius (vnt.) (Šaltinis: PKC) 

1 4 
PKC, Plungės r. sav. viešoji biblioteka, 
Žemaičių dailės muziejus 

4.3.6. 
Šiuolaikinių techninių galimybių ir informacinių 
technologijų diegimas bei pritaikymas kultūrinėje 
veikloje 

Gyventojų, pasinaudojusių elektroninėmis 
kultūros paslaugomis, dalis (%) (Šaltinis: PRSA) 

n.d. 20 Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 

Įgyvendintų technologinio atnaujinimo projektų 
skaičius (vnt.) (Šaltinis: PRSA) 

n.d. 10 Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 

4.4. 
Kurti Plungės rajono kaip Žemaitijos kultūros ir 
subalansuoto turizmo lyderio įvaizdį, kurti atpažįstamą 
Plungės r. identitetą 

Gyventojai ir turistai, vertinantys, kad Plungės 
rajonas turi suformuotą turizmo lyderio įvaizdį 
(% nuo apklaustųjų) (Šaltinis: gyventojų 
apklausa) 

n.d. 80 
Strateginio planavimo ir investicijų 
skyrius, Švietimo, kultūros ir sporto 
skyrius 

4.4.1. 
Didinti Plungės r. žinomumą turizmo prioritetinėse 
rinkose 

Dalyvautų turizmo parodų tikslinėse rinkose 
skaičius (vnt.) (Šaltinis: PTIC) 

3 6 PTIC 

4.4.2. Skatinti subalansuoto turizmo iniciatyvas 
Nevienadienių turistų skaičius (vnt.) (Šaltinis: 
PTIC) 

25 427  
(2019 m.) 

35 tūkst. PTIC 

4.4.3. Vystyti Platelius kaip kurortinę vietovę 
Įgyvendintų iniciatyvų, reikalingų siekiant 
kurortinės vietovės statuso, skaičius (vnt.) 
(Šaltinis: ŽNP, PTIC) 

n.d. 2 
ŽNP/PTIC, Strateginio planavimo ir 
investicijų skyrius 

4.4.4. 
Kurti paslaugų paketus, įtraukiant Plungės rajone 
vykstančius kultūrinius renginius 

Siūlomų skirtingų paslaugų paketų skaičius (vnt.) 
(Šaltinis: PTIC) 

0 4 PTIC 

4.4.5. 
Stiprinti Mykolo Oginskio rūmų kompleksą kaip 
svarbiausią Plungės kraštą reprezentuojančią vietą 

Vykdomų edukacinių / reprezentacinių paslaugų 
skaičius (vnt.) (Šaltinis: Žemaičių dailės muziejus, 
Plungės viešoji biblioteka, PTIC) 

17 45 
Žemaičių dailės muziejus, Plungės 
viešoji biblioteka, PTIC 

Lankytojų skaičius Mykolo Oginskio rūmų 
komplekse (vnt.) (Šaltinis: Žemaičių dailės 
muziejus, Plungės viešoji biblioteka, TIC) 

92 tūkst. 109 tūkst. 
Žemaičių dailės muziejus, Plungės 
rajono savivaldybės viešoji 
biblioteka, PTIC 

4.4.6. 
Rajono vardą garsinančių asmenų (pvz. Jono 
Smilgevičiaus, Stanislovo Narutavičiaus, Gabrieliaus 
Narutavičiaus, kt.) įamžinimas 

Rajono vardą garsinančių asmenų įamžinimo 
projektų skaičius (vnt.) (Šaltinis: PRSA) 

1 2 

Strateginio planavimo ir investicijų 
skyrius, Architektūros ir teritorijų 
planavimo skyrius, Savivaldybės 
mero patarėjas 

 


