
 

Projektas 

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 

TARYBA 

SPRENDIMAS 

DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 METŲ DARBO 

PLANO PATVIRTINIMO 

2022 m. vasario 10 d. Nr. T1- 

Plungė 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnio 3 dalimi, 

Plungės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Plungės rajono savivaldybės 

tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T1-168, XX skyriaus nuostatomis, Plungės rajono 

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

Patvirtinti pridedamą Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 metų darbo planą.  

 

 

Savivaldybės meras    

 

SUDERINTA: 

Administracijos direktorius  Mindaugas Kaunas 

Protokolo skyriaus kalbos tvarkytojas Algirdas Eidukaitis 

Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vedėjas Vytautas Tumas  

Sprendimą rengė Protokolo skyriaus vedėja Jovita Šumskienė 

 

 

 

 

 



 

PATVIRTINTA 

Plungės rajono savivaldybės 

tarybos 2022 m. vasario 10 d. 

sprendimu Nr. T1- 

 

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS  

2022 METŲ DARBO PLANAS  

 

TEMOS PAVADINIMAS, MĖNUO RENGIA 

Vasaris 

 

1. Informacija apie Telšių regiono 

integruotos teritorijų vystymo programos 

įgyvendinimą 2021 m. Plungės miesto tikslinėje 

teritorijoje. 

 

2. Dėl Plungės rajono savivaldybės 

2022-2024 metų strateginio veiklos plano 

patvirtinimo. 

 

3. Dėl Plungės rajono savivaldybės 2022 

metų biudžeto patvirtinimo. 

 

4. Informacija apie Plungės rajono 

savivaldybės tarybos 2020-2021 metais priimtų 

sprendimų vykdymą. 

 

 

 

1. Strateginio planavimo ir investicijų 

skyrius. 

 

 

 

2. Strateginio planavimo ir investicijų 

skyrius. 

 

 

3. Finansų ir biudžeto skyrius. 

 

 

4. Savivaldybės administracijos 

direktorius. 

 

 

Kovas 

 

1. Dėl Plungės rajono savivaldybės 

tarybos ir Savivaldybės mero 2021 metų veiklos 

ataskaitos patvirtinimo. 

 

2. Dėl Plungės rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus ir  Savivaldybės 

administracijos 2021 metų veiklos ataskaitos 

patvirtinimo. 

 

3. Dėl pritarimo Plungės rajono 

savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2021 

metų veiklos ataskaitai. 

 

4. UAB „Telšių regiono atliekų 

tvarkymo centras“ 2022 metų veiklos 

pristatymas: planuojami darbai, paslaugų plėtros 

perspektyvos, vietinės rinkliavos už 

komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų 

ir atliekų tvarkymą pagrįstumas. 

 

 

1. Savivaldybės meras. 

 

 

 

2. Savivaldybės administracijos 

direktorius. 

 

 

 

3. Savivaldybės Kontrolės ir audito 

tarnyba. 

 

 

4. UAB „Telšių regiono atliekų 

tvarkymo centras“ direktorius. 

 

 

  

Balandis 

 

1. Savivaldybės viešųjų įstaigų ir 

Savivaldybės kontroliuojamų įmonių 2021 metų 

 

 

1. Finansų ir biudžeto skyrius. 

 



 

veiklos ataskaitų tvirtinimas. 

 

2. Valstybinio socialinio draudimo fondo 

valdybos Mažeikių skyriaus informacija apie 

socialinio draudimo situaciją Plungės rajone. 

 

3. Informacija apie Plungės rajono 

savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarką. 

 

 

2. VSDFV Mažeikių skyrius.  

 

 

 

3. Švietimo ir sporto skyrius. 

 
  

Gegužė 

 

1. Plungės rajono savivaldybės 2021-

2023 metų strateginio veiklos plano 2021 metų 

programų įvykdymo ataskaitos tvirtinimas. 

 

2. Informacija apie sveikatos apsaugos 

reformos įgyvendinimą. 

 

 

1. Strateginio planavimo ir investicijų 

skyrius. 

 

 

2. Savivaldybės meras, VšĮ Plungės 

rajono savivaldybės ligoninės 

direktorius. 

   

Birželis 

 

1. Plungės rajono savivaldybės biudžeto 

pajamų surinkimo apžvalga. 

 

2. Informacija apie daugiabučių 

gyvenamųjų namų renovaciją (modernizaciją) 

Plungės mieste. Problemos, su kuriomis 

susiduriama, vykdant daugiabučių namų 

atnaujinimą. 

 

 

1. Klaipėdos AVMI atstovas.  

 

 

2. SĮ „Plungės būstas“ direktorius. 

 

  

Liepa 

 

1. Savivaldybės 2021 metų finansinių 

ataskaitų rinkinių ir konsoliduotųjų finansinių 

ataskaitų rinkinio audito išvadų išklausymas ir 

svarstymas. 

 

2. Klaipėdos apskrities vyriausiojo 

policijos komisariato Plungės rajono policijos 

komisariato veiklos rezultatų analizė ir 

tendencijos. 

 

 

1. Savivaldybės Kontrolės ir audito 

tarnyba. 

 

 

 

2. Klaipėdos apskrities vyriausiojo 

policijos komisariato Plungės rajono 

policijos komisariatas.  

  

Rugsėjis 

 

1. Informacijos apie UAB „Plungės 

šilumos tinklai“ pasirengimą centralizuotam 

šildymo tiekimui pristatymas. 

 

2. Plungės rajono moksleivių brandos 

egzaminų rezultatų analizė ir  priemonių 

ugdymo kokybei gerinti aptarimas. 

 

3. Plungės rajono savivaldybės biudžeto 

 

 

1. UAB „Plungės šilumos tinklai“ 

generalinis direktorius.  

 

 

2. Švietimo ir sporto skyrius. 

 

 

 

3. Švietimo ir sporto bei Kultūros, 



 

lėšomis finansuojamų kultūros, švietimo ir 

sporto projektų pristatymas.  

turizmo ir viešųjų ryšių skyriai. 

  

Spalis 

 

Kaimo bendruomenių veiklos ir 

vykdomų projektų įtaka vietos žmonių 

gyvenimo kokybei. 

 

 

 

Strateginio planavimo ir investicijų 

skyrius. 

Lapkritis 

 

Informacija apie  Užimtumo tarnybos 

Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento 

Plungės skyriaus vykdomas  programas. 

 

 

Užimtumo tarnybos Klaipėdos 

klientų aptarnavimo departamento 

Plungės skyrius. 

  

Gruodis 

 

2022 metais įgyvendintų investicijų 

projektų pristatymas bei 2023 metais 

planuojamų įgyvendinti projektų aptarimas. 

 

 

Strateginio planavimo ir investicijų 

skyrius. 

  

___________________________________________ 



 

PROTOKOLO SKYRIUS 
 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

PRIE PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO 

„DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 METŲ DARBO 

PLANO PATVIRTINIMO“  
 

2022 m. sausio 13 d. 

Plungė 
 

1. Parengto teisės akto projekto tikslai, uždaviniai, problemos esmė - patvirtinti Plungės 

rajono savivaldybės tarybos 2022 metų darbo planą (toliau – Planas). Planas rengiamas 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnio 3 dalimi, Plungės 

rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Plungės rajono savivaldybės tarybos 

2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T1-168, XX skyriaus nuostatomis.  

2. Kaip šiuo metu yra sprendžiami projekte aptarti klausimai. Savivaldybės taryba 2021 

metais dirbo vadovaudamasi 2021 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T1-2 patvirtintu Planu.  

3. Kodėl būtina priimti sprendimą, kokių pozityvių rezultatų laukiama. Planą būtina 

patvirtinti, nes to reikalauja Vietos savivaldos įstatymo bei Plungės rajono savivaldybės tarybos 

veiklos reglamento nuostatos. 

4. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos. Naujas Savivaldybės tarybos 2022 metų darbo 

planas.  

5. Pateikti skaičiavimus, išlaidų sąmatas,  nurodyti finansavimo šaltinius. Netaikoma. 

6. Nurodyti, kokius galiojančius aktus reikėtų pakeisti ar pripažinti netekusiais galios, 

priėmus sprendimą pagal teikiamą projektą. Netaikoma. 

7. Kokios korupcijos pasireiškimo tikimybės, priėmus šį sprendimą, korupcijos 

vertinimas. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nėra. Vertinimas neatliekamas. 

8. Nurodyti, kieno iniciatyva sprendimo projektas yra parengtas. Protokolo skyriaus 

iniciatyva. 

9. Nurodyti, kuri sprendimo  projekto ar pridedamos medžiagos dalis (remiantis teisės 

aktais) yra neskelbtina. Nėra. 

10. Kam (institucijoms, skyriams, organizacijoms ir t. t.) patvirtintas sprendimas turi 

būti išsiųstas. Tarybos komitetams bei Savivaldybės administracijai. 

11. Kita svarbi informacija. Nėra. 

12. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (pagrįsti, kokios galimos 

teigiamos, neigiamos pasekmės, priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad neigiamų 

pasekmių būtų išvengta).* 

Sritys 

Numatomo teisinio reguliavimo poveikio 

vertinimo rezultatai 

Teigiamas poveikis Neigiamas poveikis 

Ekonomikai Nenumatomas Nenumatomas 

Finansams Nenumatomas Nenumatomas 

Socialinei aplinkai Nenumatomas Nenumatomas 

Viešajam 

administravimui 

Bus įforminti 

Savivaldybės tarybos 2022 

metais pagrindiniai 

svarstytini klausimai  

Nenumatomas 

Teisinei sistemai Nenumatomas Nenumatomas 

Kriminogeninei 

situacijai 

Korupcijai įtakos 

neturės 

Nenumatomas 

Aplinkai Nenumatomas Nenumatomas 

Administracinei naštai Nenumatomas Nenumatomas 

Regiono plėtrai Nenumatomas Nenumatomas 



 

Kitoms sritims, 

asmenims ar jų grupėms 

Nenumatomas Nenumatomas 

* Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas atliekamas rengiant teisės akto, 

kuriuo numatoma reglamentuoti iki tol nereglamentuotus santykius, taip pat kuriuo iš esmės 

keičiamas teisinis reguliavimas, projektą. Atliekant vertinimą, nustatomas galimas teigiamas ir 

neigiamas poveikis to teisinio reguliavimo sričiai, asmenims ar jų grupėms, kuriems bus taikomas 

numatomas teisinis reguliavimas. 

 
 

Rengėja 

Protokolo skyriaus vedėja                                                                             Jovita Šumskienė 
             (pareigos)                                                                                                                                  (vardas, pavardė) 

 


