
SVEIKATOS IR SOCIALINĖS APSAUGOS KOMITETO 2022 M. DARBO PLANAS  

 

Eil. 

Nr. 
Darbotvarkės klausimas Mėnuo Klausimo kuratorius 

1. 

 

1. VšĮ Plungės rajono greitosios medicinos 

pagalbos ir VšĮ Plungės rajono savivaldybės 

ligoninės stebėtojų tarybų 2021 m. veiklos 

ataskaitų pristatymas. 

     

 

2. Pasiruošimas sveikatos priežiūros paslaugų 

restruktūrizacijos reformai Plungės rajone. 

 

 

3. Aktyvaus laisvalaikio ir fizinio aktyvumo 

galimybės Plungės rajone. 

Vasaris 

VšĮ Plungės rajono greitosios 

medicinos pagalbos ir VšĮ 

Plungės rajono savivaldybės 

ligoninės stebėtojų tarybų 

pirmininkai. 

 

Savivaldybės gydytojas, asmens 

sveikatos priežiūros įstaigų 

atstovai. 

  

Savivaldybės administracijos 

Architektūros ir teritorijų 

planavimo skyrius, Plungės 

rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras, Plungės turizmo 

informacijos centras. 

2. 

1. Plungės rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro stebėsenos 2021 metų 

programos ataskaitos pristatymas. 

 

2. Plungės rajono savivaldybės  socialinės 

paramos skyriaus darbo aktualijos. 

 

 

3. Vaikų dienos centrų aktualijos. 

Kovas 

Plungės rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuras. 

 

 

Savivaldybės administracijos 

Socialinės paramos skyriaus 

vedėjas. 

  

Savivaldybės administracijos 

Socialinės paramos skyrius. 

3. 

1. VšĮ Plungės rajono greitosios medicinos 

pagalbos ir VšĮ Plungės rajono savivaldybės 

ligoninės veiklos ataskaitų pristatymas. 

 

 

 

2. Socialinių paslaugų plano projekto 

aptarimas. 

Balandis 

VšĮ Plungės rajono greitosios 

medicinos pagalbos direktorė   

R. Mončienė,  

VšĮ Plungės rajono savivaldybės 

ligoninės l. e. p. direktorius R. 

Mažeika. 

Savivaldybės administracijos 

Socialinės paramos skyrius. 

4. 

1. Neįgaliųjų organizacijų ir VšĮ Plungės 

bendruomenės centro veiklų  pristatymas. 

 

 

 

2. Neįgaliųjų infrastruktūros pritaikymo 

pokyčiai neįgaliesiems Plungės mieste. 

Gegužė 

Plungės neįgaliųjų organizacijų 

atstovai,  

VšĮ Plungės bendruomenės centro 

direktorius. 

 

Savivaldybės administracijos 

Švietimo ir sporto skyrius, 

Plungės specialiojo ugdymo 



centras bei neįgaliųjų 

organizacijos. 

5. 

Psichinė sveikata ir priklausomybių ligų 

profilaktika Plungės rajone. 

Birželis 

UAB „Klinika Pulsas“, UAB 

„Plungės sveikatos centras“, A. 

Klišonio komercinės firmos 

„Inesa“, Plungės rajono 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro atstovai. 

6. 
Informacija apie vaikų globos institucijos 

pertvarkos įgyvendinimą Plungės rajone.  
Liepa 

Plungės socialinių paslaugų 

centras. 

7. 

1. Prevencinės profilaktinės programos, 

įgyvendinamos Plungės rajone. 

 

2. Plungės rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro specialistų, dirbančių 

mokyklose, prevencinio darbo aktualijos. 

Rugsėjis 

Plungės rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro, 

pirminių ASPĮ atstovai. 

 

 Plungės rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuras. 

8. 

Plungės socialinių paslaugų centro ir Plungės 

krizių centro veiklų pristatymas. Spalis 

Plungės socialinių paslaugų 

centro direktorius, 

Plungės krizių centro direktorius. 

9. 

Tuberkuliozės ir COVID-19 ligų profilaktika 

Plungės rajone. 

Lapkritis 

Gyd. ftiziatrė E. Gaudiešienė,  

savivaldybės gydytoja O. Ge-

rulskienė, VšĮ Plungės rajono 

savivaldybės ligoninės ir Telšių 

nacionalinio visuomenės 

sveikatos centro atstovai. 

10. 

Bendruomenės sveikatos tarybos veiklos 

2022 metų ataskaita ir 2023 metų veiklos 

gairės. 

Gruodis 

Bendruomenės sveikatos  tarybos 

pirmininkė K. Valienė. 

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                                  Raimondas Doviltis 

 


