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

Pakeisti Plungės rajono savivaldybės 2022-2024  metų strateginį veiklos planą, patvirtintą 

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 10 d. sprendimu Nr. T1-2 „Dėl Plungės rajono 

savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, ir išdėstyti nauja redakcija 

pridedamas:  

1. 2022 - 2024 metų 01 Ugdymo kokybės, sporto ir modernios aplinkos užtikrinimo programos, 

jos tikslų, uždavinių ir priemonių asignavimų suvestinę. 

2. 2022 – 2024 metų 02 Ekonominės ir projektinės veiklos programos, jos tikslų, uždavinių ir 

priemonių asignavimų suvestinę. 

3. 2022 - 2024 metų 04 Socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programos, jos tikslų, 

uždavinių ir priemonių asignavimų suvestinę. 

4. 2022 - 2024 metų 07 Savivaldybės veiklos valdymo  programos, jos tikslų, uždavinių ir 

priemonių asignavimų suvestinę. 

5. 2022 - 2024 metų 08 Infrastruktūros objektų priežiūros ir ūkinių subjektų rėmimo programos, 

jos tikslų, uždavinių ir priemonių asignavimų suvestinę. 
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Sprendimą rengė Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja Jurgita 
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STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ SKYRIUS 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

PRIE SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO  

„DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. VASARIO 10 D. 

SPRENDIMO NR. T1-2 „DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022-2024 METŲ 

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ 

 

2022 m. kovo 8 d. 

Plungė 

 

1. Parengto teisės akto projekto tikslai – patikslinti Plungės rajono savivaldybės 2022-

2024 metų strateginį veiklos planą. 

2. Teisės akto projekto esmė, rengimo priežastys ir motyvai.   

Projektas parengtas atsižvelgiant į įstaigų raštus. 

Vietos ūkio skyriaus 2022 m. kovo 4 d. prašymu Nr. A20-616,  mažinamos  Savivaldybės 

biudžeto lėšos ir perkeliamos Plungės Senamiesčio mokyklai (1 ir 2 aukšto tualetų remontui) ir 

Plungės „Ryto“ pagrindinei mokyklai (apmokėti už elektros skydinės permontavimo, mokyklos  

stogo apsauginės tvorelės įrengimo, stadiono takų bei sporto salės šildymo sistemos rekonstrukcijos 

darbus).  

Plungės Senamiesčio mokyklos 2022 m. kovo 1d. prašymu Nr.3-24, didinamos 

Savivaldybės biudžeto lėšos 1 ir 2 aukšto tualetų remontui. 

Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos 2022 m. kovo 7 d. prašymu Nr.SR-36, didinamos 

Savivaldybės biudžeto lėšos apmokėti už elektros skydinės permontavimo, mokyklos  stogo 

apsauginės tvorelės įrengimo, stadiono takų bei sporto salės šildymo sistemos rekonstrukcijos 

darbus. 

Plungės socialinių paslaugų centro 2022 m. kovo  8 d. raštu Nr. S-,  atsižvelgiant į neįgaliųjų 

reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. vasario 28 

d. įsakymą Nr. V-25 „Dėl neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. V-120 „Dėl 2022 metais asmeninei 

pagalbai teikti ir administruoti skirtų Lietuvos respublikos valstybės biudžeto lėšų paskirstymo 

savivaldybių administracijoms patvirtinimo“, ,tikslinamos savivaldybės biudžeto ir valstybės 

biudžeto tikslinės dotacijos  lėšos.   

Socialinės paramos skyriaus 2022 m. kovo 8 d. prašymu A20-635, atsižvelgiant į Neįgaliųjų 

reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. vasario 1 

d. įsakymą Nr.V-14 „Dėl valstybės biudžeto lėšų būstams pritaikyti neįgaliesiems paskirstymo 2022 

metais“ ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. vasario 10 d. Nr.A1-

100 įsakymą „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų socialinių paslaugų šakos 

kolektyvinėje sutartyje nustatytiems įsipareigojimams įgyvendinti, paskirstymo savivaldybėms 

patvirtinimo“, didinamos  valstybės biudžeto tikslinės dotacijos lėšos.  

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus  2022 m. kovo 4 d. prašymais Nr.A20-623  ir 

Nr.A20-624, tikslinamos projektui „Bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtra Plungės 

rajono savivaldybėje“  lėšos,  iš darbo užmokesčio ir išlaidų straipsnių perkeliant į turto straipsnį.  

2022 m. kovo 7 d. prašymu Nr. A20-646,  gavus papildomai Savivaldybės biudžeto lėšų, didinamas 

prisidėjimas prie projekto „Plungės miesto poilsio ir rekreacijos zonų sukūrimas prie Babrungo 

upės ir Gandingos hidroelektrinės tvenkinio bei prieigų prie jų sutvarkymas“. 

3. Lėšų poreikis (jeigu teisės aktui įgyvendinti reikalingos lėšos).  
Papildomai  Savivaldybės biudžeto lėšų reikės 59 540,00 eurų. 

4. Laukiami rezultatai. 

Patvirtinus Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimą, bus patikslintos Plungės rajono 

savivaldybės 2022- 2024 metų strateginio veiklos plano 01, 02, 04, 07  ir  08 programos.  

5. Kita svarbi informacija  



Nėra. 

6. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas* 

 

Sritys Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo 

rezultatai 

Teigiamas poveikis Neigiamas poveikis 

Ekonomikai - - 

Finansams Teisingas biudžeto lėšų 

panaudojimas 

- 

Socialinei aplinkai - - 

Viešajam administravimui - - 

Teisinei sistemai - - 

Kriminogeninei situacijai - - 

Aplinkai - - 

Administracinei naštai - - 

Regiono plėtrai - - 

Kitoms sritims, asmenims ar 

jų grupėms 

- - 

 

 

Rengėja vedėjo pavaduotoja                                                                   Jurgita Saldukienė 


