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PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 

TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

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“ IR JĮ 

KEITUSIO SPRENDIMO PAKEITIMO 
 

2022  m. balandžio 28 d. Nr.T1- 

Plungė 

 

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“ (kartu su 2022 m. kovo 24 d. 

sprendimu Nr. T1-80) ir išdėstyti nauja redakcija (pridedama):  

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

jos tikslų, uždavinių ir priemonių asignavimų suvestinė. 

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

priemonių asignavimų suvestinė. 

3. 2022-2024 metų 06 Kultūros ir turizmo programos, jos tikslų, uždavinių ir priemonių 

asignavimų suvestinė. 

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

priemonių asignavimų suvestinė. 

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

jos tikslų, uždavinių ir priemonių asignavimų suvestinė. 
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SUDERINTA: 

Administracijos direktorius M. Kaunas 

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Ž. Vaitkuvienė 

Protokolo skyriaus kalbos tvarkytoja S. Grigalauskaitė 

Juridinio ir personalo administravimo skyriaus patarėja D. Norvaišienė 

 

Sprendimą rengė Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja J. Saldukienė 

  



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“ IR JĮ KEITUSIO SPRENDIMO 

PAKEITIMO“ 

 

2022 m. balandžio 12 d. 

Plungė 

 

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

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

savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“  (kartu su 2022 m. kovo 24 d. 

sprendimu Nr. T1-80), patvirtintą Plungės rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginį veiklos 

planą. 

2.Kaip šiuo metu yra sprendžiami projekte aptarti klausimai. Įstaigos vadovaujasi 

patvirtinto Strateginio veiklos plano priemonėmis, kurios, gavus papildomą finansavimą ar 

tikslinant pagal straipsnius, lėšas perskirstant iš vieno projekto kitam, yra daromi pakeitimai. 

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

sprendimą, įstaigų planai bus lygus su patvirtintu finansavimu. 

4. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos. Keičiamas strateginis veiklos planas. 

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

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

priėmus sprendimą pagal teikiamą projektą. Reikalinga pakeisti Plungės rajono savivaldybės 

tarybos 2022 m. vasario 10 d. sprendimą Nr. T1-3 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2022-2024 

metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (kartu su 2022 m. kovo 24 d. sprendimu Nr.T1-80). 

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

vertinimas. Korupcijos pasireiškimo tikimybės, priėmus šį sprendimą, nėra, vertinimas 

neatliekamas. 

8. Nurodyti, kieno iniciatyva sprendimo projektas parengtas. Projektas parengtas, 

vadovaujantis Švietimo ir sporto skyriaus 2022 m. balandžio 4 d. raštu Nr. A20-917 „Dėl Plungės 

rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano bei 2022 m. raštu Nr. A20 - 1030 

„Dėl Plungės rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano pakeitimo“;  Plungės 

akademiko Adolfo Jucio progimnazijos 2022 m. balandžio 7 d. raštu Nr. 2-70 „Dėl Plungės rajono 

savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano patikslinimo“; Plungės „Ryto“ pagrindinės 

mokyklos 2022 m. balandžio 5 d. raštu Nr. SR-49 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2022-2024 

metų strateginio veiklos plano tikslinimo“; Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos 2022 m. 

balandžio 7 d. raštu Nr. S-79 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos 

plano tikslinimo“; Plungės specialiojo ugdymo centro 2022 m. balandžio 4 d. raštu Nr. S-620(1.8) 

„Dėl 2022 metų sąmatų pakeitimo ir 2022-2024 metų strateginio veiklos plano tikslinimo“; 

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus 2022 m. balandžio 7 d. raštu Nr. A20-1006 „Dėl 

Plungės rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano patikslinimo“; Vietos ūkio 

skyriaus 2022 m. balandžio 6 d. raštu Nr. A20-996 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2022-2024 

metų strateginio veiklos plano patikslinimo“; Žemaičių dailės muziejaus 2022 m. balandžio 6 d. 

raštu Nr. 1-26 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano 

patikslinimo“ ir 2022 m. balandžio 8 d. raštu Nr. 1-28 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2022-2024 

metų strateginio veiklos plano patikslinimo ir 2022 metų biudžeto keitimo“. Kultūros, turizmo ir 

viešųjų ryšių skyriaus 2022 m. balandžio 12 d. raštu Nr. A20-1044 „Dėl Plungės rajono 

savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano patikslinimo“. Plungės rajono Kulių 

gimnazijos 2022 m. balandžio 12 d. raštu Nr. S-2022-58 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2022-



2024 metų strateginio veiklos plano patikslinimo; Plungės rajono Platelių meno mokyklos 2022 m. 

balandžio 12 d. raštu Nr. S-44 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginio 

veiklos plano tikslinimo“. 

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

aktais) yra neskelbiama. Nėra. 

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

būti išsiųstas. Švietimo ir sporto skyriui, Strateginio planavimo ir investicijų skyriui, Vietos ūkio 

skyriui, Žemaičių dailės muziejui, Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centrui. 

11. Kita svarbi informacija (gali būti nurodomos kitos galimos projekto ir (ar) jo 

įgyvendinimo alternatyvos, taip pat jų poveikio įvertinimas; nurodoma, kokios institucijos būtų 

atsakingos už jo atlikimą, kokie duomenys turėtų būti renkami, siekiant vėliau įvertinti, ar buvo 

pasiektas projekto tikslas; nurodoma, ar buvo konsultuotasi su visuomene, apibendrinami 

konsultavimosi rezultatai (nurodoma, su kokiomis suinteresuotomis grupėmis buvo konsultuotasi, 

ar atsižvelgta į suinteresuotų grupių pateiktus siūlymus, kiek į juos atsižvelgta) ir kita.). Plungės 

akademiko Adolfo Jucio progimnazija, padidėjus pedagogų koeficientams, papildomai gavo 

tikslinės dotacijos lėšų. Plungės „Ryto“ pagrindinė mokykla planuoja įsigyti (spausdintuvą, 

nešiojamą kompiuterį Eduka programos licencijas, išmaniuosius ekranus ir indukcinę viryklę), todėl 

iš išlaidų persikelia lėšas į turtą. Plungės Mykolo Oginskio meno mokykla lėšas pajamas už prekes 

ir paslaugas susimažino turtui įsigyti, bendra suma nesikeičia. Plungės specialiojo ugdymo centro 

Valstybės biudžeto tikslinės dotacijos lėšų suma nesikeičia tik tikslinasi darbo užmokesčio suma. 

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus didėja Europos Sąjungos paramos lėšos projektams:   

„Plungės miesto poilsio ir rekreacijos zonų sukūrimas prie Babrungo upės ir Gondingos 

hidroelektrinės tvenkinio bei prieigų prie jų sutvarkymas“ ir „Naujų ugdymo modelių diegimas 

Plungės rajono bendrojo ugdymo mokyklose“, bei tikslinamos projekto „Kraštovaizdžio 

planavimas, tvarkymas ir būklės gerinimas Plungės rajone" lėšos (iš išlaidų perkeliama į turtą). 

Švietimo ir sporto skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2022 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-405 „Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės 

biudžeto lėšų, skirtų savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms 

skatinti, paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ skirta 28780,00 eurų, o vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-429 

„Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su 

valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, 

bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, 

apmokėti, paskirstymo patvirtinimo“ skirta 32304,00 eurai taip pat vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Švietimo mokslo ir sporto ministro 2022-04-08 įsakymu Nr. V-507 „Dėl lėšų skyrimo 

vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų 

Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal ir šių lėšų paskirstymo pagal savivaldybes ir 

valstybines mokyklas patvirtinimo“ gautos  valstybės biudžeto lėšos 7856 Eur  kurios paskirstytos 

pagal mokyklas. Vietos ūkio skyrius, vadovaudamasis Lietuvos automobilių kelių direkcijos 

direktoriaus 2022 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. VE-40 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos 

finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2022 

metais“, Plungės rajono savivaldybei vietinės reikšmės keliams bei gatvėms tiesti, taisyti 

(remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, Plungės rajono savivaldybės 

administracijai skirta valstybės biudžeto tikslinės dotacijos lėšų 2 462 400,00 Eur suma. Žemaičių 

dailės muziejus tikslina savivaldybės biudžeto lėšas, susimažina išlaidas ir perkelia į turtą, taip pat 

papildomai skiriama 9300,00 Eur Ray Bartkaus šviesos instaliacijai „Tiltai“ įrengti. Kultūros, 

turizmo ir viešųjų ryšių skyrius  sumažina priemonės „Miesto šventės ir kiti reprezentaciniai 

renginiai“ savivaldybės biudžeto lėšas  ir jas perkelia Žemaičių dailės muziejui. Priemonėje 

„Savivaldybės  administracijos veikla“  bendra lėšų suma nesikeičia tik sumažinamos  darbo 

užmokesčio lėšos kurios lieka išlaidose. Platelių meno mokyklos bendra lėšų suma nesikeičia,  

tikslina  darbo užmokesčio lėšas. 



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   

Finansams Teisingas biudžeto lėšų 

panaudojimas 

 

Socialinei aplinkai   

Viešajam administravimui   

Teisinei sistemai   

Kriminogeninei situacijai   

Aplinkai   

Administracinei naštai   

Regiono plėtrai   

Kitoms sritims, asmenims ar 

jų grupėms 

  

 

* 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                                    

Strateginio planavimo ir investicijų 

 skyriaus vedėjo pavaduotoja                           _________________          Jurgita Saldukienė      
                      (pareigos)                                                             (parašas)                                      


