
ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO KOMITETO 2023 M. DARBO PLANAS 

 

Eil.

Nr. 
Tema Mėnuo Rengėjas 

1. 

1. Platelių – Mažosios Lietuvos kultūros 

sostinės 2023 m. – programos pristatymas. 

 

2. Pilietinio ugdymo rajone pristatymas. Kadetų 

mokyklos statuso suteikimo Plungės r. Alsėdžių 

St. Narutavičiaus gimnazijai situacijos 

aptarimas.  

 

3. Renginių, vykusių Magdeburgo teisių 

suteikimo Plungei 230 metų sukakčiai bei 

Žemaičių kalbos metams paminėti, aptarimas. 

Vasaris 

Kultūros, turizmo ir viešųjų 

ryšių skyrius 

 

Švietimo ir sporto skyrius 

 

 

 

 

Kultūros, turizmo ir viešųjų 

ryšių skyrius 

2. 

1. Lurdo grotos su Šv. Mergelės Marijos 

skulptūra sutvarkymo aptarimas. 

 

 

2. Jaunimo užimtumo Plungės rajone situacija. 

 

 

 

 

3. Informacija apie 2022 metais Plungės miesto 

istorinio centro pastatų fasadų tvarkymo 

finansavimo lėšas gavusius objektus.   

Kovas 

Architektūros ir teritorijų 

planavimo skyrius 

 

 

Jaunimo reikalų 

koordinatorius,  

Jaunimo reikalų taryba, 

Švietimo ir sporto skyrius 

 

Architektūros ir teritorijų 

planavimo skyrius 

 

3. 

 1. Ne vienadienių turistų pritraukimo į Plungės 

rajoną aptarimas.  

 

 

 

2. Platelių ežero pakrantėse esančių paplūdimių 

sutvarkymo aptarimas.  

 

 

 

3. Platelių – kurortinės teritorijos – iniciatyvos 

plėtrai sudarytos darbo grupės veiklos 

pristatymas. 

Balandis 

Kultūros, turizmo ir viešųjų 

ryšių skyrius,  

Plungės turizmo informacijos 

centras 

 

Žemaitijos nacionalinio 

parko direkcija, 

Architektūros ir teritorijų 

planavimo skyrius 

 

Platelių – kurortinės 

teritorijos – iniciatyvos 

plėtrai sudarytos darbo 

grupės vadovas 

4. 

1. Plungės rajono apdovanojimų nuostatų 

keitimo aptarimas. 

 

 

 

2. Plungės miesto viešųjų erdvių (konkrečiai – 

skverelio, esančio Minijos gatvėje) tvarkymo 

aptarimas. 

Gegužė 

Plungės garbės piliečio vardo 

suteikimo nuostatų bei 

regalijų atnaujinimo darbo 

grupė 

 

Architektūros ir teritorijų 

planavimo skyrius, 

Plungės miesto seniūnija 

5. 

1. Išvažiuojamasis Komiteto posėdis į Kulių 

seniūnijoje esančias švietimo ir kultūros 

įstaigas. 

 

Birželis 

Kultūros, turizmo ir viešųjų 

ryšių skyrius, 

Švietimo ir sporto skyrius, 

Kulių seniūnija 



2. Plungės baseine vykstančių veiklų 

pristatymas. 

Švietimo ir sporto skyrius, 

Plungės sporto ir rekreacijos 

centras 

6. 

1. Mokyklų skaitmenizacija: kas atlikta ir kaip 

tai prisidėjo prie mokinių ugdymo rezultatų. 

 

2. Žemaičių dailės muziejaus planuojamų 

kultūrinių veiklų 2023 metais Plungės dvaro 

sodybos žirgyno pastate pristatymas. 

Liepa 

Švietimo ir sporto skyrius 

 

 

Žemaičių dailės muziejus, 

Kultūros, turizmo ir viešųjų 

ryšių skyrius 

7. 

1. Įtraukiajam ugdymui pritaikytų aplinkų 

kūrimo situacijos aptarimas. 

 

2. Beržoro Šv. Stanislovo bažnyčios šventovės 

problemų aptarimas. 

Rugsėjis 

Švietimo ir sporto skyrius 

 

 

Architektūros ir teritorijų 

planavimo skyrius 

8. 

1. Sporto ir fizinio aktyvumo plėtros strategijos 

sukūrimo aptarimas.  

 

 

2. Plungės rajono savivaldybės atstovavimas 

Telšių regioninėje kultūros taryboje: veiklos 

principai, projektų finansavimo modelis. 

Spalis 

Plungės sporto ir rekreacijos 

centras, 

Švietimo ir sporto skyrius 

 

Kultūros, turizmo ir viešųjų 

ryšių skyrius 

9. 
Plungės senosios klebonijos pastato – istorinio 

paminklo – būklės pristatymas. 
  Lapkritis 

Architektūros ir teritorijų 

planavimo skyrius 

10. 
Asmenų su negalia poreikių aptarimas. 

Gruodis 
Švietimo ir sporto skyrius, 

Socialinės paramos skyrius 

 

 

Komiteto pirmininkė                        Vida Bondauskienė 


