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Metinio veiklos plano parengimo argumentai
Planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 103
straipsnio 4 punktu, Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijomis, patvirtintomis
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr.1435.
Trumpa situacijos analizė
Plungės rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) metinį veiklos planą
rengia Administracijos struktūriniai padaliniai ir į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės
tarnautojai
2020 m. sausio 1 d. Administraciją sudarė šie struktūriniai padaliniai:
 Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius;
 Bendrųjų reikalų skyrius;
 Buhalterinės apskaitos skyrius;
 Centralizuotas savivaldybės vidaus audito skyrius;
 Civilinės metrikacijos skyrius;
 Finansų ir biudžeto skyrius;
 Informacinių technologijų skyrius;
 Juridinis personalo ir administravimo skyrius;
 Protokolo skyrius;
 Socialinės paramos skyrius;
 Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
 Švietimo, kultūros ir sporto skyrius;
 Turto skyrius;
 Viešųjų pirkimų skyrius;
 Vietos ūkio skyrius;
 Žemės ūkio skyrius.
Administracijoje dirba 3 vyr. specialistai (savivaldybės gydytoja, jaunimo reikalų
koordinatorė, civilinės saugos, Administracijos vyriausiasis specialistas), nepriklausantys
struktūriniams padaliniams.
Šiuo metu (2019-12-31 duomenimis) Savivaldybės administracijoje dirba 221 darbuotojas, iš
jų: 97 - valstybės tarnautojai, 124 – darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ir gaunantys darbo
užmokestį iš Savivaldybės biudžeto.
Savivaldybėje 2 valstybės politikai – meras ir mero pavaduotojas, 1 politinio (asmeninio)
pasitikėjimo valstybės tarnautojas – mero patarėjas.
Administracijos skyrių ir specialistų, nepriklausančių struktūriniams padaliniams, pagrindinės
funkcijos:
 rengia teritorijų planavimo darbų programas, atsižvelgiant į subalansuotos plėtros
principus;
 teikia pasiūlymus dėl urbanistinės plėtros, architektūros, kraštovaizdžio formavimo
principų ir jų įgyvendinimo savivaldybės teritorijoje;
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 organizuoja savivaldybės teritorijos ar jos dalių bendrojo, specialiojo ir detaliojo
planavimo dokumentų, finansuojamų iš Savivaldybės biudžeto, rengimą;
 organizuoja Savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų svarstymą su
visuomene, dalyvauja kitų planavimo subjektų parengtų teritorijų planavimo dokumentų svarstymo
su visuomene procese;
 rengia dokumentus dėl valstybinės žemės perdavimo Savivaldybės nuosavybėn, taip pat
dėl jos perdavimo panaudos ar patikėjimo pagrindais;
 organizuoja žemės sklypų kadastrinių matavimų rengimą;
 tvarko gatvių ir adresų valstybinį registrą;
 organizuoja žemės plotų priskyrimą valstybės išperkamai ir (ar) neprivatizuojamai žemei;
 organizuoja žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras;
 derina žemėtvarkos specialistų parengtus žemės sklypų planus;
 rengia pasiūlymus dėl savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų bei pavadinimų
nustatymo ar keitimo;
 organizuoja kraštovaizdžio tvarkymo planų ir projektų rengimą, užtikrina, kad
savivaldybės teritorijoje būtų sukurta vieninga želdynų sistema;
 kontroliuoja nekilnojamojo kultūros paveldo, esančio savivaldybės teritorijoje, būklę ir
rūpinasi jo išsaugojimu;
 rengia nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkymo ir panaudojimo programas, organizuoja
jų įgyvendinimą;
 kontroliuoja savivaldybės administruojamoje teritorijoje vykdomus geodezinius darbus;
 atlieka geodezinės ir topografinės veiklos savivaldybės teritorijoje priežiūrą ir kontrolę;
 koordinuoja GIS diegimo procesus, aprūpina Administraciją ir kitus vartotojus GIS bei
geodezine medžiaga;
 teikia juridiniams ir fiziniams asmenims informaciją apie Savivaldybės struktūrinių
padalinių funkcijas;
 fizinių ir juridinių asmenų rašytinius prašymus suteikti Administracinę paslaugą, gautus
tiesiogiai, atsiųstus paštu, per pasiuntinį, užregistruoja, patikrina, ar yra pateikta visa informacija ir
dokumentai, kuriuos pagal galiojančius teisės aktus ir patvirtintus administracinių paslaugų
aprašymus privalo pateikti asmuo, kuris kreipiasi, ir perduoda paslaugos vadovui;
 registruoja Savivaldybės vardu gautus ir siunčiamus raštus kompiuterizuotoje dokumentų
valdymo sistemoje, sistemina gautus dokumentus, juos perduoda vykdytojams, kontroliuoja
vykdymo terminus;
 konsultuoja licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, verstis mažmenine
prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo, papildymo, patikslinimo, licencijų galiojimo
sustabdymo, sustabdymo panaikinimo, panaikinimo ir kitais klausimais;
 teisės aktų nustatyta tvarka rengia dokumentus dėl licencijų verstis mažmenine prekyba
tabako gaminiais, licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo,
papildymo, galiojimo sustabdymo, panaikinimo;
 registruoja Savivaldybės administracinių paslaugų teikimo aprašymus dokumentų
valdymo programoje „Kontora“;
 organizuoja bei apskaito pajamas, gautas už teikiamas paslaugas, kontroliuoja jų
panaudojimą;
 tvarko biudžetinių ir kitų lėšų sąskaitas banke ir kasoje esančių pinigų apskaitą;
 apskaito kasines ir faktines išlaidas pagal programas, funkcinę bei ekonominę
klasifikaciją;
 sudaro biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo mėnesinę apyskaitą pagal biudžeto pajamų
rūšis ir išlaidų funkcinę klasifikaciją;
 pateikia Savivaldybės administracijos biudžeto vykdymo ketvirtinę ir metinę apyskaitą,
rezultatų balansą su aiškinamuoju raštu Finansų ir biudžeto skyriui, Finansų ministerijai nustatyta
tvarka ir terminais;
 tikrina ir vertina Savivaldybės administracijos, jos struktūrinių padalinių, jai pavaldžių ir
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(arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklą ir vidaus kontrolę;
 rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus
audito metu nustatytus neatitikimus, kaip tobulinti Savivaldybės administracijos, jos struktūrinių
padalinių ir jai pavaldžių arba jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklą ir
vidaus kontrolę;
 analizuoja Savivaldybės administracijos, jos padalinių, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo
sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklos trūkumus, dėl kurių Savivaldybės
administracijos, jos padalinių, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių
asmenų atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas, ir siūlo Savivaldybės
administracijos, jos padalinių, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių
asmenų vadovams imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti, taip pat, esant pagrindui, siūlo
spręsti valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų asmeninės atsakomybės klausimus;
 registruoja gimimus, santuokos sudarymus, nutraukimus, įvaikinimus, tėvystės
pripažinimus, tėvystės (motinystės) nustatymus, nuginčijimus, vardo, pavardės, tautybės
pakeitimus, mirtis; užtikrina teisingą duomenų suvedimą į kompiuterines duomenų laikmenas;
 atlieka santuokų civilines apeigas, papildo, pakeičia, ištaiso, atkuria, anuliuoja civilinės
būklės akto įrašus;
 įtraukia į apskaitą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka ir užsienio valstybėje sudarytas
santuokas, užsienio valstybėje gimusių vaikų gimimą, užsienio valstybėje nutrauktas santuokas,
užsienio valstybėje mirusių Lietuvos Respublikos piliečių mirtis;
 išduoda pažymas apie šeiminę padėtį asmenims, ketinantiems registruoti santuokas
užsienio valstybėje, išduoda gimimo, santuokos, ištuokos, mirties, vardo, pavardės ir tautybės
pakeitimo liudijimus;
 rengia, nagrinėja ir analizuoja Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų projektą,
organizuoja ir kontroliuoja jo vykdymą;
 rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus biudžeto tvirtinimo, jo tikslinimo bei
kitais finansiniais klausimais;
 praneša asignavimų valdytojams tarybos patvirtintas asignavimų sumas;
 vadovaudamasi patvirtintu Savivaldybės biudžetu, programų sąmatomis, sudaro metų
ketvirčiais paskirstytą Savivaldybės biudžeto pajamų ir programų finansavimo planą (išlaidų
sąrašą);
 nustato biudžeto papildomai gautas pajamas, biudžetinių lėšų laisvus likučius, pajamas,
viršijančias išlaidas, ir teikia pasiūlymus dėl jų panaudojimo;
 įgyvendina Savivaldybei priskirto nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinius
vidaus vandenų telkinius politiką;
 kontroliuoja, kaip mokamas žemės nuomos mokestis;
 diegia ir prižiūri ryšį su valstybės registrais, žinybinėmis bei teritorinėmis informacinėmis
sistemomis;
 koordinuoja informacinių technologijų diegimą Savivaldybėje;
 prižiūri kompiuterių techninę ir programinę įrangą, užtikrina jos funkcionavimą;
 konsultuoja Savivaldybės darbuotojus informacinių technologijų ir asmens duomenų
apsaugos klausimais;
 konsultuoja teisės klausimais tarybos narius, Savivaldybės administracijos struktūrinių bei
struktūrinių-teritorinių padalinių ir į padalinius neįeinančius valstybės tarnautojus bei darbuotojus,
dirbančius pagal darbo sutartis, Savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovus bei valdybų narius;
 atlieka personalo sudėties analizę, padeda Administracijos direktoriui formuoti personalo
sudėtį, vykdo valstybės tarnautojų apskaitą, tvarko Valstybės tarnautojų registrą;
 padeda Administracijos direktoriui nustatyti Savivaldybės personalo mokymo
prioritetus, sudaro personalo metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka
kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;
 dalyvauja įvertinant Savivaldybės institucijų bei Administracijos valstybės tarnautojų
pareigybes, rengiant tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybės
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aprašymus;
 analizuoja Savivaldybės administracijos struktūrinių ir struktūrinių – teritorinių padalinių
nuostatus, valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir
gaunančių darbo užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, pareiginius nuostatus, biudžetinių ir viešųjų
įstaigų vadovų pareigybių aprašymus ir pareiginius nuostatus ir teikia pasiūlymus jiems tobulinti;
 Savivaldybės mero, jo pavaduotojo pavedimu organizuoja ir techniškai aptarnauja
Savivaldybės tarybos, jos komitetų ir priskirtų komisijų, darbo grupių posėdžius;
 Savivaldybės tarybos veiklos reglamento ir Administracijos nuostatų nustatyta tvarka
Savivaldybės tarybos nariams, Administracijos direktoriui, Administracijos direktoriaus
pavaduotojui, Savivaldybės mero patarėjams, savivaldybės kontrolieriui, Lietuvos Vyriausybės
atstovui Telšių apskrityje (tik Savivaldybės tarybos) pateikia Administracijos skyrių parengtus ir
nustatyta tvarka suderintus sprendimų projektus ir kitą Savivaldybės tarybos, komitetų, priskirtų
komisijų posėdžiams reikalingą medžiagą;
 rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymų projektus Protokolo skyriaus kompetencijos klausimais;
 vadovaudamasis Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, rengia Savivaldybės tarybos
darbotvarkių projektus, juos paskelbia interneto svetainėje ir vietinėje spaudoje;
 registruoja, perkelia ir publikuoja reikalingus dokumentus ir informaciją į Savivaldybės
tarybos posėdžių įgarsinimo, valdymo, elektroninio balsavimo, vaizdo transliavimo ir viešinimo
programų sistemą (POVAS, CAA, CUA), Seimo teisės aktų informacinę sistemą (TAIS), Teisės
aktų registrą (TAR), kompiuterinę dokumentų valdymo ir apskaitos programą (KONTORA);
 skiria ir išmoka socialines (laidojimo) išmokas;
 suteikia teisę mokiniams gauti nemokamą maitinimą ir mokinio reikmenis;
 organizuoja socialinių paslaugų teikimą socialinės rizikos šeimoms ir sunkią negalią
turintiems asmenims;
 organizuoja neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimą tam tikrose veiklos srityse;
 rengia ir įgyvendina Užimtumo didinimo programą;
 skiria ir išmoka gyventojams Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams
įstatyme numatytas išmokas ir kompensacijas;
 teikia gyventojams vienkartinę materialinę paramą bei kompensuoja komunalinių atliekų
tvarkymo mokesčio išlaidas;
 organizuoja socialinių paslaugų teikimą specialiuosius poreikius turintiems asmenims bei
šeimoms;
 organizuoja socialinę pagalbą vaikams, patiriantiems socialinę riziką, ir jų šeimos
nariams;
 bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialines paslaugas
neįgaliesiems bei šeimoms ir vaikams;
 skiria ir išmoka Tikslinių kompensacijų įstatyme numatytas išmokas gyventojams;
 skiria ir išmoka Išmokų vaikams įstatyme numatytas išmokas gyventojams;
 organizuoja neįgaliųjų būsto pritaikymo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos
bendruomenėje, ES paramos maisto produktais ir kitų projektų įgyvendinimą savivaldybėje;
 koordinuoja Savivaldybės strateginio planavimo procesą ir kasmetinę strateginių planų
priežiūrą (organizuoja Strateginio plėtros plano priežiūrą ir atnaujinimą bei Strateginio veiklos
plano rengimą ir ataskaitų teikimą Savivaldybės tarybai);
 koordinuoja Savivaldybės strateginių planų ir programų rengimą ir įgyvendinimą;
 atstovauja Savivaldybei rengiant bei įgyvendinant Telšių regiono plėtros planus;
 koordinuoja Savivaldybės paraiškų rengimą finansinei paramai gauti iš Europos Sąjungos
struktūrinės paramos, tarptautinių fondų ir programų, valstybės biudžeto lėšų, Valstybės
investicijų programos ir kitų finansavimo šaltinių;
 plėtoja savivaldybės ryšius su užsieniu, rajono plėtros, investicijų ir kitais klausimais;
 skatina rajono ekonominę plėtrą, pritraukiant Europos Sąjungos struktūrinės paramos,
tarptautinių programų, valstybės bei privačias lėšas;
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 koordinuoja Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus ir Savivaldybės įstaigų
bendradarbiavimą;
 organizuoja Savivaldybės švietimo įstaigų vadovų vertinimą;
 koordinuoja istorijos, geografijos, matematikos, ekonomikos, informatikos, biologijos,
fizikos, chemijos, menų, technologijų ir lietuvių kalbos mokytojų veiklą bei organizuoja šių
dalykų olimpiadas;
 konsultuoja mokyklų vadovus dėl ugdymo plano rengimo, analizuoja ir derina mokyklų
ugdymo planus;
 koordinuoja ir organizuoja savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių mokymosi
pasiekimų patikrinimus (pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimus, įskaitas ir brandos
egzaminus);
 kuruoja kultūrinių, turizmo nevyriausybinių organizacijų ir rajono saviveiklinių bei
profesionalių menininkų meninę saviraišką, teikia jiems metodinę paramą;
 formuoja ir įgyvendina savivaldybės kultūros politiką muziejų, kultūros centrų, teatrų,
muzikos, dailės, kino, etnokultūros, laisvalaikio leidimo, pramogų bei gyventojų bendrosios
kultūros ugdymo srityse;
 kuruoja mokytojų atestacijos organizavimą, mokinių vežimą, mokinių maitinimą, vaikų
priėmimą į Savivaldybės švietimo įstaigas;
 kuruoja pažymėjimų ir brandos atestatų užsakymą ir apskaitą, mokinių profesinį
informavimą, mokyklų bibliotekas;
 tvarko švietimo įstaigų statistines ataskaitas;
 rengia Plungės rajono savivaldybės kultūros tinklo pertvarkos planą;
 koordinuoja neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą, etninę kultūrą, Kultūros ir meno
tarybą, Mokslo rėmimo ir Vaikų vasaros užimtumo programas, meno kolektyvų veiklą;
 teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai savivaldybės kultūros politikos formavimo ir
įgyvendinimo bibliotekų, muziejų, kultūros centrų, teatrų, muzikos, dailės, kino, etninės kultūros,
kultūros paveldo, leidybos, profesionalaus meno sklaidos, kultūrinio turizmo bei gyventojų
bendrosios kultūros ugdymo srityse;
 analizuoja kultūros raidos tendencijas Lietuvoje ir užsienyje, inicijuoja savivaldybės
kultūros plėtros programų rengimą, koordinuoja ir prižiūri jų įgyvendinimą savivaldybės
teritorijoje;
 bendradarbiauja su savivaldybės teritorijoje veikiančiomis kitų steigėjų įsteigtomis
kultūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, vykdančiomis kultūrinę veiklą, teikia
pasiūlymus dėl jų projektų rėmimo;

inicijuoja ir koordinuoja savivaldybės dainų šventes, festivalius, meno kolektyvų veiklos
konkursus, liaudies meno parodas ir kitus renginius, užtikrinančius dainų švenčių tradicijų
tęstinumą;

dalyvauja rengiant Savivaldybės biudžeto projektus sporto ir turizmo programoms
įgyvendinti;

koordinuoja Plungės rajono savivaldybės tarybos patvirtintas sporto veiklos bei plėtros
programas;

koordinuoja ir inicijuoja tikslinių turizmo ir sporto programų, projektų rengimą, juos
teikia LR ir Europos Sąjungos fondams, konkursams bei dalyvauja jų įgyvendinime;
 organizuoja valstybės turto perėmimą Savivaldybės nuosavybėn ir patikėjimo teise
valdyti teisės aktų nustatyta tvarka;
 organizuoja patikėjimo teise valdomo valstybės turto perdavimą pagal panaudos sutartis
ir kontroliuoja šių sutarčių vykdymą;

vykdo Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo
valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo administravimą;
 tvarko turto teisinį registravimą ir perdavimą apskaitai;

rengia ir teikia informaciją apie paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti teikimą asmenims
ir šeimoms;
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vykdo Savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo valstybės turto ar
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto, neperduoto naudoti ir valdyti
patikėjimo teise kitoms biudžetinėms įstaigoms ar Savivaldybės įmonėms, pripažinimo
nereikalingu ar netinkamu naudoti nurašymo procedūras;
 priima ir registruoja Savivaldybės administracijos padalinių parengtas ir Administracijos
direktoriaus bei asignavimų valdytojų patvirtintas paraiškas prekėms, paslaugoms ir darbams
įsigyti;

parenka ir Viešojo pirkimo komisijai (toliau - Komisija) pasiūlo prekių, paslaugų ir
darbų viešojo pirkimo būdą;

nustato pasiūlymų pateikimo terminus ir laiką Komisijai patvirtinus pirkimo
dokumentus;

tvarko viešųjų pirkimų verčių apskaitą;

kontroliuoja remonto ir statybų darbų eigą ir pasiruošimą jiems, siekia, kad objektai būtų
laiku suremontuoti ir priimti;

organizuoja gatvių ir kelių remontą iš Kelių priežiūros ir plėtros programos bei kitų
finansavimo šaltinių lėšų;

ruošia specifikacijas dėl remonto ir statybos darbų rangovų parinkimo, paslaugų bei
prekių tiekėjų parinkimo konkursams;

dalyvauja Savivaldybės uždarųjų akcinių bendrovių valdybų darbe;

renka ir apibendrina Savivaldybės įstaigų ir organizacijų išlaidas suvartotai energijai,
planuoja jas kitiems ūkiniams metams, veda gyventojų ir įstaigų kiekvieno mėnesio patalpų
šildymo išlaidų apskaitą;

koordinuoja ir tvarko vietinio susisiekimo autobusų maršrutų savivaldybės teritorijoje
tinklą, skelbia konkursus vežėjams parinkti esamiems ir naujai sudarytiems vietinio susisiekimo
maršrutams aptarnauti, vykdo jų kontrolę;

organizuoja ir koordinuoja mokinių vežimą į bendrojo lavinimo ir papildomo ugdymo
įstaigas;

rengia Aplinkos apsaugos rėmimo specialiąsias programas ir kontroliuoja teisingą jų
įgyvendinimą;

vykdo tvenkinių priežiūrą, organizuoja jų įžuvinimą;

registruoja žemės ūkio ir kaimo valdas VĮ Žemes ūkio informacijos ir kaimo verslo
registre, sistemina ir atnaujina duomenis;

organizuoja ir vykdo žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimą bei atlieka pasėlių
plotų elektroninį įbraižymą žemėlapiuose;

vykdo seniūnijų specialistų deklaruojamų žemės ūkio naudmenų ir pasėlių elektroninių
duomenų kontrolę, surenka dokumentus, atlieka jų patikrinimą, susistemina ir atsiskaito VĮ Žemės
ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui;

registruoja / išregistruoja ūkininkų ūkius Ūkininkų ūkių registre. Atlieka su registro
tvarkymu susijusius darbus teisės aktų nustatyta tvarka. Paruošia ir išduoda ūkininko ūkio
įregistravimo pažymėjimus;

administruoja paramos teikimą bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą;

nustato medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams
ir miškui;

vykdo valstybei priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių apskaitą,
eksploatavimą ir jų priežiūrą, organizuoja melioracijos darbų techninę priežiūrą, išduoda technines
sąlygas statiniams melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėse projektuoti;

rengia melioracijos objektų projektavimo, statybos, remonto, priežiūros darbų metų ir
ilgalaikes programas ir pateikia jas Savivaldybės administracijai;

vykdo traktorių ir kitos registruojamos žemės ūkio technikos technines apžiūras, išduoda
techninės apžiūros talonus.
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Savivaldybės strateginio plėtros plano prioritetai, susiję su metiniu veiklos planu.
Metinis veiklos planas siejamas su visais ilgalaikiai prioritetai:
 rajono infrastruktūra;
 žmogiškieji ištekliai;
 ekonominė aplinka.
Numatomas metinio veiklos plano įgyvendinimo rezultatas
Įgyvendinant Plungės rajono savivaldybės 2020 metų veiklos planą, Administracijos skyriai
numato atlikti šiuos darbus:
 Plungės rajone atlikti geodezinių tinklų sutankinimo ir geodezinių ženklų inventorizaciją.
Įvertinti išlikusių sieninių ir gruntinių reperių būklę, atnaujinti jų dislokacijos vietų informaciją
(krokius), parametrus ir pan. Inventorizaciją atlikti iki 2020-12-31;
 skenuoti archyvinių planšečių eksplikacijų požeminių komunikacijų korteles, jas apdoroti,
susisteminti, suteikti LKS’94 koordinačių tinklo numeraciją, sklandesniam duomenų apsikeitimui;
 apdoroti 20 proc. disponuojamų archyvinių požeminių komunikacijų kortelių iki 2020-1231;
 užtikrinti suderintų topografinių ir geodezinių skaitmeninių bylų jungimo procesą pagal
savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikaciją (SEDR‘ą);
 planuojama integruoti apie 300 vnt. topografinių ir inžinerinių planų;
 užtikrinti Plungės rajono savivaldybės teritorijoje vykdomų topografinių ir geodezinių
darbų skaitmeninių bylų tikrinimą ir derinimą pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytą
tvarką;
 2020 metais planuojama patikrinti ir suderinti 800 vnt. skaitmeninių bylų per TOPD
sistemą;
 pateikti geodezinę, topografinę, kartografinę skaitmeninę medžiagą Plungės rajono
savivaldybės teritorijoje vykdomiems geodeziniams darbams atlikti;
 restauruoti kryždirbystės objektus, Kalniškių k. Nepriklausomybės paminklą ir S. Riaubos
antkapinį paminklą. Sutvarkyti / restauruoti 5 objektus;
 Gandingos komplekso tvarkybos darbų projekto pirkimo organizavimas;
 parengti atminimo ženklų ir dailės kūrinių įrengimo ir priežiūros tvarkos aprašą;
 surašytus aktus du kartus per metus ir pristatyti Kultūros paveldo departamentui; surašyti 15
aktų;
 užtikrinti pateiktų planų ir projektų suderinimą. Suderinti 30 planų;
 IS „Infostatyba“ specialiųjų, specialiųjų architektūros reikalavimų rengimas ir išdavimas
IS „Infostatyba“ parengti ir išduoti specialiuosius, specialiuosius architektūros reikalavimus - 20
vnt.;
 IS „Infostatyba“ projektų tikrinimas ir derinimas. IS „Infostatyba“ patikrinti ir derinti
projektus - 90 vnt.;
 IS „Infostatyba“ prašymų išduoti statybą leidžiantį dokumentą tikrinimas, statybą
leidžiančio dokumento išdavimas. IS „Infostatyba“ patikrinti prašymus išduoti statybą leidžiantį
dokumentą / išduoti statybą leidžiančius dokumentus - 250 / 150 vnt.;
 išorinės reklamos įrengimo projektų tikrinimas ir derinimas. Patikrinti ir suderinti išorinės
reklamos įrengimo projektus - 15 vnt.;
 tikrinti ir derinti sklypų kadastrinių matavimų bylas. Patikrinti ir suderinti 15 bylų;
 pradėtos sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų procedūros - 15 projektų;
 rengti ir išduoti ŽPDRI sistemoje planavimo sąlygas ir reikalavimus. Parengti ir išduoti
ŽPDRI sistemoje planavimo sąlygas ir 30 reikalavimų;
 parengti 40 vnt. sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų;
 atlikti 42 vnt. žemės sklypų kadastrinių matavimų;
 įregistruoti bei užregistruoti 36 panaudos sutartis;
 atlikti 6 vnt. topografinių nuotraukų;
 sudaryti bent 1 bendradarbiavimo sutartį su valstybine institucija dėl duomenų teikimo ar
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gauti bent 1 prieigą prie valstybės duomenų registrų;
 siekiant aiškumo, gyventojams ieškant informacijos Savivaldybės internetinės svetainės
įstaigos struktūros skiltyje, bus sukonkretintos Savivaldybės 26 struktūrinių padalinių atliekamos
funkcijos, vietoje padalinių bendrų uždavinių ir funkcijų nurodant konkrečių darbuotojų
atliekamas pagrindines funkcijas, kuruojamas sritis;
 Savivaldybės turimoje buhalterinėje programoje „MyLobster“ įdiegus papildomą modulį,
bus galimybė fiziniams asmenims el. paštu automatizuotai išsiųsti suformuotas žemės nuomos
mokesčio deklaracijas ir sąskaitas už vaikų ugdymą darželiuose;
 organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti Savivaldybės institucijų dokumentų valdymą,
apskaitą ir tvarkymą;
 organizuoti juridinių ir fizinių asmenų prašymų priėmimą ir aptarnavimą vieno langelio
principu;
 išduoti juridinius faktus patvirtinančius dokumentus saugomų dokumentų pagrindu;
 užtikrinti likviduojamų nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių asmenų, likviduojamų
valstybės institucijų, įstaigų ir įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija
yra LR Seimas arba LR Vyriausybė, taip pat anksčiau veikusių įstaigų ir įmonių, kai jų funkcijų
perėmėjo ar savininko teises ir pareigas įgyvendinančių ar jo įgaliotų įstaigų nėra, veiklos
dokumentų, kurių saugojimo terminai nėra pasibaigę, tolesnį saugojimą, tvarkymą;
 konsultuoti likviduojamus juridinius asmenis dokumentų perdavimo archyvams klausimais;
 išduoti, patikslinti, papildyti, panaikinti licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais
gėrimais, tabako gaminiais; leidimus verstis mažmenine ir didmenine prekyba dujomis,
nefasuotais naftos produktais; leidimus vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi ir priimti
deklaracijas apie ketinimą vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą;
 organizuoti prekių ir paslaugų pirkimą;
 laiku ir tinkamai vykdyti Savivaldybės oficialios informacijos sklaidą, teikti
rekomendacijas, siūlymus ir išvadas viešųjų ryšių klausimais, formuoti Plungės rajono
savivaldybės įvaizdį;
 užtikrinti Savivaldybės transporto ūkio priežiūrą;
 užtikrinti pastato ir patalpų, įvairių šildymo, apšvietimo, kanalizacijos ir kitų sistemų
tvarkingumą ir funkcionavimą, jų techninę būklę, aprūpinti darbo vietas baldais, inventoriumi ir
kitomis darbui reikalingomis priemonėmis;
 užtikrinti Savivaldybės administracijos pastato patalpų, kiemo tvarką ir švarą;
 parengti 2019 metų metines finansines ataskaitas finansų ministro nustatyta tvarka;
 biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai pateikiami iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 20 d.;
 pateikti duomenis į VSAKIS sistemą iki kovo 17 d.;
 užtikrinti finansinių ir ūkinių operacijų teisėtumą ir teisingumą Savivaldybės
administracijoje;
 atlikti Plungės rajono savivaldybės skyrių vedėjų ir visų Plungės rajono savivaldybei
pavaldžių ir atskaitingų viešųjų juridinių asmenų vadovų apklausą, siekiant išsiaiškinti, kada
paskutinį kartą ir kokia tema buvo atliktas vidaus auditas jų vadovaujamame skyriuje ar įstaigoje;
 pateikti argumentuotus pasiūlymus dėl 2021 m. galimų audituotinų subjektų ir audito temų;
 sudaryti atliktų vidaus auditų registravimo žurnalą ir užpildyti jį, suteikiant kiekvienam
auditui naują registravimo numerį, pažymint audito atlikimo pradžią, pabaigą, audituojamą
laikotarpį bei nurodant vidaus auditą atlikusio vyr. specialisto vardą ir pavardę, suregistruojant
visus CSVAS atliktus vidaus auditus nuo 2018 m. sausio 1 d.;
 inicijuoti Savivaldybės internetiniame puslapyje pateiktos informacijos, susijusios su
Centralizuotu savivaldybės vidaus audito skyriumi, atnaujinimą;
 užregistruoti 1870 valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) civilinės būklės aktų;
 išduoti 110 archyvinių pažymų;
 atlikti 230 asmenų archyvinių įrašų;
 išduoti 1950 civilinių aktų įrašų išrašų;
 siekti, kad Savivaldybės biudžetas būtų patvirtintas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
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biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių
biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu;
 siekti, kad Savivaldybės paimtos paskolos būtų grąžintos laiku ir sumokėtos palūkanos
laiku;
 Savivaldybės interneto svetainės turinį pritaikyti neįgaliesiems;
 užtikrinti posėdžių vaizdo įrašymo, transliavimo savivaldybės interneto svetainėje bei įrašų
archyvavimo veikimą ir valdymą posėdžių metu;
 parengti interneto svetainės Privatumo politiką ir paskelbti ją svetainėje;
 naujai įrengiamas miesto stebėjimo kameras sujungti su miesto stebėjimo centru ir policijos
komisariatu;
 sutvarkyti informacines lenteles prie įvažiavimų į Plungės miestą pagal BDAR
reikalavimus. Rengiant ir atnaujinant Savivaldybė teisės aktus, atsižvelgti į BDAR reikalavimus;
 siekiant įgyvendinti Lygių galimybių politiką, koreguojamos Darbo tvarkos taisyklės;
 nustatyta tvarka teikti pirminę teisinę pagalbą;
 teikti teisinės konsultacijas;
 dokumentų rengimas valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius
dokumentus;
 spręsti ginčų sprendimus ne teismo tvarka;
 teikti teisinius patarimus bei mediacijas;
 rengti sutartis bei taikos sutarčių projektus;
 įvyks 80 Savivaldybės tarybos komitetų ir Savivaldybės tarybos posėdžių;
 bus priimta 350 Savivaldybės tarybos sprendimų;
 užtikrinti, kad kiekvienas Savivaldybės administracijos specialistų pateiktas tikrinti
dokumentas ar raštas būtų ištaisytas;
 užtikrinti, kad kiekvienas reklamos ar viešųjų užrašų tekstas būtų patikrintas, suderintas ir
jam rengti išduotas leidimas;
 užtikrinti, kad kalbos taisyklingumo klausimais būtų konsultuojami Savivaldybės
administracijos specialistai, Savivaldybės įmonių, įstaigų darbuotojai;
 savivaldybės gyventojams bus išmokamos norminiais teisės aktais numatytos iš valstybės
bei Savivaldybės biudžetų piniginės išmokos, kompensacijos bei kitos išmokos;
 neįgaliems asmenims, šeimoms ir jų vaikams bei specialiuosius poreikius turintiems
asmenims bus teikiamos socialinės paslaugos jų namuose, dienos centruose bei stacionariose
globos įstaigose, bendruomeniniuose vaikų namuose;
 teikiama socialinė parama šeimoms ir vaikams, patiriantiems socialinę riziką;
 įgyvendinant Europos socialinio fondo agentūros bei kitas LRV programas, gyventojams
bus teikiama parama maisto produktais, organizuojamos bendruomeninės socialinės paslaugos
neįgaliesiems, šeimoms ir jų vaikams. Bus suteikiama galimybė dalyvauti gyventojų užimtumo
programose ir laikinai gauti pajamų;
 pristatyti Plungės rajono savivaldybės tarybai tvirtinti Plungės rajono savivaldybės 20202022 metų strateginį veiklos planą su 8 programomis. Pagal poreikį parengti ir pateikti Plungės
rajono savivaldybės tarybai tvirtinti Plungės rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio
veiklos plano pakeitimus;
 parengti Plungės rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2019-2021 m. programų
įgyvendinimo 2019 metų ataskaitą;
 koordinuoti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 m.
veiksmų plano įgyvendinimo priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse “;
 koordinuoti ne mažiau nei 17 projektų finansuojamų Europos Sąjungos lėšomis;
 parengti 2020 metų metinį veiklos planą;
 parengti galutinį investicijų projektų, siūlomų teikti Valstybės kapitalo finansavimui gauti,
sąrašą, jį pristatyti bei gauti vertinimo komisijos ir (ar) Plungės rajono savivaldybės tarybos
pritarimą, nustatytais terminais pateikti atsakingoms institucijoms parengtus investicijų projektus,
užpildytas formas ir kitus reikalingus dokumentus, koordinuoti projektų įgyvendinimą;
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 parengti ir pateikti Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti Plungės
rajono savivaldybės 2020-2022 m. strateginio veiklos plano priemonės „Projektinės veiklos
organizavimas“ sąmatą, koordinuoti programos sąmatos lėšų naudojimą;
 parengti ir pateikti informaciją, reikalingą Strateginio veiklos plano sudarymui,
įgyvendinimui, stebėsenai ir tikslinimui;
 administruoti 2017-2020 metų Plungės rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2
programos „Ekonominė ir projektinė veikla“ priemonės „Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų
rėmimas“ įgyvendinimą;
 koordinuoti Plungės rajono strateginio plėtros plano iki 2030 parengimą;
 koordinuoti užsienio delegacijų dalyvavimą Plungės miesto šventėje bei organizuoti
Plungės atstovų vizitus į miestų partnerių savivaldybes;
 parengti ne mažiau kaip 3 tarptautinius partnerių susitikimus;
 iki įgyvendinančių institucijų nustatytų terminų rengti ir įgyvendinti Plungės miesto (kaip
Telšių regiono dalies) integruotos teritorijos vystymo 2014-2020 metų programos veiksmus;
 kokybiškai ir savalaikiai teikti atsakymus, pasiūlymus potencialiems investuotojams,
dalyvauti renginiuose pristatant investicines galimybes savivaldybėje;
 parengti Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos planą 2021 – 2025
metams;
 parengti Plungės rajono savivaldybės švietimo būklės ir pažangos analizę;
 užtikrinti, jog būtų tinkamai vykdomas centralizuotas vaikų priėmimas į švietimo įstaigas;
 atnaujinti / pakeisti valstybės tarnautojų pareigybės aprašymus;
 organizuoti piliečių skundų nagrinėjimą;
 įgyvendinti įstatymo nuostatas susijusias su įstaigų vadovų veiklos vertinimu;
 organizuoti Plungės rajono savivaldybės biudžeto Sporto plėtros programos lėšų
paskirstymą;
 inicijuoti Plungės rajone esančių sporto aikštynų atnaujinimą;
 paruošti savivaldybės pažangos ataskaitą ir švietimo būklės analizę (vidurinio ugdymo
programos koncentrui ir brandos egzaminų rezultatų);
 parengti visą medžiagą susijusią su baigiamųjų egzaminų ir įskaitų organizavimu bei
vykdymu: centrų steigimas, vykdymo ir vertinimo komisijų sudarymas, tvarkų parengimas,
egzaminų užduočių priėmimas ir išdavimas, rezultatų suvedimas, ataskaitų bei informacijos
teikimas Nacionalinei švietimo agentūrai, mokykloms, Švietimo, kultūros ir sporto komitetui,
visuomenei;
 per III ketvirtį išanalizuoti ir suderinti visų mokyklų 2020-2021 m. m. ugdymo planų
projektus;
 koordinuoti ir organizuoti Vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programų
įgyvendinimą;
 koordinuoti ir organizuoti Plungės rajono moksleivių kolektyvų vykimą ir dalyvavimą
2020 m. Lietuvos moksleivių dainų šventėje;
 atlikti brandos atestatų, jų priedų, pagrindinio išsilavinimo ir kitų pažymėjimų blankų
užsakymą ir apskaitą;
 organizuoti Nacionalinių mokinių pasiekimų vykdymą, analizuoti ir pristatyti testų
rezultatus;
 tvarkyti Pedagogų, Švietimo ir mokslo institucijų registrus bei pateikti švietimo įstaigų
statistines ataskaitas;
 sukurti tarpinstitucinę grupę;
 peržiūrėti mokyklų Vaiko gerovės komisijų vykdomas veiklas ir pateikti rekomendacijas
dėl veiklos tobulinimo;
 viešinti informaciją apie rajone šeimoms teikiamas paslaugas;
 organizuoti pradinių klasių mokinių konkurso „Šviesoforas“ II rajono etapą, rajonines
mokinių anglų kalbos, rusų kalbos, Lietuvos pradinukų matematikos olimpiadą 3-4 klasių
mokiniams, mokinių dalyvavimą respublikinėse olimpiadose;
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 nustatyti priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių ir grupių skaičių bendrojo
ugdymo mokyklose, lopšeliuose-darželiuose, daugiafunkciuose centruose 2020-2021 mokslo
metams;
 patikrinti ir suderinti švietimo įstaigų pedagoginių darbuotojų tarifikacijų sąrašus (už 20192020 m.m. II pusmetį ir 2020-2021 m.m. I pusmetį);
 mokinių registre parengti (ir atsiskaityti) Mokymo lėšų projektą 2020 m.;
 patvirtinti naujus švietimo įstaigų etatų, finansuojamų iš Mokymo lėšų, normatyvus;
 priemonės „Lietuvos kultūros tarybos ir kitų kultūrinių projektų rėmimas“ lėšomis bus
finansuoti ir skirtas koofinansavimas Plungės rajono savivaldybės organizacijų ir įstaigų
projektams, gavusiems finansavimą iš Tolygios kultūros raidos programos (Lietuvos kultūros
rėmimo fondas);
 bus rengiama Plungės miesto šventė, jungianti daugiau kaip 40 įvairių veiklų ir iniciatyvų,
organizuojami kiti miesto reprezentaciniai renginiai;
 siūlyti jaunoms šeimoms pasinaudoti valstybės parama būstui įsigyti arba finansine paskata
pirmam būstui įsigyti;
 siūlyti asmenims ir šeimoms, aktyviau naudotis paramos forma, būsto nuomos mokesčių
dalies kompensacija;
 išanalizuoti nuomininkų ir laukiančių socialinio būsto nuomos eilėje Gyventojo (šeimos)
turto deklaracijas;
 įgyvendinti Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo nuostatas;
 atlikti kadastrinius matavimus ir juos teisiškai registruoti;
 vykdyti tiesioginius ir elektroninius viešus aukcionus bei viešus turto nuomos konkursus;
 tęsti Plungės r. sav. kelių kadastrinius matavimus;
 užbaigti pradėtas bešeimininkio turto procedūras;
 tęsti darbą nurašant valstybės turtą;
 parengti Viešųjų pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių 2019 m. ataskaitą;
 parengti, patvirtinti 2020 metų viešųjų pirkimų planą ir paskelbti CVP IS sistemoje
planuojamų atlikti per 2020 metus pirkimų suvestinę, esant poreikiui, jį pakoreguoti, patikslinti,
papildyti;
 supaprastintus mažos vertės pirkimus organizuoti ir vykdyti pagal nustatytą pirkimo būdą,
vadovaujantis metiniu Viešųjų pirkimų planu. Viešinti pasirašytas supaprastintų mažos vertės
pirkimų sutartis;
 atlikti viešuosius pirkimus pagal poreikį per Centrinę perkančiąją organizaciją;
 rengti prekių, paslaugų ir darbų atvirų viešųjų pirkimų sąlygų projektus, skelbimus,
ataskaitas;
 siekti, kad ne mažiau kaip 80 proc. pirkimų būtų organizuojama CVP IS priemonėmis;
 nustatytais terminais sutvarkyti ir suarchyvuoti praėjusių metų viešųjų pirkimų dokumentus
- 100 % ;
 pagal galimybes atlikti dalinę viešųjų pirkimų įvykdymo kontrolę (ne mažiau 50 vnt.);
 A. Jucio ir „Babrungo“ progimnazijų sporto aikštelėse įrengti guminę dangą;
 Subalansuoti Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos šildymo sistemą;
 Kulių darželyje atlikti remonto darbus;
 Alsėdžių lopšelyje – darželyje atlikti grindų remontą;
 lopšelių - darželių „Raudonkepuraitė“ ir „Vyturėlis“ takų remontas;
 Kulių kultūros centro stogo dalies ir lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymas;
 irklavimo bazės atnaujinimo darbai;
 lopšelio - darželio „Saulutė“ sporto aikštelės guminės dangos įrengimas;
 lopšelio - darželio „Pasaka“ avarinio rūsio griovimas ir 2 kamerų įrengimas;
 fontano įrengimas;
 Platelių kultūros centro scenos remonto darbai;
 Kantaučių darželio pastato remontas pagal projektą (tęstiniai darbai);
 Žlibinų kultūros centro stogo dangos remonto darbai;
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 sniego valymas kaimo seniūnijoms priklausančiuose keliuose;
 pastato Plungės m. Rietavo g. 33 griovimas;
 Alsėdžių mstl., Plungės g. 9B, pastato stogo remontas;
 socialinio būsto Plateliuose, Didžioji g. 5-6, stogo remonto darbai;
 atlikti kelių infrastruktūros remonto ir priežiūros darbus. Tikimasi suremontuoti iki 3
kilometrų kelių, taip užtikrinat gyventojams susisiekimą su seniūnijų centrais ir Plungės miestu;
 atlikti Plungės miesto pirties patalpų einamąjį remontą, taip užtikrinant saugų ir higienišką
pirties patalpų naudojimą pirties paslaugų gavėjams;
 vykdyti Plungės miesto viešojo tualeto eksploataciją ir priežiūrą, taip užtikrinant gyventojų
ir svečių galimybę pasinaudoti šia paslauga;
 užtikrinti Plungės miesto autobusų stoties darbą, sudarant galimybes autobusų
vairuotojams ir keleiviams gauti informaciją ir kitas būtinas paslaugas, numatytas III kategorijos
autobusų stoties nuostatuose;
 vykdyti infrastruktūros plėtrą Savivaldybės ir fizinių ar juridinių asmenų jungtinės veiklos
pagrindu;
 tikrinti įmonių atsiskaitymus už žemdirbių parduotą žemės ūkio produkciją, paruošti
kiekvieno mėnesio suvestines;
 priimti prašymus įregistruoti, išregistruoti ar atnaujinti žemės ūkio valdas, o dokumentus
perduoti į Žemės ūkio informacijos ir Kaimo verslo centrus;
 atlikti pasėlių deklaravimo Paraiškų, Prašymų pakeisti paraiškos duomenis registrų
vizualinę patikrą, o dokumentus perduoti į Žemės ūkio informacijos ir Kaimo verslo centrus;
 žemės ūkio valdas įvertinti ekonominio dydžio vienetais (EDV) ir paruošti pažymas;
 žemės ūkio valdas įvertinti standartine produkcijos verte (VED) ir paruošti pažymas;
 įregistruoti, išregistruoti ūkininkų ūkius;
 apskaičiuoti medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams;
 laiku suvesti duomenis į Suteiktos valstybės pagalbos registrą. Teikti Konkurencijos
tarybai kasmetines ataskaitas;
 priimti ir administruoti tiesioginių pardavimų 2019-2020 kvotos metų pieno gamybos ir
realizavimo metines deklaracijas;
 priimti ir administruoti teikiamos paramos paraiškas bičių laikytojams už papildomą bičių
maitinimą;
 pagal kompetenciją teikti visą informaciją apie rinką ir valstybės paramą žemės ūkio
produkcijos gamintojams. Pagal poreikį teikti ūkininkams informaciją apie jiems paskirtas
tiesiogines išmokas už gyvulius bei pieną;
 atlikti traktorių, savaeigių mašinų ir jų priekabų technines apžiūras, rezultatų duomenis
suvesti į Traktorių registrą;
 pagal Traktorių registravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2006-10-02 įsakymu Nr. 3D-384, registruoti traktorius, savaeiges mašinas ir jų priekabas;
 priimti savininkų raštiškus pranešimus apie traktorių (priekabų) pardavimą, pažymėti
Traktorių registre;
 iniciuoti valstybinių numerių ženklų, techninių apžiūrų talonų, registracijos liudijimų
blankų pirkimą;
 pateikti griežtos atskaitomybės blankų panaudojimo ataskaitą;
 vadovaujantis Apleistų ne žemės ūkio paskirties žemės sklypų Plungės rajone nustatymo
tvarkos aprašu, patvirtintu Plungės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimu
Nr. T1-171, nustatyti sklypus ir surašyti pranešimus sklypų savininkams;
 pateikti VMI apleistų ne žemės ūkio paskirties sklypų sąrašą;
 paruošti 2020 m. Melioracijos darbų programą ir pateikti tvirtinti Savivaldybės tarybai;
 paruošti medžiagą melioracijos darbų ir paslaugų pirkimui, parengti sutartis su rangovais;
 sudaryti remontuojamų melioracijos statinių darbų eiliškumo sąrašą, organizuoti jų apžiūrą,
dalyvaujant ir pritariant jų remontui VĮ Valstybės žemės fondo inspektoriui;
 vykdyti 2020 m. Melioracijos darbų programoje numatytų darbų techninę priežiūrą;
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 nagrinėti gautus prašymus dėl melioracijos įrenginių gedimų šalinimo;
 išduoti technines sąlygas projektavimui vykdyti;
 derinti projektus;
 konsultuoti melioracijos įrenginių naudotojus ir teikti jiems metodinę pagalbą;
 bus atliekami echoskopijos tyrimai toms moterims, kurios nepriklauso iš ligonių kasų
finansuojamai Krūties vėžio ankstyvosios diagnostikos programai, t. y. iki 50 metų ir vyresnėms
nei 69 metai;
 metinių CS duomenų, reikalingų civilinės saugos uždaviniams vykdyti Savivaldybės
administracijoje, parengimas ir pateikimas APGV;
 civilinės saugos būklės patikrinimų ūkio subjektuose ir įstaigose 2019 metais plano
parengimas ir paviešinimas;
 Savivaldybės gyventojų civilinės saugos švietimo 2019 m. priemonių plano parengimas ir
paviešinimas;
 perspėjimo sirenų priežiūros ataskaitos (aparatūros periodinis patikrinimas, neįjungiant
sirenų) parengimas ir pateikimas APGV nustatyta tvarka;
 perspėjimo sistemos, įjungiant elektros sirenas, patikrinimo ataskaitos parengimas ir
pateikimas APGV nustatyta tvarka;
 rengti mobilizacijos, demobilizacijos, priimančiosios šalies paramos veiklos ir finansines
ataskaitas ir pateikti MPPD;
 Savivaldybės mobilizacijos plano, personalo rezervo sudėties keitimas, patikslinimas ir
pateikimas MPPD;
 Savivaldybės administracijos personalo mokymas darbo vietoje (Administracijoje);
 personalo, vykdančio mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramos užduotis,
mokymas (MPPD renginių sąrašas);
 informacinių lankstinukų, skrajučių, plakatų priešgaisrinės saugos, civilinės saugos,
civilinės gynybos temomis platinimas;
 gyventojų informavimas apie galinčius susidaryti potencialius pavojus ir ekstremaliąsias
situacijas bei rekomendacijų, kaip elgtis tam tikrais atvejais, skelbimas, viešinimas Savivaldybės
interneto svetainėje, žiniasklaidoje;
 visuomenės informavimas apie Lietuvoje įdiegtą gyventojų perspėjimo ir informavimo
sistemą (GPIIS) Savivaldybės interneto svetainėje, žiniasklaidoje, skrajučių, lankstinukų
platinimas;
 Savivaldybės interneto svetainėje visuomenės informavimas apie gyventojų perspėjimo ir
informavimo sistemos patikrinimą, kurio metu bus įjungiamos garsinės elektros sirenos;
 perspėjimo sirenų priežiūros organizavimas ir kontroliavimas (aparatūros periodinis
patikrinimas, neįjungiant sirenų) pagal PAGD prie VRM grafiką;
 perspėjimo sistemos, įjungiant elektros sirenas, patikrinimas pagal PAGD prie VRM
grafiką;
 gyventojų perspėjimo ir informavimo informacinės sistemos (GIIS) periodinis
patikrinimas iš GPII naudotojo darbo vietos;
 civilinė saugos pratybos Savivaldybės administracijoje;
 civilinės saugos būklės patikrinimas ūkio subjektuose ir kitose įstaigose;
 Mero institucijos, Administracijos, seniūnijų seniūnų civilinės saugos pajėgų ir kitų įstaigų
atstovų pasitarimai priešgaisrinės saugos, civilinės saugos, civilinės gynybos klausimais;
 ekstremaliųjų situacijų, Gyventojų evakavimo komisijų, Operacijų centro, Mobilizacijos
valdymo grupės sudėčių, nuostatų, aprašų tikslinimas, tvirtinimas;
 kolektyvinės apsaugos statinių, materialinių, techninių, žmogiškųjų išteklių, kuriuos
prireikus galima panaudoti gresiančioms ar susidariusioms ekstremaliosiomis situacijoms
likviduoti, jų padarinių šalinimui, priimančiosios šalies paramos šalies gynybai užtikrinti
tikslinimas, atnaujinimas (žinynas, galimybių katalogas, personalo rezervo sąrašai;
 Savivaldybės tarpusavio pagalbos planų, sutarčių su ūkio subjektais, kitomis įstaigomis,
nevyriausybinėmis organizacijomis, asociacijomis sudarymas, tikslinimas, atnaujinimas;
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 Savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos patikslinimas, atnaujinimas.
 ekstremaliųjų situacijų valdymo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planų
patikslinimas, atnaujinimas;
 metodinės pagalbos teikimas ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms (civilinė sauga ir
dalyvavimas rengiantis ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą);
Numatomas pasiekti rezultatas – socialinės ir ekonominės situacijos pagerėjimas Plungės
rajone, patrauklesnė gyvenamoji ir darbo aplinka, įgyvendinami strateginiai tikslai Plungės rajono
savivaldybėje.
Įgyvendinus numatytus darbus ir užsibrėžtus tikslus bei uždavinius, bus užtikrintas
Savivaldybės administracijos racionalus, kryptingas ir efektyvus darbas, bus skaidresnis
sprendimų priėmimas, tinkamai vykdomos funkcijos, bus pagerinta teikiamų paslaugų kokybė;
sudarytos sąlygos visiems savivaldybės gyventojams gauti norminiais teisės aktais numatytas
pinigines išmokas ir kompensacijas, naudotis socialinėmis paslaugomis namuose ir institucijose.
Informacijos sklaida didins Savivaldybės veiklos skaidrumą, skatins gyventojų įsitraukimą į
aktualių sprendimų priėmimą, kultūrinį aktyvumą. Dalyvaujant įvairų tarptautinių ir šalies
organizacijų veikloje, bus keičiamasi patirtimi, planuojami nauji projektai, skleidžiama
informacija apie Plungę. Bus pagerintos sąlygos įgyvendinti įvairių amžiaus grupių aktyvumą,
organizuoti visuotinį sportavimą ir vystyti megėjišką bei aukšto meistriškumo sportą.
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