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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. gruodţio 15 d. nutarimu Nr.1435.
Trumpa situacijos analizė
Plungės rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija) yra Savivaldybės
įstaiga, kurią sudaro struktūriniai, struktūriniai teritoriniai padaliniai – seniūnijos (toliau –
padaliniai) ir į padalinius įeinantys viešojo administravimo valstybės tarnautojai. Šiuo metu
(2017-03-01 duomenimis) Savivaldybės administracijoje dirba 212 darbuotojų, iš jų: 95 valstybės tarnautojai, 117 – darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo
uţmokestį iš Savivaldybės biudţeto.
Savivaldybėje 2 valstybės politikai – meras ir mero pavaduotojas, 2 politinio pasitikėjimo
valstybės tarnautojai – mero patarėjai.
Savivaldybės institucijos: atstovaujamoji institucija - Savivaldybės taryba ir vykdomoji
institucija - Savivaldybės administracija. Jos įgyvendina vietos valdţios ir viešojo administravimo
teises ir pareigas. Savivaldybės institucijos yra atsakingos uţ savivaldos teisių ir funkcijų
įgyvendinimą bendruomenės interesais. Administracijos darbuotojai, vadovaudamiesi vietos
savivaldos principais, atlieka Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu priskirtas
savivaldybės savarankiškąsias ir valstybės perduotas savivaldybėms funkcijas.
Ugdymo kokybės ir modernios aplinkos užtikrinimo programos funkcijos:
1. Remti rajoninių, respublikinių ir tarptautinių mokomųjų dalykų olimpiadų, konkursų
prizininkus, apmokėti kelionių išlaidas į respublikines olimpiadas ir konkursus, apmokėti gabių
mokinių kūrybines stovyklas, skatinti mokytojų metodinių ratelių pirmininkų
veiklą,
respublikinių olimpiadų prizininkus paruošusius mokytojus.
2. Remti neformalųjį vaikų švietimą.
3. Skirti lėšas mokyklų mokytojams uţ dalyvavimą valstybiniuose bei mokykliniuose
brandos egzaminuose.
4. Padėti formuoti ir įgyvendinti savivaldybės jaunimo politiką.
Ekonominės ir projektinės veiklos programos funkcijos:
1. Kurti ir plėtoti strateginio planavimo sistemą bei koordinuoti Savivaldybės strateginių
planų rengimo procesą.
2. Analizuoti Savivaldybės strateginių planų įgyvendinimą ir teikti išvadas bei konkrečius
pasiūlymus vadovams.
3. Skatinti rajono ekonominę plėtrą, pritraukiant Europos Sąjungos struktūrinės paramos,
tarptautinių programų, valstybės bei privačias lėšas.
4. Koordinuoti investicinių projektų ir programų rengimą bei įgyvendinimą Savivaldybės
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struktūriniuose padaliniuose.
5. Plėtoti savivaldybės ryšius su uţsieniu rajono plėtros, investicijų pritraukimo ir kitais
klausimais.
Teritorijų planavimo programos funkcijos. Įgyvendinti Savivaldybės politiką teritorijų
planavimo, architektūros, statybos, kraštotvarkos, nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimo,
geodezijos ir geografinės informacinės sistemos srityse.
Socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programos funkcijos
Vykdo valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas:
1. Skiria ir išmoka socialines išmokas.
2. Suteikia teisę mokiniams gauti nemokamą maitinimą ir mokinio reikmenis.
3. Organizuoja socialinių paslaugų teikimą socialinės rizikos šeimoms ir sunkią negalią
turintiems asmenims.
4. Skiria ir išmoka šalpos išmokas ir išmokas vaikams iš valstybės biudţeto lėšų.
5.Teikia informaciją ES šalių kompetentingoms institucijoms apie Lietuvos Respublikos
piliečių gaunamas išmokas.
6. Organizuoja Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje, Būsto ir
gyvenamosios aplinkos pritaikymo neįgaliųjų poreikiams bei Viešųjų darbų programų
įgyvendinimą savivaldybėje.
7. Uţtikrina Socialinio būsto fondo plėtrą bei kredito būstui įsigyti palūkanų dengimą uţ
socialiai remtinus asmenis.
Vykdo savivaldybės savarankiškąsias funkcijas:
1. Skiria ir išmoka gyventojams Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams
įstatyme numatytas išmokas.
2. Teikia materialinę paramą bei išlaidų kompensacijas gyventojams.
3. Organizuoja socialinių paslaugų teikimą asmenims bei socialinės rizikos šeimoms.
4. Nustato asmenų specialiųjų poreikių lygį, išduoda paţymas.
5. Rengia asmenims rūpybos įteisinimo dokumentus, organizuoja neveiksnių asmenų
būklės perţiūras, dalyvauja teismuose, teikia išvadas.
6. Bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialines
paslaugas neįgaliesiems bei šeimoms ir vaikams.
7. Organizuoja Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projekto
įgyvendinimą savivaldybėje.
8. Koordinuoja Europos socialinio fondo agentūros finansuojamą „Kompleksinių paslaugų
teikimas šeimoms bendruomeniniuose šeimos namuose“ projektą.
9. Vykdo kitas priskirtas funkcijas.
Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos vykdymas:
1. Siekti tobulinti aplinkosauginę infrastruktūrą.
2. Kurti sveiką gyvenamąją aplinką.
3. Didinti Plungės miesto ir rajono patrauklumą turizmui ir poilsiui.
4. Maţinti aplinkos teršimo šaltinių skaičių.
5. Spręsti gyvosios gamtos, kraštovaizdţio, biologinės įvairovės išsaugojimo ir atkūrimo bei
gamtos išteklių apsaugos problemas, kompensuoti aplinkai padarytą ţalą.
Kultūros ir sporto programos vykdymas:
1. Teikti 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.
2. Analizuoti kultūros raidos tendencijas Lietuvoje ir uţsienyje, inicijuoti Savivaldybės
kultūros plėtros programų rengimą, koordinuoti ir priţiūrėti jų įgyvendinimą savivaldybės
teritorijoje.
3. Bendradarbiauti su savivaldybės teritorijoje veikiančiomis kitų steigėjų įsteigtomis
kultūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, vykdančiomis kultūrinę veiklą, teikti
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pasiūlymus dėl jų projektų rėmimo.
4. Inicijuoti ir koordinuoti savivaldybės dainų šventes, festivalius, meno kolektyvų veiklos
konkursus, liaudies meno parodas ir kitus renginius, uţtikrinančius dainų švenčių tradicijų
tęstinumą.
5. Skatinti meno kolektyvų koncertinę veiklą, dalyvavimą regioniniuose ir respublikiniuose
renginiuose – konkursuose, festivaliuose, šventėse ir kt.
Savivaldybės veiklos valdymo programos vykdymas:
1. Administracijos vienas iš pagrindinių tikslų yra efektyvus ir kokybiškas Vietos
savivaldos įstatymu priskirtų funkcijų vykdymas, skaidrus ir atviras visuomenei sprendimų
priėmimas ir įgyvendinimas.
2. Priţiūrėti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas
Savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas Savivaldybės
biudţetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.
3. Atlikti finansinius ir veiklos auditus.
4. Vykdyti Savivaldybės turto apskaitos, valdymo, naudojimo ir disponavimo juo kontrolę.
5. Vykdyti prevencines priemones, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų auditų metu nustatyti
teisės aktų paţeidimai.
6. Vertinti Savivaldybės biudţeto vykdymo ir finansinių ataskaitų teisingumą ir teikti
Savivaldybės tarybai ataskaitas ir išvadas.
7. Paskelbus mobilizaciją, uţtikrinti valstybės ir savivaldybės institucijų ar įstaigų, ūkio
subjektų ir piliečių paramą krašto apsaugos pajėgoms.
8. Paskelbus mobilizaciją, uţtikrinti gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų vykdymą.
9. Kontroliuoja, ar rajono įmonės, įstaigose ir organizacijose raštvedyba, apskaitos,
atskaitomybės, finansiniai bei techniniai dokumentai tvarkomi valstybine kalba, ar įmonės,
įstaigos, organizacijos susirašinėja valstybine kalba.
10. Kontroliuoja, ar rajono teritorijoje esančių valstybės, Savivaldybės ir kitų įmonių,
įstaigų ir organizacijų vadovai ir kiti darbuotojai moka valstybinę kalbą pagal Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatytas valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacines kategorijas, ar jie
vartoja valstybinę kalbą atlikdami tarnybines pareigas.
11. Kontroliuoja, ar rajono teritorijoje esančios įstaigose, įmonėse ir organizacijose
gyventojai aptarnaujami valstybine kalba.
12. Tikrina, ar oficialūs rajono renginiai vyksta valstybine kalba, ar kitomis kalbomis
vykstantys renginiai verčiami į lietuvių kalbą tais atvejais, kai įstatymų nustatyta tvarka turi būti
uţtikrinamas jų vertimas į valstybinę kalbą;
13. Kontroliuoja, ar rajono įmonių, įstaigų, organizacijų pavadinimai atitinka lietuvių
kalbos normas ir Firmų vardų darymo taisykles.
14. Kontroliuoja, ar valstybinė kalba vartojama rajono įmonių, įstaigų, organizacijų
viešuosiuose uţrašuose, antspauduose, spauduose, dokumentų blankuose, iškabose, tarnybinių
patalpų ir kituose uţrašuose, gaminių ir paslaugų pavadinimuose bei aprašuose.
15. Kontroliuoja, ar rajono visuomenės informavimo priemonės, knygų ir kitų leidinių
leidėjai laikosi taisyklingos lietuvių kalbos normų.
16. Koordinuoja ir uţtikrina vaiko teisių apsaugą savivaldybės teritorijoje: pagal
kompetenciją įgyvendina Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos ir vaiko teisių apsaugą
reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, atstovauja vaiko teisėms ir teisėtiems interesams ir gina
juos teisės aktų nustatyta tvarka.
17. Organizuoja likusių be tėvų globos vaikų globą (rūpybą).
18. Teikia konsultacijas vaiko atstovams pagal įstatymą ir patiems vaikams.
19. Bendradarbiauja su valstybės, savivaldybės institucijomis ir įstaigomis,
nevyriausybinėmis organizacijomis ir bendruomenėmis vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugos
klausimais.
20. Uţtikrina civilinės būklės aktų registrų tvarkymą.
21. Gina Savivaldybės interesus teisme bei kitose valstybinėse institucijose, organizuoja ir
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teikia pirminę teisinę pagalbą.
22. Rengia teismams ieškinius, pareiškimus, atsiliepimus, priešieškinius.
23. Uţtikrina Gyventojų registro tvarkymą ir duomenų teikimą valstybės registrams.
24. Organizuoja gaisrų gesinimą, pirminius gelbėjimo, avarijų, katastrofų, stichinių
nelaimių ir kitų ekstremaliųjų įvykių ar situacijų likvidavimo darbus.
25. Tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių
asmenų apskaitą.
26. Vykdo ţemės ūkio, melioracijos ir Savivaldybei priskirtos valstybinės ţemės ir kito
valstybės turto valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise funkcijas.
27. Įgyvendina Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones.
28. Padeda administruojant valstybės, Europos Sąjungos ir Savivaldybės paramos ţemės
ūkiui ir kaimo plėtrai priemones, uţtikrina jų naudojimo kontrolę.
29. Vykdo pasėlių deklaravimą, tiesioginio pieno pardavimo administravimą, ţemės ūkio
technikos registravimą, išregistravimą, valdų registravimą, atnaujinimą, ūkininkų ūkių
registravimą, išregistravimą, melioracijos programų realizavimą, ţemės ūkio subjektų
konsultavimą.
30. Organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Savivaldybės institucijų dokumentų valdymą,
apskaitą ir tvarkymą.
31. Vykdo juridinių ir fizinių asmenų prašymų priėmimą ir aptarnavimą vieno langelio
principu.
32. Tvarko dokumentus dėl licencijų verstis maţmenine prekyba alkoholiniais gėrimais,
tabako gaminiais išdavimo, patikslinimo, papildymo, panaikinimo.
33. Vykdo valstybės perduotas savivaldybėms archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijas.
34. Uţtikrina visų savivaldybės teritorijoje likviduojamų įmonių, įstaigų ir organizacijų
veiklos dokumentų, kurių saugojimo terminai nėra pasibaigę, tolesnį saugojimą, tvarkymą,
juridinius faktus patvirtinančių dokumentų išdavimą saugomų dokumentų pagrindu.
35. Skatina ir remia Plungės rajono visuomenines jaunimo organizacijas, siekiant ugdyti
rajono jaunimo pilietinius ir demokratinius įgūdţius, reikalingus veiklai savoje bendruomenėje
(interesų atstovavimo, ryšių su visuomene ir pan.).
36. Skatina ir remia rajono jaunimo neformalųjį ugdymą, siekiant ugdyti rajono jaunimo
pilietinius ir socialinius įgūdţius, reikalingus pilnavertiškam visuomeniniam gyvenimui, mokslui
ir darbui (atsakomybės, iniciatyvos, kūrybiškumo, asmeninio pasitikėjimo ir pan.).
37. Skatina ir remia rajono jaunimo tarptautinį bendradarbiavimą bei plėtoja
susigiminiavusių savivaldybių jaunimo bendradarbiavimą.
38. Plėtoja rajono jaunimo laisvalaikio uţimtumą, siekiant sudaryti sąlygas įvairių interesų
ir pomėgių rajono jaunimui laisvalaikiu uţsiimti visuomeninių jaunimo organizacijų
įgyvendinama patrauklia ir prasminga veikla.
39. Teikia psichologinę pagalbą rajono jaunimui, siekiant sudaryti sąlygas rajono
visuomeninėms jaunimo organizacijoms teikti bendraamţiams pagalbą ir informaciją, padedančią
spręsti iškylančias psichologines ir socialines problemas ar jų išvengti.
40. Uţtikrina paskolų grąţinimą ir palūkanų mokėjimą.
41. Vykdo Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto objektų,
nereikalingų Savivaldybės funkcijų vykdymui, pardavimą viešo aukciono būdu.
42. Uţtikrina Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio materialiojo nekilnojamojo turto
– statinių - objektų teisinį statusą, jų valdymą, įsigijimą.
Infrastruktūros objektų priežiūros ir ūkinių subjektų rėmimo programos vykdymas:
1. Atlikti avarinių situacijų likvidavimo darbus Savivaldybei priklausiančiuose objektuose.
2. Siekti įgyvendinti gyventojų lūkesčius, susijusius su kelių infrastruktūros gerinimu
(suteikiant galimybę privatiems investuotojams prisidėti prie kelių infrastruktūros gerinimo).
3. Uţtikrinti Plungės miesto pirties, viešojo tualeto darbą bei patalpų, esančių Telšių g. 3,
Plungėje, prieţiūrą.
4. Uţtikrinti viešąją tvarką, visuomenės saugumą, pagal kompetenciją formuoti saugią
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aplinką.
5. Bendradarbiaujant su kitomis institucijomis ir vietos bendruomenėmis, įgyvendinti
nusikalstamų veikų ir kitų teisės paţeidimų kontrolės ir prevencijos politiką bei kvalifikuotai juos
ištirti, teikti kitas įstatymu policijai priskirtas su leidimų administravimu ir visuomenei svarbių
veiklos rūšių kontrole susijusias paslaugas.
6. Uţtikrinti keleivių veţimą autobusais tolimojo ir vietinio susisiekimo maršrutais.
Savivaldybės strateginio plėtros plano prioritetai, susiję su metiniu veiklos planu.
Ilgalaikiai prioritetai (pagal PRSPP), susiję su metiniu veiklos planu - rajono infrastruktūra,
ţmogiškieji ištekliai, ekonominė aplinka.
Numatomas metinio veiklos plano įgyvendinimo rezultatas
Įgyvendinant Plungės rajono savivaldybės 2017 metų veiklos planą, numatyta atlikti šiuos
darbus:
1. Kurti ir plėtoti programas bei priemones Plungės jaunimo aktualiems klausimams spręsti.
2. Skatinti Plungės rajono jaunimo savanorišką veiklą, jaunimo iniciatyvas, uţtikrinančias
jaunimo uţimtumą, kompetencijų ugdymą, savirealizaciją.
3. Uţtikrinti su jaunimu dirbančių asmenų ir institucijų bendradarbiavimą, informavimą,
patirties sklaidą.
4. Sudaryti sąlygas Plungės rajono jaunimui būti aktyvia visuomenės dalimi, plėtoti veiklas,
skirtas jaunimo situacijai gerinti.
5. Uţtikrinti Plungės rajono jaunimo dalyvavimą formuojant ir įgyvendinant jaunimo
politiką.
6. Stiprinti Plungės rajono jaunimo nevyriausybinių sektorių, skatinti jaunus ţmones
dalyvauti jaunimo veikloje.
7. Teikti Savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintų projektų dokumentaciją pagal 20142020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos, tarptautinių fondų ir programų, valstybės
biudţeto lėšų priemonių paskelbtus kvietimus projektams:
7.1. „Aktyvaus poilsio ir pramogų zonos sukūrimas Plungės m. M. Oginskio dvaro
teritorijoje, prie autobusų stoties“;
7.2. „Babrungo upės slėnio estrados teritorijos ir jos prieigų bei jungčių su Plungės miesto
centrine dalimi sutvarkymas“;
7.3. „Plungės miesto poilsio ir rekreacijos zonų sukūrimas prie Babrungo upės ir Gondingos
HE „Plungės jūros“;
7.4. „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų
gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“;
7.5. „Ţemaičių Kalvarijos lopšelio-darţelio pastato rekonstravimas“;
7.6. „Plungės M. Oginskio dvaro sodybos pastato ţirgyno pritaikymas visuomenės kultūros
ir rekreacijos reikmėms (I etapas)“;
7.7. „Kraštovaizdţio planavimas, tvarkymas ir būklės gerinimas Plungės rajone“;
7.8. projektams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę
„Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“;
7.9. teikti paraiškas kitiems projektams, atsiţvelgiant į paskelbtus Savivaldybei aktualius
kvietimus.
8. Koordinuoti projektų, gavusių finansavimą, įgyvendinimą:
8.1. „Socialinio būsto fondo plėtra Plungės rajone“;
8.2. turizmo e-rinkodaros projektai, įgyvendinami pareiškėjo ir partnerio teisėmis;
8.3. Interreg Latvijos-Lietuvos programos lėšomis finansuojamas projektas;
8.4. Valstybės investicijų programos finansuojami projektai;
8.5. kitus Savivaldybės administracijos projektus, kuriems skirtas finansavimas.
9. Bendradarbiauti su Plungės rajono ir Plungės miesto vietos veiklos grupėmis, kaimo
bendruomenėmis, verslo atstovais, rajono įstaigomis, organizacijomis, struktūriniais padaliniais,
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siekiant pritraukti investicijų į Plungės rajoną.
10. Parengti sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus.
11. Atlikti sklypų kadastrinius matavimus ir įregistruoti panaudos sutartis.
12. Patikslinti Plungės miesto kadastrinius matavimus.
13. Parengti topografines nuotraukas numatomiems vykdyti projektavimo darbams.
14. Įregistruoti vandenviečių sanitarinės apsaugos zonas.
15. Teisės aktų nustatyta tvarka atlikti sklypų verčių skaičiavimą.
16. Atlikti parengtų projektų vertinimą.
17. Parengti teritorijos sutvarkymo techninį projektą.
18. Sutvarkyti Laisvės paminklą Platelių miestelio centrinėje aikštėje.
19. Sutvarkyti archeologinės vietovės ir partizanų įamţinimo vietas.
20. Suorganizuoti kasmetinį Kultūros paveldo dienų renginį.
21. Restauruoti Kantaučių baţnyčios vargonus.
22. Atnaujinti Stalgėnų Šv. apaštalų Petro ir Povilo baţnyčios vidaus elektros ir
apšvietimo tinklus.
23. Savivaldybės gyventojams bus išmokamos norminiais teisės aktais numatytos iš
valstybės bei Savivaldybės biudţetų piniginės išmokos, kompensacijos bei kitos išmokos.
24. Šeimoms ir jų vaikams bei specialiuosius poreikius turintiems asmenims bus teikiamos
socialinės paslaugos jų namuose, dienos centruose bei stacionariose globos įstaigose.
25. Įgyvendinant Europos socialinio fondo agentūros bei kitas LRV programas,
gyventojams bus teikiama papildoma parama maisto produktais, organizuojamos bendruomeninės
socialinės paslaugos neįgaliesiems, šeimoms ir jų vaikams. Bus suteikiama galimybė dalyvauti
gyventojų uţimtumo programose ir laikinai gauti pajamų.
26. Krizinėje situacijoje atsidūrusioms šeimoms bei asmenims bus teikiamos kompleksinės
paslaugos bendruomeniniuose šeimos namuose.
27. Bus dalyvaujama rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų
uţimtumo programas.
28. Bus vykdomos aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės (naikinamas
Sosnovskio barštis, tvarkomos vertingos teritorijos),
29. Bus vykdomas visuomenės švietimas ir mokymas aplinkosaugos klausimais (švaros
akcija „Darom 2017“, projektas „Nebūsiu abejingas – būsiu atsakingas“), ţeldynų ir ţeldinių
apsaugos priemonės.
30. Bus tiriama 11 maudymosi vietų vandens kokybė; bus įgyvendinama 30 visuomenės
sveikatos programų.
31. Siekiant išlaikyti tvarkingą ir švarią aplinką, bus vykdomas komunalinių atliekų
surinkimas.
32. Planuojama iš dalies finansuoti daugiau kaip 50 kultūros projektų, įsteigti pinigines
premijas ir paskatinti Plungės rajono kultūros ir meno atstovus uţ aktyvią kultūrinę veiklą, aukštus
pasiekimus respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose.
33. Planuojama prisidėti prie meno kolektyvų koncertinių rūbų bei instrumentų įsigijimo.
34. Bus remiamos Plungės rajone esančių sporto organizacijos bei klubai, prisidedama prie
organizuojamų masinių sporto sveikatingumo renginių rajone vykdymo
35. Įvertinti 2016 metų Savivaldybės biudţeto vykdymą, parengti ataskaitą ir išvadą.
36. Rengti Savivaldybės tarybos komitetų posėdţius ir Savivaldybės tarybos posėdţius.
37. Atlikti Savivaldybės 2016 metų konsoliduotų biudţeto vykdymo ir finansinių ataskaitų
rinkinių auditą, įvertinti, ar Savivaldybės biudţeto lėšos ir turtas valdytas, naudotas ir disponuotas
teisėtai ir parengti ataskaitą ir išvadą.
38. Parengti ataskaitą ir išvadą dėl 2017 metais imamų paskolų ar garantijų suteikimo.
39. Vykdyti vaiko teisių apsaugos veiklos sklaidą, siekiant formuoti visuomenės poţiūrio
kaitą į šią veiklos sritį, rengti Savivaldybės interneto svetainei informaciją, paruošti Skyriaus
lankstinuką.
40. Imtis visų reikiamų teisinių, administracinių, socialinių, švietimo ir sveikatos prieţiūros
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priemonių, siekiant apginti vaiko teises ir teisėtus interesus, organizuoti reikalingą pagalbą vaikui
ir šeimai.
41. Konsultuoti tėvus, globėjus (rūpintojus), pačius vaikus ir kitus suinteresuotus asmenis
vaiko teisių apsaugos, ugdymo, šeimos teisės ir teisės paţeidimų prevencijos bei socialinių
paslaugų vaikui ir šeimai organizavimo klausimais. Pagal poreikį atstovauti vaiko teisėms ir
teisėtiems interesams civiliniame, administraciniame ir baudţiamajame procese.
42. Organizuoti socialinių rizikos šeimų atvejų perţiūras, rengti pasitarimus su įstaigų,
teikiančių pagalbą vaikui ir šeimai, vadovais ir aptarti bendradarbiavimą bei keitimąsi turima
informacija vaiko apsaugos srityje.
43. Kartu su Socialinės paramos skyriumi, seniūnais ir seniūnijų socialiniais darbuotojais
aptarti socialinio darbo su socialinės rizikos šeimomis ir jose augančiais vaikais 2016 metų
ataskaitas ir numatyti veiklos kryptis einamiesiems metams. Įvertinti socialinių darbuotojų,
dirbančių su socialinės rizikos šeimomis, darbo kokybę, sumaţinus šeimų skaičių vienam
darbuotojui.
44. Su socialiniais darbuotojais, dirbančiais su socialinės rizikos šeimomis, ir kitų
suinteresuotų institucijų specialistais aptarti Bendro darbo su šeimomis tvarkos aprašo taikymą
praktinėje veikloje.
45. Kartu su GIMK atestuotais socialiniais darbuotojais, Plungės vaikų globos namais
viešinti priemones, kurios skatintų fizinius asmenis įvaikinti, globoti ir rūpinti institucijoje
globojamus (rūpinamus) vaikus. Surengti tradicinę popietę vaikų globėjams (rūpintojams)
„Šeimos šiluma“.
46. Organizuoti seniūnijose susitikimus su bendruomenių pirmininkais, siekiant aptarti
bendruomenių dalyvavimą vaiko institucinės globos pertvarkos procese, ieškant būdų plėtoti
pagalbą šeimai ir vaikams, kad jie nebūtų paimti iš šeimos.
47. Kartu su Socialinės paramos skyriumi parengti vaikų institucinės globos pertvarkos
strateginį veiksmų planą. Aptarti Plungės vaikų globos namuose dirbančių darbuotojų motyvacijos
ir kompetencijos vertinimo rezultatus.
48. Surengti vaikų dienos centrų darbuotojams pasitarimą dėl Vaikų dienos centrų
rekomendacijų taikymo praktinėje veikloje. Bendradarbiaujant su Plungės vaikų globos agentūra
„Cyrulis“ ir jos socialiniu partneriu Švedijos Boksholmo komunos organizacija „Vanner
Emellan“, pasidalyti darbo patirtimi apie pagalbos organizavimą dienos centro vaikams ir jų
šeimoms smurto atvejais.
49. Aptarti su teisėsaugos institucijų, ugdymo įstaigų, seniūnijų, Plungės socialinių paslaugų
centro ir Telšių krizių centro atstovais situaciją dėl smurto artimoje aplinkoje, keitimąsi turima
informacija. Organizuoti pagalbos teikimą vaikams, nukentėjusiems nuo smurto, ar netiesioginio
smurto šeimoje aukoms (liudininkams) ir jų šeimoms.
50. Su Probacijos tarnyba išanalizuoti teistų dėl smurto artimoje aplinkoje asmenų esamą
padėtį ir pagal surinktą informaciją domėtis vaikų prieţiūra šių asmenų šeimose.
51. Su Švietimo, kultūros ir sporto, Socialinės paramos skyriais ir PPT aptarti Bendravimo
su vaikais tobulinimo kursų organizavimo galimybes ir vykdymo tvarką savivaldybėje, pradėjus
taikyti Administracinių nusiţengimų kodekso nuostatas.
52. Registruoti gimimus, santuokų sudarymą, santuokų nutraukimą, įvaikinimą, tėvystės
pripaţinimą, tėvystės (motinystės) nustatymą, nuginčijimą, vardo, pavardės, tautybės pakeitimą,
mirtis.
53. Uţtikrinti teisingą duomenų perkėlimą į kompiuterines duomenų laikmenas.
54. Atlikti santuokų civilines apeigas.
55. Papildyti, keisti, ištaisyti, atkurti, anuliuoti civilinės būklės aktų įrašus.
56. Įtraukti į apskaitą baţnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka ir uţsienio valstybėje
sudarytas santuokas, uţsienio valstybėje gimusių vaikų gimimą, uţsienio valstybėje nutrauktas
santuokas, uţsienio valstybėje mirusių Lietuvos Respublikos piliečių mirtį.
57. Išduoti paţymas apie šeiminę padėtį asmenims, ketinantiems registruoti santuoką
uţsienio valstybėje; išduoti gimimo, santuokos, ištuokos, mirties, vardo, pavardės ir tautybės
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pakeitimo liudijimus.
58. Organizuoti pirminių civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų registravimo knygų
saugojimą.
59. Išduoti pakartotinius liudijimus, civilinės būklės aktų įrašų nuorašus, išrašus, kopijas.
60. Rengti dokumentus ir teikti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai išvadas dėl
asmens vardo, pavardės, tautybės pakeitimo.
61. Rengti dokumentus, surašyti ir tvirtinti išvadas dėl civilinės būklės aktų įrašų
pakeitimo, papildymo, ištaisymo, atkūrimo, anuliavimo ir prarastų įrašų atkūrimo.
62. Metinių civilinės saugos duomenų, reikalingų civilinės saugos uţdaviniams vykdyti
Savivaldybės administracijoje, parengimas ir pateikimas APGV.
63. Civilinės saugos būklės patikrinimų ūkio subjektuose ir įstaigose 2017 metais plano
parengimas ir paviešinimas.
64. Savivaldybės gyventojų civilinės saugos švietimo 2017 m. priemonių plano parengimas
ir paviešinimas.
65. Perspėjimo sirenomis prieţiūros ataskaitos (aparatūros periodinis patikrinimas,
neįjungiant sirenų) parengimas ir pateikimas APGV nustatyta tvarka.
66. Perspėjimo sistemos, įjungiant elektros sirenas, patikrinimo ataskaitos parengimas ir
pateikimas APGV nustatyta tvarka.
67. Dalyvavimas rengiantis ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies
paramą veiklos ir finansinių ataskaitų rengimas ir pateikimas MPPD.
68. Savivaldybės mobilizacijos plano, personalo rezervo sudėties keitimas, patikslinimas ir
pateikimas MPPD.
69. Savivaldybės administracijos personalo mokymas darbo vietoje (Administracijoje)
70. Personalo, vykdančio mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramos
uţduotis, mokymas (MPPD renginių sąrašas).
71. Informacinių lankstinukų, skrajučių, plakatų priešgaisrinės saugos, civilinės saugos,
civilinės gynybos temomis platinimas.
72. Gyventojų informavimas apie galinčius susidaryti potencialius pavojus ir
ekstremaliąsias situacijas bei rekomendacijų, kaip elgtis tam tikrais atvejais, skelbimas, viešinimas
Savivaldybės interneto svetainėje, ţiniasklaidoje.
73. Visuomenės informavimas apie Lietuvoje įdiegtą gyventojų perspėjimo ir informavimo
sistemą (GPIIS) Savivaldybės interneto svetainėje, ţiniasklaidoje, skrajučių, lankstinukų
platinimas.
74. Visuomenės informavimas apie gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos
patikrinimą, kurio metu bus įjungiamos garsinės elektros sirenos, Savivaldybės interneto
svetainėje, ţiniasklaidoje.
75. Perspėjimo sirenomis prieţiūros organizavimas ir kontroliavimas (aparatūros periodinis
patikrinimas, neįjungiant sirenų) pagal PAGD prie VRM grafiką.
76. Perspėjimo sistemos, įjungiant elektros sirenas, patikrinimas pagal PAGD prie VRM
grafiką.
77. Gyventojų perspėjimo ir informavimo informacinės sistemos (GIIS) periodinis
patikrinimas iš GPII naudotojo darbo vietos.
78. Civilinė saugos pratybos Savivaldybės administracijoje.
79. Civilinės saugos būklės patikrinimas ūkio subjektuose ir kitose įstaigose.
80. Mero institucijos, Administracijos, seniūnijų seniūnų civilinės saugos pajėgų ir kitų
įstaigų atstovų pasitarimai priešgaisrinės saugos, civilinės saugos, civilinės gynybos klausimais.
81. Ekstremaliųjų situacijų, Gyventojų evakuavimo komisijų, Operacijų centro,
Mobilizacijos valdymo grupės posėdţių organizavimas.
82. Ekstremaliųjų situacijų, Gyventojų evakuavimo komisijų, Operacijų centro,
Mobilizacijos valdymo grupės sudėčių, nuostatų, aprašų tikslinimas, tvirtinimas.
83. Kolektyvinės apsaugos statinių, materialinių, techninių, ţmogiškųjų išteklių, kuriuos
prireikus galima panaudoti gresiančioms ar susidariusioms ekstremaliosiomis situacijoms
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likviduoti, jų padarinių šalinimui, priimančiosios šalies paramos šalies gynybai uţtikrinti
tikslinimas, atnaujinimas (ţinynas, galimybių katalogas, personalo rezervo sąrašai ).
84. Savivaldybės tarpusavio pagalbos planų, sutarčių su ūkio subjektais, kitomis įstaigomis,
nevyriausybinėmis organizacijomis, asociacijomis tikslinimas sudarymas, atnaujinimas.
85. Savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos patikslinimas,
atnaujinimas. Ekstremaliųjų situacijų valdymo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių
planų patikslinimas, atnaujinimas.
86. Metodinės pagalbos teikimas ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms (civilinė sauga ir
dalyvavimas, rengiantis ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą).
87. Duomenų, reikalingų civilinės būklės vertinimui savivaldybės teritorijoje (techninio,
socialinio, gamtinio pobūdţio įvykiai, vykdoma ekonominė veikla), kaupimas, analizė.
88. Gaisrų prevencijos bei gesinimo organizavimas.
89. Pirminių gelbėjimo darbų vykdymas.
90. Ugniagesių komandų, gesinant gaisrus atliekant gelbėjimo darbus, bendradarbiavimas
su policijos, greitosios medicininės pagalbos bei kitomis tarnybomis.
91. Savanoriškos ugniagesių veiklos įgyvendinimas.
92. Tikrinti įmonių atsiskaitymus uţ ţemdirbių parduotą ţemės ūkio produkciją, paruošti
kiekvieno mėnesio suvestines.
93. Priimti prašymus įregistruoti, išregistruoti ar atnaujinti ţemės ūkio valdas, o
dokumentus perduoti į Ţemės ūkio informacijos ir Kaimo verslo centrus.
94. Atlikti pasėlių deklaravimo paraiškų - prašymų pakeisti paraiškos duomenis registrų
vizualinę patikrą, o dokumentus perduoti į Ţemės ūkio informacijos ir Kaimo verslo centrus.
95. Ţemės ūkio valdas įvertinti ekonominio dydţio vienetais (EDV) ir paruošti paţymas.
96. Ţemės ūkio valdas įvertinti standartine produkcijos verte (VED) ir paruošti paţymas.
97. Įregistruoti, išregistruoti ūkininkų ūkius.
98. Apskaičiuoti medţiojamųjų gyvūnų padarytą ţalą ţemės ūkio pasėliams.
99. Laiku suvesti duomenis į Suteiktos valstybės pagalbos registrą. Teikti Konkurencijos
tarybai kasmetines ataskaitas.
100. Priimti ir administruoti Tiesioginių pardavimų 2016-2017 kvotos metų pieno
gamybos ir realizavimo metines deklaracijas.
101. Priimti ir administruoti teikiamas paramos paraiškas bičių laikytojams uţ papildomą
bičių maitinimą.
102. Vadovaujantis ţemės ūkio ministro įsakymais patvirtintomis taisyklėmis bei jų
pakeitimais, skaičiuoti dalies palūkanų kompensavimą uţ trumpalaikio, investicinio ir ilgalaikio
įsigyto turto suteiktų kreditų, palūkanų kompensavimą bei pasėlių draudimo įmokų dalinį
kompensavimą. Laiku suvesti informaciją į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Ţemės ūkio
ministerijos duomenų sistemą.
103. Pagal kompetenciją teikti visą informaciją apie rinką ir valstybės paramą ţemės ūkio
produkcijos gamintojams. Pagal poreikį teikti ūkininkams informaciją apie jiems paskirtas
tiesiogines išmokas uţ gyvulius bei pieną.
104. Vykdyti traktorių, savaeigių mašinų ir jų priekabų technines apţiūras, o rezultatų
duomenis suvesti į Traktorių registrą.
105. Pagal Traktorių registravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos ţemės ūkio
ministro 2006-10-02 įsakymu Nr. 3D-384, registruoti traktorius, savaeiges mašinas ir jų priekabas.
106. Priimti savininkų raštiškus pranešimus apie traktoriaus (priekabos) pardavimą, ţymėti
Traktorių registre.
.
107. Inicijuoti valstybinių numerių ţenklų, techninių apţiūrų talonų, registracijos liudijimų
blankų pirkimą.
108. Pateikti grieţtos atskaitomybės blankų panaudojimo ataskaitą.
109. Paruošti 2017 m. Melioracijos darbų programą ir pateikti tvirtinti.
110. Paruošti medţiagą melioracijos darbams ir paslaugoms pirkti, parengti sutartis su
rangovais.
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111. Sudaryti remontuojamų melioracijos statinių darbų eiliškumo sąrašą, organizuoti jų
apţiūrą dalyvaujant ir pritariant jų remontui VĮ Valstybės ţemės fondo inspektoriui.
112. Vykdyti 2017 m. Melioracijos darbų programoje numatytų darbų techninę prieţiūrą.
113. Gautų prašymų melioracijos įrenginių gedimams šalinti nagrinėjimas.
114. Techninių sąlygų projektavimui išdavimas.
115. Projektų derinimas.
116. Konsultuoti melioracijos įrenginių naudotojus ir teikti jiems metodinę pagalbą.
117. Organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti Savivaldybės institucijų dokumentų valdymą,
apskaitą ir tvarkymą.
118. Organizuoti juridinių ir fizinių asmenų prašymų priėmimą ir aptarnavimą vieno
langelio principu.
119. Išduoti juridinius faktus patvirtinančius dokumentus saugomų dokumentų pagrindu.
120. Uţtikrinti 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.
121. Konsultuoti likviduojamus juridinius asmenis dokumentų perdavimo archyvams
klausimais;
122. Tvarkyti dokumentus dėl licencijų verstis maţmenine prekyba alkoholiniais gėrimais,
tabako gaminiais išdavimo, patikslinimo, papildymo, panaikinimo.
123. Organizuoti prekių paslaugų pirkimą.
124. Uţtikrinti Savivaldybės transporto parko prieţiūrą.
125. Uţtikrinti pastato ir patalpų, įvairių šildymo, apšvietimo, kanalizacijos ir kitų sistemų
funkcionalumą, jų techninę būklę, aprūpinti darbuotojus baldais, inventoriumi ir kitomis darbui
reikalingomis priemonėmis.
126. Uţtikrinti patalpų, kiemo tvarką ir švarą.
127. Kurti ir plėtoti programas bei priemones Plungės rajono jaunimo aktualiems
klausimams spręsti.
128. Skatinti Plungės rajono jaunimo savanorišką veiklą, jaunimo iniciatyvas, uţtikrinančias
jaunimo uţimtumą, kompetencijų ugdymą, savirealizaciją.
129. Uţtikrinti su jaunimu dirbančių asmenų ir institucijų bendradarbiavimą, informavimą,
patirties sklaidą.
130. Sudaryti sąlygas Plungės rajono jaunimui būti aktyvia visuomenės dalimi, plėtoti
veiklas, skirtas jaunimo situacijai gerinti.
131. Uţtikrinti Plungės rajono jaunimo dalyvavimą formuojant ir įgyvendinant jaunimo
politiką.
132. Stiprinti Plungės rajono jaunimo nevyriausybinį sektorių, skatinti jaunus ţmones
dalyvauti jaunimo veikloje.
133. Numatoma 100 procentų ir laiku grąţinti visas Savivaldybės paskolas pagal pasirašytų
sutarčių su bankais ir Finansų ministerija 2017 metų paskolų grąţinimo grafikus ir sumokėti
metines palūkanas.
134. Atlikti lopšelio - darţelio „Saulutė“, „Raudonkepuraitė“ sanitarinių mazgų remontą,
atlikti Savivaldybei priklausančių objektų avarinių situacijų likvidavimą. Manoma, kad uţ skirtas
lėšas bus likviduotos iki 4 avarinių situacijų. Visuomenei ir dirbančiam personalui bus uţtikrintos
saugios darbo ir lankymosi sąlygos.
135. Suremontuoti bent vieną hidrostatinį įrenginį.
136. Nuvalyti nuo sniego Plungės rajono seniūnijų kelius.
137. Atlikti kelių infrastruktūros remonto ir prieţiūros darbus. Tikimasi suremontuoti iki 5
kilometrų kelių, tuo uţtikrinat gyventojams susisiekimą su seniūnijų centrais ir Plungės miestu.
138. Atlikti Plungės miesto pirties patalpų einamąjį remontą, uţtikrinant saugų ir higienišką
10

pirties patalpų naudojimą pirties paslaugų gavėjams.
139. Vykdyti Plungės miesto viešojo tualeto eksploataciją ir prieţiūrą, taip uţtikrinant
gyventojų ir svečių galimybę pasinaudoti šia paslauga.
140. Vykdyti saugaus eismo uţtikrinimo priemonės, - pagerės eismo saugumo situacija
rajone. Vykdyti viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo uţtikrinimo priemonės masiniuose
renginiuose, sustiprinti patruliavimą viešose vietose, dėl to pagerės visuomenės saugumas bei
viešoji tvarka; taip pat vykdyti prevencinius renginius jaunimui, siekiant sumaţinti nusikalstamų
veikų bei teisės paţeidimų skaičių tarp jaunimo.
141. Uţtikrinti Plungės miesto autobusų stoties darbą, sudarant galimybes autobusų
vairuotojams ir keleiviams gauti informaciją ir kitas būtinas paslaugas, numatytas III kategorijos
autobusų stoties nuostatuose.
142. Vykdyti infrastruktūros plėtrą Savivaldybės ir fizinių ar juridinių asmenų jungtinės
veiklos pagrindu (sodų bendrijos „Sveikata“ Akacijų g. dalies 173 m. ilgio, 4,5 m. pločio
vaţiuojamosios dalies, 3,5 m. asfalto dangos pločio).
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 uţsibrėţtus tikslus bei uţdavinius, bus uţtikrintas
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, skleidţiama
informacija apie Plungę.
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