
 

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO KOMITETO 2019 M. DARBO 

PLANAS  

 
Eil.

Nr. 
Tema Mėnuo Rengėjas 

1. 

1. 2018 metų Kultūros vertybių programos 

lėšų, skirtų kultūros paveldo objektų 

tvarkymui, panaudojimo ataskaita. 

 

2. Informacija apie ikimokykliniam ir 

priešmokykliniam ugdymui pritaikytų patalpų 

įrengimą Žemaičių Kalvarijoje, Kantaučiuose ir 

Kuliuose.  

 

3. Kulių kultūros centro pastato renovacijos 

eiga (kas suplanuota, kas atlikta, kada bus 

baigta).  

Vasaris 

Architektūros ir teritorijų 

planavimo skyriaus atsakingi 

specialistai 

 

Vietos ūkio skyriaus 

atsakingi specialistai 

 

 

 

Vietos ūkio skyriaus 

atsakingi specialistai 

2. 

1. Kulių, kaip 2019 metų Mažosios Lietuvos 

kultūros sostinės, veiklos programos 

pristatymas. 

 

2. Mokymo lėšų metodikos pritaikymas ir 

etatinio pedagogų apmokėjimo modelio 

diegimas Plungės rajono savivaldybės bendrojo 

ugdymo mokyklose. 

Kovas 
Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus atsakingi specialistai 

3.  

1. 2018 metais vykusio kompleksinio Plungės 

rajono kultūros sektoriaus tyrimas ir jo 

rezultatai.  

 

2. Plungės Laisvės paminklo  (Laisvės alėjoje) 

sutvarkymas: datos, finansavimo šaltiniai. 

 

 

3. Kantaučių Švč. Mergelės Marijos nekaltojo 

prasidėjimo bažnyčios vargonų restauravimo 

situacijos pristatymas (kas vykdo, kas atlikta, 

ką dar reikia padaryti, kiek lėšų jau įdėta, kiek 

dar reikia).  

Balandis 

Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus atsakingi specialistai 

 

 

Architektūros ir teritorijų 

planavimo skyriaus atsakingi 

specialistai 

 

Architektūros ir teritorijų 

planavimo skyriaus atsakingi 

specialistai 

 

4. 

1. Vaikų užimtumo organizavimas vasaros 

atostogų metu. 

 

2. Plungės rajono savivaldybės dalyvavimas 

Europos kultūros tinklo veikloje. 

Gegužė 
Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus atsakingi specialistai 

5. 

1. Sporto plėtros programos įgyvendinimo 

ataskaita už 2018 metus. 

 

2. Plungės miesto ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų aplinkos būklės analizė ir tvarkymo 

eigos pristatymas.  

Birželis 

Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus atsakingi specialistai 

 

Vietos ūkio skyriaus 

atsakingi specialistai 

6. 

1. Buvusio Šateikių dvaro pastatų įteisinimo 

proceso eigos pristatymas. Liepa 

Architektūros ir teritorijų 

planavimo skyriaus atsakingi 

specialistai 



7. 

1. Plungės rajono brandos egzaminų rezultatų 

analizė ir aptarimas. 

 

2. Kultūros įstaigų tinklo analizė Plungės 

rajone. 

 

3. E-rinkodaros projektų rezultatų bei Plungės 

rajono turizmo infrastruktūros (informacinių 

stendų, sustojimo vietų žymėjimo, naujų 

interneto svetainių sukūrimo ir kt.) situacijos 

pristatymas. 

Rugsėjis 

Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus atsakingi specialistai 

 

Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus atsakingi specialistai 

 

Strateginio planavimo ir 

investicijų skyriaus atsakingi 

specialistai 

8. 

1. Plungės rajono Nacionalinio mokinių 

pasiekimų patikrinimo analizė ir aptarimas. 

 

2. Nematerialaus kultūros paveldo registras. 

Plungės rajono apžvalga. 

Spalis 
Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus atsakingi specialistai 

9. 

1. Centralizuoto vaikų priėmimo į mokyklas 

bei ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

įstaigas vykdymo apžvalga.  

 

2. Buvusio Šateikių dvaro pastatų įteisinimo 

proceso eigos pristatymas. 

Lapkritis 

Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus atsakingi specialistai 

 

 

Architektūros ir teritorijų 

planavimo skyriaus atsakingi 

specialistai 

 

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                Audrius Misiūnas

       

 


