
ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO KOMITETO 2020 M. DARBO PLANAS 

Eil.

Nr. 
Tema Mėnuo Rengėjas 

1.  

1. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 

trisdešimtmečio minėjimo Plungėje 

pristatymas. 

 

2. Žlibinų, kaip 2020 m. Mažosios Lietuvos 

kultūros sostinės, veiklos programos 

pristatymas. 

Vasaris 
Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus atsakingi specialistai. 

2. 

1. Plungės rajono archeologijos paminklų 

būklės pristatymas. 

 

 

2. Kultūros įstaigų veiklos analizė ir 

perspektyvų pristatymas.  

Kovas 

Architektūros ir teritorijų 

planavimo skyriaus atsakingi 

specialistai. 

 

Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus atsakingi specialistai. 

3. 

1. Plungės rajono vaikų emocinės gerovės 

būklė ir jos gerinimo priemonės. 

 

 

 

2. Saugių ir higienos normas atitinkančių 

ugdymo įstaigų aplinkų kūrimas: situacijos 

pristatymas, problemų aptarimas. 

Balandis 

Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus atsakingi specialistai. 

Pedagoginės psichologinės 

tarnybos specialistai. 

 

Vietos ūkio skyriaus atsakingi 

specialistai. 

 

4. 

1. Sporto plėtros programos įgyvendinimas ir 

perspektyvų aptarimas. 

 

 

 

 

2. Plungės senųjų kapinių paminklų ir žymių 

kraštiečių kapaviečių būklė ir problemos. 

Gegužė 

Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus atsakingi specialistai. 

Sporto taryba. 

Plungės sporto ir rekreacijos 

centras.  

 

Architektūros ir teritorijų 

planavimo skyriaus atsakingi 

specialistai. 

5. 

1. Vaikų užimtumo organizavimas vasaros 

atostogų metu. 

 

 

 

2. Jaunimo politikos įgyvendinimo 

savivaldybėje analizė ir politikos vystymo 

krypčių aptarimas. 

Birželis 

Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus atsakingi specialistai. 

Plungės sporto ir rekreacijos 

centras.  

 

Jaunimo reikalų taryba. 

6. 

1. M. Oginskio dvaro  sodybos sutvarkymo 

tęstinumo pristatymas. 

 

 

2. Laisvalaikio zonos ir viešųjų laisvalaikio 

erdvių įveiklinimo situacijos pristatymas. 

 

 

 

3. Plungės rajono moksleivių brandos egzaminų 

rezultatų analizė ir  priemonių ugdymo kokybei 

gerinti aptarimas. 

Liepa 

Strateginio planavimo ir 

investicijų skyriaus atsakingi 

specialistai. 

 

Plungės turizmo informacijos 

centras. 

Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus atsakingi specialistai. 

 

Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus atsakingi specialistai. 



7. 
Neįgaliųjų vaikų integracijos į visuomenę  

situacijos pristatymas.  
Rugsėjis 

Švietimo, kultūros ir sporto bei 

Socialinės paramos skyrių 

atsakingi specialistai. 

Socialinių paslaugų centras. 

8. 

Išvažiuojamasis posėdis į Platelių ir Žemaičių 

Kalvarijos seniūnijų kultūros ir švietimo 

įstaigas.  

Spalis 

Plungės rajono savivaldybės 

seniūnijos. 

Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus atsakingi specialistai. 

9. 

1. Turizmo paslaugų 2020 m. teikimo Plungės 

rajone apžvalga ir plėtros perspektyvos. 

 

2. Vaikų dienos centrų veiklos Plungės rajone 

pristatymas. 

Lapkritis 

Plungės turizmo informacijos 

centras. 

 

Švietimo, kultūros ir sporto bei 

Socialinės paramos skyrių 

atsakingi specialistai. 

10. 
Šateikių dvaro sodybos pripažinimo 

bešeimininkiu turtu proceso pristatymas. 
Gruodis 

Architektūros ir teritorijų 

planavimo skyriaus atsakingi 

specialistai. 

 

 

Komiteto pirmininkė                                                                                               Vida Bondauskienė 

 

 

 


