
ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO KOMITETO 2021 M. DARBO PLANAS  

 

Eil. 

Nr.  
Tema  Mėnuo  Rengėjas  

1.   

1. Vytauto Mačernio metų minėjimo 2021 

metais plano pristatymas.  

 

2. Beržoro Šv. Vyskupo Stanislovo bažnyčios 

pastatų komplekso būklės pristatymas. 

Sausis 

Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus atsakingi specialistai.  

 

Architektūros ir teritorijų 

planavimo skyriaus atsakingi 

specialistai. 

2.  

1. Rajone veikiančių Muziejų veikla ir 

perspektyvos.  

 

2. Nuotolinio ugdymo iššūkiai ir Savivaldybės 

pagalba švietimo įstaigoms. 

Vasaris 

 

Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus atsakingi specialistai 

3.  

1. Jaunimo integracijos į darbo rinką situacijos 

pristatymas.  
 
 
 
 
2. Plungės senosios klebonijos pastato – istorinio 

paminklo – būklės pristatymas. 
 

Kovas 

Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus atsakingi specialistai. 

Jaunimo koordinatorius. 
Užimtumo tarnybos Plungės 

skyriaus specialistai. 
 

Architektūros ir teritorijų 

planavimo skyriaus atsakingi 

specialistai. 

4.  

1. Plungės rajono vaikų emocinė būklė ir jos 

gerinimo priemonės.   
  
 

2. Savivaldybės vaiko gerovės komisijos veiklos 

pristatymas ir problematika.  

Balandis 

Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus atsakingi specialistai. 

Jaunimo koordinatorius.  

     

Vaiko gerovės komisija. 

5.  

1. Vaikų užimtumo organizavimas vasaros 

atostogų metu.  

  

 

2. Sporto infrastruktūros ir perspektyvų 

aptarimas. 
  

Gegužė 

Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus atsakingi specialistai. 

Jaunimo koordinatorius.  
 

Sporto ir rekreacijos centras. 

Švietimo, kultūros ir sporto bei 

Strateginio planavimo ir 

investicijų skyrių atsakingi 

specialistai. 

6.  

 

Išvažiuojamasis posėdis į Alsėdžių seniūniją, 

kultūros ir švietimo įstaigas. 

 

Birželis 

Plungės rajono savivaldybės 

seniūnijos.  

 

Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus atsakingi specialistai.  

7.  

1. Aukštos kvalifikacijos specialistų pritraukimo 

į Savivaldybę programos pristatymas.  

 

 

2. Pagrindinio ugdymo programos pasiekimų 

būklės Savivaldybėje analizė ir priemonių 

situacijai  gerinti pristatymas. 

Liepa 

Švietimo, kultūros ir sporto bei 

Strateginio planavimo ir 
investicijų  

 

Švietimo, kultūros ir sporto 
skyriaus atsakingi specialistai. 



8.  

1. Plungės miesto estetinis vaizdas: aktualijos ir 

problematika. 

 

 

2. Vaikų mokymo plaukti programos 

pristatymas.  

Rugsėjis 

Architektūros ir teritorijų 

planavimo skyriaus atsakingi 

specialistai. 

 

Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus atsakingi specialistai. 

Sporto ir rekreacijos centras. 

9.  

1. Kultūros ir meno tarybos veiklos ataskaita.    

Švietimo tarybos veiklos ataskaita. 

 

 

 

2. Kilnojamojo kultūros paveldo situacijos 

pristatymas. 
 
 

3. Plungės kapinių priežiūros klausimų 

aptarimas. 

Spalis 

Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus atsakingi specialistai. 

Kultūros ir meno tarybos bei 

Švietimo tarybos pirmininkai. 

 

Architektūros ir teritorijų 

planavimo skyriaus atsakingi 

specialistai. 

 

Plungės miesto seniūnija. 

10.  

1. Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, 

ugdymo situacijos Savivaldybėje aptarimas. 

 

2. Mokyklų tinklo pertvarkos plano eiga ir 

vykdymas. 

Lapkritis 

 

Švietimo, kultūros ir sporto  

skyriaus atsakingi specialistai. 

11.  

1. Žemaitijos nacionalinio parko veikla: 

bendradarbiavimas su privačiu sektoriumi ir 

turizmo verslu.  

 

2. Rajono archeologijos paminklų priežiūros ir 

tvarkymo pristatymas. 

Gruodis 

Žemaitijos nacionalinio parko 

direkcija. 

 

 

Architektūros ir teritorijų 

planavimo skyriaus atsakingi 

specialistai. 

  

 

Komiteto pirmininkė                                                                                               Vida Bondauskienė  

  

  


