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1. ANTROJO ETAPO RENGIMO PROCESAS 

Antrajame Plungės r. sav. strateginio plėtros plano (toliau – SPP) rengimo etape, remiantis I etapo 
rezultatais ir darbo grupių diskusijų rezultatais, buvo formuojama ilgalaikė rajono vizija, prioritetai, 
preliminarūs tikslai. Suformuota rajono vizija ir prioritetai buvo aptarti viešos diskusijos metu.  Antrojo 
etapo rezultatas – suformuota vystymosi strategija, ilgalaikė rajono vizija, nustatyti prioritetai ir 
preliminarūs tikslai. (Pav. 1). Antras etapas vyko 2020 m. rugsėjo-lapkričio mėn. 

PAV. 1: II ETAPO RENGIMO SCHEMA 

 
Šaltinis: CIVITTA 
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2. VIZIJA 

Remiantis LR Vyriausybės 2014 m. patvirtintomis strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijomis, 
„vizijos formuluotė turėtų atskleisti savivaldybės išskirtinumą ir sutelkti ateities iššūkiams – norimai būklei 
pasiekti“. Darbo grupių susitikimų metu buvo nuspręsta, kad Plungės r. sav. SPP vizija turi būti trumpa ir 
lengvai įsimenama. 

PLUNGĖS R. SAV. IŠSKIRTINUMAS | Remiantis analizės rezultatais ir darbo grupių diskusijomis, Plungės r. 
sav. iš kitų savivaldybių labiausiai išsiskiria: 

• Aktyvia pramonės veikla: Plungės r. sav. veikia net keliolika gamyklų; 

• Unikalia gamta: didelė dalis Savivaldybės ploto yra Žemaitijos nacionaliniame parke; 

• Geografine lokacija: Plungės r. yra geografiniame Žemaitijos centre; 

• Plateliais – vienu pagrindinių turistų traukos objektu Plungės r. sav. ir bendrame Lietuvos 
kontekste; 

• Giliomis kultūros tradicijomis ir turtinga istorija: čia buvo įsteigta viena pirmųjų muzikos mokyklų, 
kurioje mokėsi M.K. Čiurlionis, čia stovi ir Mykolo Oginskio rūmai; 

• Saugumu: palyginus su kitais panašaus dydžio rajonais, Plungės r. yra mažiau nusikalstamumo; 

• Ilga tikėtina gyventojų gyvenimo trukme, viršijančia Lietuvos vidurkį. 

PAV. 2: PLUNGĖS RAJONO IŠSKIRTINUMAI 

 

 

 

Šaltinis: CIVITTA 

PLUNGĖS R. SAV. ATEITIES AMBICIJOS | Atsižvelgiant į I etapo analizės rezultatus, gyventojų išsakytus 
lūkesčius gyventojų nuomonės apklausoje bei į Europos bei Lietuvos raidos tendencijas, II etapo metu 
vykusių darbo grupių susitikimų metu aptarti Plungės r. savivaldybės raidos tikslai ateinantiems 10-15 
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metų: diskutuota apie reikalingus pokyčius savivaldybės lygiu, kokius atskirų gyventojų segmentų ateities 
lūkesčius turėtų atliepti savivaldybė (žr. priedus Nr. 1 ir Nr. 2). Pagrindinės temos, kurios sieja ir apibendrina 
aptartus siekiamus ateities paveikslus, įvardintos paveiksle žemiau. 

PAV. 3: PLUNGĖS RAJONO AMBICIJOS 

 
Šaltinis: CIVITTA remiantis darbo grupių rezultatais 

VIZIJOS FORMULUOTĖS PASIRINKIMAS | Plungės r. savivaldybės ambicijos ateičiai apima gana skirtingas 
temas ir yra nukreiptos į skirtingas tikslines grupes, todėl vizijos formuluotė turi ne tik atskleisti Plungės r. 
savitumą, unikalumą, bet tuo pačiu būti ir gana įtrauki, suderinanti savyje skirtingas strateginės plėtros 
kryptis. Kadangi buvo nuspręsta formuoti trumpą, lengvai įsimenamą viziją, raktinių žodžių pasirinkimas 
yra itin svarbus. Preliminarių vizijų formavimui svarstyti raktiniai žodžiai: 

• GYVAS – rajonas su augančiu gyventojų skaičiumi, kokybiškas, gyventojų laisvalaikio praleidimą 
užtikrinantis ir apskrities turizmo centras; 

• DRAUGIŠKAS – bendruomeniškas rajonas, kuriame kiekvienas atras būdą savirealizacijai, rajonas 
su plačiu laisvalaikio praleidimo galimybių spektru tiek jaunam, tiek senam; 

• VERSLUS – klestinčios pramonės ir gyventojų verslumą ugdantis rajonas, kuriame yra palankios 
sąlygos vietos verslų steigimui bei jų plėtrai; 

• KURIANTIS – atviras naujovėms ir idėjoms bei greitai jas adaptuojantis rajonas su perspektyva; 

• KULTŪROS – rajonas su ryškia istorija, kuriame yra puoselėjamos ilgaamžės tradicijos. Rajono 
istoriją ir kultūrą atspindi rajono turizmo traukos centrai; 

• DARNUS – rajonas su pramonės parku, puoselėjantis darnią aplinką ir infrastruktūrą, kupinas 
nuostabaus gamtos paveldo ir sveikatinimo pramogų. 

Vizija buvo formuojama keliais etapais. Pirminės siūlytos vizijos formuluotės ir jų vertinimas pateikiami 
paveiksle žemiau. 
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PAV. 4: BALSAVIMO DĖL PIRMINĖS VIZIJOS VERSIJOS REZULTATAI (VERTINIMAS 5 BALŲ SISTEMOJE) 

 

Šaltinis: darbo grupių narių balsavimas, kuriame vertinama kiekviena vizija 5 balų skalėje 

Remiantis pirminio balsavimo dėl vizijos rezultatais ir jų aptarimu, nuspręsta, kad Plungės r. sav. strateginės 
plėtros vizija turėtų būti paremta „Parko“ koncepcija: „Parkas“ simbolizuoja tiek dabartinius Plungės 
išskirtinumus, tiek sudaro galimybes „užkoduoti“ plėtros kryptis.  

Galutiniam vizijos formuluotės svarstymui buvo suformuotos 5 vizijos formuluotės, geriausiai atspindinčios 
siekiamą ateities paveikslą:  

• Plungės rajonas 2030 m. – darnaus gyvenimo parkas, 

• Plungės rajonas 2030 m. – gyvas kūrybos parkas, 

• Plungės rajonas 2030 m. – draugiškas praeičiai, ambicingas ateičiai gyvos kultūros parkas, 

• Plungės rajonas 2030 m. – aktyvių žmonių parkas, 

• Plungės rajonas 2030 m. – darnaus veiklumo parkas.  

Galutinė vizija buvo išrinkta darbo grupių narių balsavime, kuriame daugiausiai balsų surinko „Plungės 
rajonas 2030 m. – darnaus veiklumo parkas“. Balsavimo rezultatai pateikiami Pav. 5. 
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Plungės rajonas 2030 m. - aktyvių žmonių parkas.

Plungės rajonas 2030 m. - gyvas kūrybos parkas.

Plungės rajonas 2030 m. - draugiškas praeičiai, ambicingas
ateičiai gyvos kūrybos parkas

Plungės rajonas 2030 m. - darnaus gyvenimo parkas.

Plungės rajonas 2030 m. - darnaus veiklumo parkas.

Plungės rajonas 2030 m. – gyvas ir kuriantis rajonas. Gyvos 
kūrybos parkas, inovacijų parkas, gamtos laisvalaikio parkas, 
sveikatos parkas, istorinis parkas, kultūros parkas. Visas 
rajonas – kaip parkas, oazė 

Plungės rajonas 2030 m. – Žemaitijos kraštas, vertinantis 
praeitį ir kuriantis ateitį 

Plungės rajonas 2030 m. – draugiškas praeičiai ir ambicingas 
ateičiai 

Plungės rajonas 2030 m. – unikalioje gamtoje → 
klestintis verslas → laimingas žmogus 

Plungės rajonas 2030 m. – patraukliausia Žemaitijos 
vieta gimti, lavintis, gyventi, kurti, būti ir oriai pasenti 

Plungės rajonas 2030 m. – turizmo ir žaliosios 
ekonomikos centras 
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PAV. 5: GALUTINIAI VIZIJOS BALSAVIMO REZULTATAI 

Šaltinis: darbo grupių narių balsavimas, kuriame kiekvienas narys turi po vieną balsą labiausiai patikusiai vizijai skirti   

2020 m. lapkričio 19 d. daugiausiai pritarimo tarp darbo grupių narių sulaukusi vizija buvo pristatyta ir 
aptarta viešos diskusijos metu. Renginio įrašą galima rasti čia: https://www.youtube.com/watch?v=-
bqISM6sr5w. 

 

PAV. 6: PLUNGĖS RAJONO 2030 M. VIZIJA 

 
Šaltinis: darbo grupių diskusijos ir balsavimas 

Vizijos paaiškinimas: 

• Darnaus – užtikrinantis darną tarp kartų, istorijos ir ambicingos ateities, tarp ekonominio 
vystymosi ir aplinkosaugos, ugdantis visuomenės sąmoningumą priimant tvarius sprendimus 
pramonės, ekonomikos ir finansų, judumo, švietimo ir visose kitose srityse.  

• Veiklumo – gyvas rajonas su veikliais ir aktyviais gyventojais; klestinčios pramonės ir gyventojų 
verslumą ugdantis rajonas; atviras naujovėms ir idėjoms bei greitai jas adaptuojantis rajonas; 
augantis rajonas, kokybiškas.  

• Parkas – tai visą apimanti oazė, kurioje kiekvienas ras sau vietą. Plungės r., kaip visą apimantis 
parkas, reiškia tiek žalios gamtos ir sveikatinimo parką, kupiną turiningų laisvalaikio praleidimo 
būdų; tiek inovacijų ir industrijų parką, su klestinčiais verslais ir kuriančiais žmonėmis; tiek švietimo 
ir kultūros parką, puoselėjantį gilias krašto tradicijas. 
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Plungės rajonas 2030 m. - aktyvių žmonių parkas.

Plungės rajonas 2030 m. - gyvas kūrybos parkas.

Plungės rajonas 2030 m. - draugiškas praeičiai, ambicingas
ateičiai gyvos kūrybos parkas

Plungės rajonas 2030 m. - darnaus gyvenimo parkas.

Plungės rajonas 2030 m. - darnaus veiklumo parkas.Plungės rajonas 2030 m. – darnaus veiklumo parkas 

Plungės rajonas 2030 m. – darnaus gyvenimo parkas 

Plungės rajonas 2030 m. – draugiškas praeičiai 
ambicingas ateičiai gyvos kūrybos parkas 

Plungės rajonas 2030 m. – gyvas kūrybos parkas 

Plungės rajonas 2030 m. – aktyvių žmonių parkas 

https://www.youtube.com/watch?v=-bqISM6sr5w
https://www.youtube.com/watch?v=-bqISM6sr5w
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3. PRIORITETAI  

Remiantis LR Vyriausybės 2014 m. patvirtintomis strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijomis, 
„Plėtros prioritetai, tikslai ir uždaviniai nustatomi atsižvelgiant į aplinkos analizės rezultatus ir turi leisti 
išnaudoti savivaldybės konkurencinius pranašumus, spręsti esamas problemas ir ateities iššūkius. Plėtros 
prioritetai ir tikslai turi būti aiškūs, orientuoti į pokyčius ir atitikti savivaldybės gyventojų 
lūkesčius.“ Vadovaujantis šiomis gairėmis, buvo suformuoti 4 vertikalūs ir 2 horizontalūs SPP prioritetai, 
kurie, kartu su jų paaiškinimais, pateikiami toliau. 

PAV. 7: PRIORITETAI 

 
Šaltinis: CIVITTA remiantis darbo grupių rezultatais 

I prioritetas: Kokybiškų viešųjų paslaugų parkas 

- Efektyvi ir kokybiškai veikianti sveikatos priežiūros sistema; 

- Inovatyvi ir ateities ekonomikos poreikius atitinkanti švietimo sistema; 

- Aktyvi, pilietiška visuomenė; 

- Užtikrinanti gyventojų saugumą; 

- Į klientą besiorientuojanti, visiems prieinamos ir kokybiškos administracinės ir viešosios paslaugos. 

II prioritetas: Inovacijų, verslo ir pramonės parkas 

- Dėmesys miesto ir kaimiškų vietovių gyventojų verslumo skatinimui; 

- Patraukli darbo vietų kūrimui ir verslo plėtrai;  

- Dėmesys darbuotojų kvalifikacijos kėlimo / keitimo galimybėms;  

- Skatinanti žiedinę ekonomiką ir trumpąsias maisto grandines. 
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III prioritetas: Gamtos parkas 

- Įveiklinanti gamtos objektų išteklius ir plėtojanti infrastruktūrą aplink juos;  

- Sauganti gamtos vertybes;  

- Užtikrinanti aukštą paviršinių vandens telkinių ir oro kokybę. 

IV prioritetas: Kultūros ir aktyvaus laisvalaikio parkas: 

- Plėtojanti aktyvaus laisvalaikio, maitinimo ir apgyvendinimo paslaugų įvairovę ir infrastruktūrą;  

- Puoselėjanti krašto tradicijas – kuriančių žmonių rajonas;  

- Atpažįstama, turinti unikalų įvaizdį šalies turizmo sektoriuje. 

Horizontalus prioritetas: žalioji ekonomika 

- Siekiant geresnės gyvenimo kokybės šiandienos ir ateities rajono gyventojams, sprendimai visose 
srityse priimami prioretizuojant darnumą ir tvarumą. Plungės r. sav. siekia ugdyti visuomenės 
sąmoningumą, priimant tvarius sprendimus pramonės, ekonomikos ir finansų, judumo, švietimo ir 
visose kitose srityse bei modernizuojant viešąsias paslaugas. 

Horizontalus prioritetas: bendruomeniškumas ir tęstinumas 

- Siekiama ugdyti Plungės rajono visuomenės narių aktyvų dalyvavimą ekonominiame ir 
socialiniame Plungės rajono gyvenime, skatinant juos įsitraukti į bendruomenių, nevyriausybinių 
organizacijų ir pelno nesiekiančių organizacijų veiklą. Siekiant išsaugoti ir stiprinti Plungės rajono 
identitetą, dedamos pastangos tausoti, atkurti ir įveiklinti Plungės rajone esančius gamtos ir 
kultūros objektus, tęsiant pradėtas iniciatyvas ir projektus. 
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4. PRELIMINARŪS TIKSLAI 

LENT. 1: SPP PRIORITETAI IR PRELIMINARŪS TIKSLAI 

1. Kokybiškų 
viešųjų paslaugų 

parkas 

1 
Stiprinti gyventojų sveikatą, užtikrinti sveikatos priežiūros (gydymo) ir socialinių 
paslaugų prieinamumą bei kokybę. 

2 
Diegti inovacijas švietimo įstaigose, atliepiant ateities ekonomikos poreikius, 
gerinti švietimo paslaugų kokybę ir užtikrinti prieinamumą. 

3 Skatinti jaunimo užimtumą ir aktyvumą visuomeninėje bei socialinėje veikloje. 

4 Gerinti administracinių paslaugų kokybę. 

5 Užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą. 

6 Skatinti draugiškų aplinkai transporto priemonių naudojimą. 

7 

Užtikrinti eismo saugumą ir mažinti eismo įvykių skaičių rajone. Komunalinio 
ūkio, atliekų tvarkymo, vandentvarkos ir šilumos tiekimo sistemų 
modernizavimas, vykdant investicijas į infrastruktūros 
modernizavimą/atnaujinimą ir plėtrą. 

8 
Modernizuoti komunalinio ūkio, atliekų tvarkymo, vandentvarkos ir šilumos 
tiekimo sistemas. 

9 Užtikrinti efektyvų savivaldybės turto valdymą. 

2. Inovacijų, 
verslo ir pramonės 

parkas 

1 
Skatinti gyventojų verslumą ir užimtumą, sudaryti palankias sąlygas verslui ir 
pramonei Plungės r. savivaldybėje. 

2 Užtikrinti rinkos poreikiams atitinkančių darbuotojų pasiūlą. 

3 
Skatinti inovatyvių /aukštesnės pridėtinės vertės darbo vietų kūrimą, sudaryti 
patrauklias sąlygas rajone dirbti nuotoliniu būdu („workation“). 

4 Išvystyti trumpąsias maisto grandines. 

3. Gamtos parkas 

1 Siekti tvarios pramonės bei efektyvaus energijos išteklių naudojimo. 

2 Įveiklinti gamtos objektus, tvarkyti ir plėsti infrastruktūrą aplink juos. 

3 Gerinti paviršinių vandens telkinių ir oro kokybę.  

4 Užtikrinti gamtos vertybių apsaugą. 
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5 Vykdyti atsinaujinančių energijos šaltinių plėtrą. 

4. Kultūros ir 
aktyvaus 

laisvalaikio parkas 

1 
Užtikrinti vietos gyventojams bei svečiams kokybiškų laisvalaikio paslaugų 
pasiūlą, skatinti aktyvią gyvenseną. 

2 Didinti Plungės rajono turistinį patrauklumą. 

3 
Kelti rajono kaip regiono kultūros puoselėtojo lygį, plečiant kultūrinių objektų, 
renginių bei kūrybiškumo didinimo formų įvairovę ir išskirtinumą. 

4 
Kurti Plungės rajono kaip Žemaitijos kultūros ir subalansuoto turizmo lyderio 
įvaizdį bei identitetą. 

Šaltinis: darbo grupių rezultatai 

 

  



PRIEDAS NR. 1 

PAV. 8: JAUNIMO ATEITIES LŪKESČIAI 

 
Šaltinis: darbo grupių narių minčių lietus „Groupmap“ platformoje 
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PAV. 9: ŠEIMŲ SU VAIKAIS ATEITIES LŪKESČIAI 

 
Šaltinis: darbo grupių narių minčių lietus „Groupmap“ platformoje 
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PAV. 10: GYVENTOJŲ BE VAIKŲ ATEITIES LŪKESČIAI 

 
Šaltinis: darbo grupių narių minčių lietus „Groupmap“ platformoje 
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PAV. 11: SENJORŲ ATEITIES LŪKESČIAI 

 
Šaltinis: darbo grupių narių minčių lietus „Groupmap“ platformoje 
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PAV. 12: VERSLININKŲ ATEITIES LŪKESČIAI 

 
Šaltinis: darbo grupių narių minčių lietus „Groupmap“ platformoje 
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PAV. 13: TURISTŲ ATEITIES LŪKESČIAI 

 
Šaltinis: darbo grupių narių minčių lietus „Groupmap“ platformoje 



PRIEDAS NR. 2 

 

PAV. 14: KĄ PLUNGĖS R. SAV. TURĖTŲ PRADĖTI DARYTI? (TOP 15 ATSAKYMŲ) 

 

Šaltinis: darbo grupių narių minčių lietus „Groupmap“ platformoje 
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PAV. 15: KĄ PLUNGĖS R. SAV. TURĖTŲ TĘSTI DARYTI? (TOP 15 ATSAKYMŲ) 

 

Šaltinis: darbo grupių narių minčių lietus „Groupmap“ platformoje 
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PAV. 16: KO PLUNGĖS R. SAV. TURĖTŲ ATSISAKYTI? KĄ TURĖTŲ DARYTI KITAIP? 

 

Šaltinis: darbo grupių narių minčių lietus „Groupmap“ platformoje 

 


