PATVIRTINTA
Plungės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. vasario 28 d.
įsakymu Nr. D- 188
PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PLATELIŲ SENIŪNIJA,
188714469
2019 METŲ VEIKLOS PLANO APRAŠYMAS
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
Platelių seniūnija yra Plungės rajono šiaurės vakaruose. Atstumas iki rajono centro Plungės 22 km. Seniūnijos plotas - 14 850 ha, iš jų: 45% - miškai, 11% - vandens telkiniai ir kt. paskirties
plotai, 32% - ţemės ūkio naudmenos, 12% - keliai ir kt. Seniūnijos teritorijoje yra 25 kaimai,
centras - Platelių mstl. (879 gyv.). Didesnieji kaimai: Gintališkė (225 gyv.), Šateikių Rūdaičiai
(101 gyv.), Dovainiai (104 gyv.), Berţoras (68 gyv.). Iš viso seniūnijoje gyvena 1 889 gyventojai.
Seniūnijoje yra trys veikiančios baţnyčios, trejos kapinės, dveji kultūros namai. Platelių miestelyje
veikia Platelių gimnazija, Platelių UDC, keturios maisto parduotuvės, Platelių ambulatorija ir
vaistinė, paštas, biblioteka, ŢNP direkcija. Seniūnijoje veikia 22 kaimo turizmo sodybos.
Seniūnijos vietinių kelių ilgis - 180,6 km, iš jų 11 km - su asfalto danga, 75,7 km - su ţvyro
danga, 96,3 km - gruntiniai keliai.
Seniūnijoje dirba 9 ţmonės. Iš jų 5 - administracijoje (seniūnė, raštvedė 0,75 etato, socialinių
išmokų specialistė, socialinė darbuotoja, vyresnysis specialistas), 4 ţmonės priţiūri seniūnijos
komunalinį ūkį (valytoja - 0,5 etato, kapinių priţiūrėtojas - 1 etatas, pagalbinis darbininkas - 2,0
etatai).
Seniūnija vykdo savivaldybės priskirtas funkcijas: priţiūri vietinės reikšmės kelius ir gatves,
tvarko gatvių apšvietimą, kultūros paveldo objektus, rekreacines teritorijas, viešąsias erdves,
dviračių takus, kapines, organizuoja visuomenei naudingus darbus, nustatyta tvarka organizuoja
socialinės paramos teikimą ir pašalpų mokėjimą, tvarko vietos deklaravimo duomenis ir
gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, vykdo ţemės ūkio funkcijas, dirba su socialinės
rizikos šeimomis ir pagyvenusiais asmenimis.
Savivaldybės strateginio plėtros plano prioritetai, susiję su metiniu veiklos planu
Ilgalaikiai prioritetai (pagal PRSPP): rajono infrastruktūra, ţmogiškieji ištekliai, ekonominė
aplinka.
Numatomas metinio veiklos plano įgyvendinimo rezultatas
Bus sutvarkytos seniūnijos viešosios erdvės, priţiūrėti 2 piliakalniai ir 6 senkapiai, 28 km
dviračių takų, priţiūrėtos 3 maudyklos, poilsio ir vaikų ţaidimo aikštelė Berţore, 3 kartus
nugreideriuota 76 km vietinės reikšmės kelių, uţtaisytos gatvių asfalto duobės, priţiūrimos 3
seniūnijoje veikiančios kapinės. Įgyvendinus programą, ūkine veikla bus sukurta palanki aplinka
seniūnijos gyventojams, kokybiškai įgyvendintos savivaldybės bei valstybės priskirtos funkcijos.

