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2016 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. gruodžio 15 d. nutarimu Nr.1435.
Trumpa situacijos analizė
Šateikių seniūnija yra Plungės rajono šiaurės vakaruose, 20 km nuo rajono centro.
Seniūnijos teritoriją sudaro 131,6 km2 plotas. 2016 m. pradžioje čia gyvenamąją vietą buvo
deklaravę 2 358 gyventojai, arba 40 mažiau negu 2015 m pradžioje. Seniūnijoje yra dvi didesnės
gyvenvietės, kuriose gyvena apie 400-450 gyventojų, kurios nutolusios nuo seniūnijos centro 1015 kilometrų. Centre gyvena 635 gyventojai, arba 26,92 %. visų seniūnijos gyventojų. Seniūnijoje
iš viso yra 20 kaimų. Yra veikianti viena Šateikių pagrindinė mokykla. Yra Šateikių kultūros
centras su Narvaišių ir Aleksandravo filialais, 3 bibliotekos su VIPT, Žemaitės memorialinis
muziejus, Šateikių parkas, 2 veikiančios kapinės ir 14 seniūnijos prižiūrimų kultūros paveldo
(senkapiai, piliakalniai) objektų. Seniūnijoje šiuo metu veikia 5 prekybos įmonės, Narvaišių kaime
yra A. Matevičiaus kaimo turizmo sodyba, Šateikiuose – V. Momkaus ir T. Sabaliausko medienos
gamybos įmonės ir V. Valančiaus GKĮ, užsiimanti žemės ūkio technikos remontu. Aleksandrave
veikia moderni UAB „Žemaitijos dujos” degalinė. Šateikiuose veikia ambulatorija, du medicinos
punktai, yra Šateikių paštas. Veikia dvi bažnyčios (Šateikių ir Pakutuvėnų), religinę bendruomenę
jungia net keturios parapijos (Plungės, Šateikių, Pakutuvėnų, Kartenos).
Seniūnijos veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais,
Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos
direktoriaus įsakymais bei Seniūnijos veiklos nuostatais.
Seniūnijoje 2016 m. dirbs 9 darbuotojai 7,50 etato krūviu:
 2 valstybės tarnautojai – 2 etatai;
 2 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, prižiūri komunalinį ūkį (1 etatas);
 5 aptarnaujančiojo personalo darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (4,50 etato).
Savivaldybės strateginio plėtros plano prioritetai, susiję su metiniu veiklos planu
Plungės rajono savivaldybės administracijos Šateikių seniūnijos plėtros prioritetai sutampa su
Plungės rajono savivaldybės prioritetais, tai yra:
 Rajono infrastruktūros gerinimas ir priežiūra;
 Žmogiškųjų išteklių funkcionavimas;
 Ekonominės aplinkos gerinimas.

Numatomas metinio veiklos plano įgyvendinimo rezultatas
Įgyvendinant visus programose numatytus tikslus, seniūnijos darbuotojai kartu su seniūnijos
teritorijos gyvenamųjų vietovių atstovais – seniūnaičiais, bendruomenių pirmininkais aktyviai
dalyvaus Savivaldybės institucijose ir savivaldybės teritorijoje veikiančiose įstaigose, rengiant
sprendimus bei juos įgyvendinant.
Įgyvendinant šį planą bei tikslus, bus užtikrinimas priskirtos teritorijos visuomenės
viešųjų poreikių ir interesų tenkinimas ir seniūnijos funkcijų vykdymas. Seniūnija įsipareigoja
laiku planuoti ir efektyviai naudoti finansinius, žmogiškuosius bei materialinius išteklius,
apibendrinti statistinius praeitų metų veiklos duomenis ir pateikti juos ataskaitoje gyventojų
sueigos metu ir Administracijos direktoriui. Seniūnija vykdys šias žemiau nurodytas funkcijas.
Rengs sueigas su seniūnaičiais ir susitikimus su bendruomenių pirmininkais bei
seniūnijos gyventojais. Taip sudarys sąlygas vietos bendruomenėms ir seniūnaitijų seniūnaičiams
spręsti jiems aktualius klausimus.
Tikslingai ir racionaliai naudos lėšas pagal poreikį: gatvių apšvietimui, atliekų
išvežimui, motorinės technikos ir kuro įsigijimui, technikos remontui.
Pildysime prašymus pašalpoms, išmokoms, lauko prekybai, kasimo darbams.
Administruosime paraiškas tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenas ir
pasėlių plotus gauti, darysime laukų ribų įbraižymo darbus. Vykdysime žemės ūkio ir kaimo valdų
atnaujinimus ir valdų įregistravimus. Bus vykdomas ūkinių gyvūnų (kiaulių, naminių paukščių,
triušių) deklaravimas Ūkinių gyvūnų registre.
Ir toliau tvarkysime dokumentacijos bylas, jas perduosime archyvui, vykdysime
notarinius veiksmus.
Lankysimės socialinės rizikos šeimose, teiksime informaciją VTAS. Teiksime
pagalbą tėvams ir vaikams.
Pildysime deklaracijas asmenims, pakeitusiems gyvenamąją vietą LR ir (ar) atvykus
į LR, išvykstant iš LR ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui. Išduosime pažymas apie deklaruotą
gyvenamąją vietą, apie šeimos sudėtis.
Vasaros sezono metu prižiūrėsime Šateikių dvaro parką, kurio plotas 12,87 ha,
vienerias veikiančias ir 16 neveikiančių kapinių ir kapinaičių, Bukantės koplyčios aplinką.
Baigsime tvarkyti Šateikių kapinių aplinką (tvorą, tualetus, takelius ir suolus). Sutvarkysime tvorą
Narvaišių ir Pakutuvėnų kapinėse.
Vykdysime seniūnijos kelių 161,26 km priežiūros ir remonto darbus: asfalto duobių
užtaisymo, greideriavimo, atskirų vietų žvyravimo ir nuo sniego valymo. Prižiūrėsime pėsčiųjų
takelius, valysime kelių pakeles nuo krūmų ir žolės.

