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2021 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
Nausodžio seniūnija yra priemiestinė ir pati didžiausia iš kaimiškųjų seniūnijų rajone
(užimamas plotas – 10 636 ha). Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenimis 2020 m. gruodžio 31
d. Nausodžio seniūnijoje gyvena 4104 gyventojai.
Seniūnijos teritorijoje yra 17 kaimų (su Varkalių, Prūsalių, Stonaičių, Karklėnų, Juodeikių
gyvenvietėmis), kuriuose susikūrusios 5 vietos bendruomenės, 8 sodų bendrijos. Prūsalių
gyvenvietėje veikia lopšelis-darželis (lopšelio-darželio „Vyturėlis“ filialas), Varkalių gyvenvietėje
veiklą vykdo bibliotekos, Stonaičiuose yra socialinės globos namai. 2020 metų pabaigoje Varkalių
bendruomenė įkūrė vaikų dienos centrą, kuris savo veiklą pradėjo vykdyti nuo 2021 metų sausio 1 d.
Seniūnijai vadovauja seniūnas Gintaras Domarkas, kuris atskaitingas Savivaldybės
administracijos direktoriui. Bendras pareigybių (etatų) skaičius yra 13,15: seniūnas (1 pareigybė),
raštvedė (0,75 pareigybės) vyresnysis specialistas (1 pareigybė), socialinio darbo organizatorius (1
pareigybė), socialinis darbuotojas (1 pareigybė), specialistas (2 pareigybės), valytojas (0,40
pareigybė), kūrikai (2 pareigybės), darbininkas (1 pareigybė), sezoninis darbininkas (3 pareigybės).
Seniūnija atlieka savivaldybės ir valstybė priskirtas funkcijas, siekdama kokybiškiau tenkinti
seniūnijos teritorijoje gyvenančių gyventojų poreikius, gerinti susisiekimo kokybę remontuojant
kelius ir gatves, organizuoti socialinę paramą neįgaliesiems, seniems, socialiai remtiniems asmenims,
socialiai remtinoms rizikos grupės šeimoms. Seniūnija tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo
duomenis, priima gyventojų pasėlių deklaracijas, registruoja ir atnaujina žemės ūkio ir kaimo valdas,
išduoda įvairias pažymas gyventojams, prisideda prie kultūros ir sporto švenčių organizavimo,
kultūros paveldo puoselėjimo, organizuoja seniūnijos viešųjų erdvių, kultūros paveldo objektų,
senkapių tvarkymą, prižiūri ir tvarko rekreacines teritorijas, organizuoja viešuosius ir visuomenei
naudingus darbus.
Savivaldybės strateginio plėtros plano prioritetai, susiję su metiniu veiklos planu
Strateginio plėtros plano prioritetas (pagal PRSPP) – Kokybiškų viešųjų paslaugų parkas.
Numatomas metinio veiklos plano įgyvendinimo rezultatas
Siekiamybė, kad seniūnija taptų moderni, šiuolaikiška, kokybiškas paslaugas gyventojams
teikianti savivaldos padalinio institucija. Seniūnija sieks spręsti socialines problemas, gerinti
informacijos sklaidą ir gyventojų konsultavimą, gerinti kelių, gatvių infrastruktūrą, sutvarkyti gatvių
apšvietimo sistemą. Sieks, kad gyventojai būtų patenkinti seniūnijos darbu.
Yra tikimybė, kad bus galima sezoniniams darbams įdarbinti tris žmones, kurie talkins

tvarkant ir prižiūrint seniūnijos viešąsias erdves.
Būtina sudaryti geras darbo sąlygas dirbantiesiems. 2021 metai seniūnijos administracija
persikrausto į naujas, rekonstruotas patalpas, taip bus galima pagerinti gyventojų priėmimo kokybę
bei darbuotojų darbo sąlygas.
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