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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
Platelių seniūnijos plotas – 14 850 ha. Iš jų: 45% – miškai, 11% – vandenys ir kt. paskirties
plotai, 32% – žemės ūkio naudmenos, 12% – keliai ir kt. paskirties plotai. Seniūnijos teritorijoje
yra 24 kaimai, centras – Platelių miestelis (806 gyv.). Iš viso seniūnijoje gyvena 1 774 gyventojai.
Seniūnijoje yra trys veikiančios bažnyčios, trejos kapinės, kultūros namai. Platelių
miestelyje veikia Platelių gimnazija, Platelių UDC, keturios maisto parduotuvės, Platelių
ambulatorija ir vaistinė, paštas, biblioteka, ŽNP direkcija.
Seniūnijos vietinių kelių ilgis – 167,7 km.
Seniūnijoje dirba 9 žmonės. Iš jų 5 administracijoje (seniūnas, raštvedė, socialinio darbo
organizatorė, socialinė darbuotoja, vyresnysis specialistas), 4 žmonės aptarnauja seniūnijos
komunalinį ūkį (valytoja, kapinių prižiūrėtoja, pagalbinis darbininkas). Seniūnijos darbuotojų
kvalifikacija ir darbo patirtis užtikrina kokybišką paslaugų tiekimą gyventojams.
Seniūnija vykdo savivaldybės priskirtas funkcijas: prižiūri 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 žemės ūkio funkcijas, dirba su
socialinės rizikos šeimomis ir pagyvenusiais asmenimis.
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
Įgyvendinus programą, ūkine veikla bus sukurta aplinka seniūnijos gyventojams.
Kokybiškai įgyvendintos Savivaldybės bei valstybės deleguotos funkcijos.
Sutvarkytos seniūnijos viešosios erdvės, kultūros paveldo objektai, atnaujinta maudyklų
infrastruktūra, tvarkomi dviračių takai. Bus plečiamas ir gerinamas gatvių apšvietimo tinklas. Bus
organizuojama senkapių priežiūra juos šienaujant, kertami pakelėse augantys ir eismui trukdantys
medžiai bei krūmai.
Bus stengiamasi sudaryti geras sąlygas atvykstantiems turistams. Tvarkomos viešosios
erdvės, stengiamasi užtikrinti švarą ir tvarką rekreacinėse teritorijose.
Seniūnija, kiek tik leis galimybės, prisidės prie įvairių kultūrinių, sporto ir valstybinių

švenčių organizavimo, sieks didesnio bendradarbiavimo su čia esančiomis bendruomenėmis,
mokykla, parapija, Žemaitijos Nacionaliniu parku.
Toliau bus sprendžiamos socialinės problemos, gerinama kelių infrastruktūra.
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