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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
Žlibinų seniūnijai vadovauja seniūnė, kuri atskaitinga Savivaldybės administracijos
direktoriui. Seniūnijoje įsteigta 8,5 etato, iš kurių 1,75 - valstybės tarnautojų ir 6,75 - darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis.
Žlibinų miestelis - seniūnijos centras. Seniūnijos plotas – 14 034 kv. km, iš jų 7 133,82 ha
- žemės ūkio naudmenų. 2015 m. gruodžio 31 d. seniūnijoje gyveno 1 586 gyventojai, iš jų
Žlibinų ir Kantaučių gyvenvietėse – atitinkamai po 401 ir 427 gyventojus. Seniūnijoje yra 21
kaimas, kuriuose gyvena dar 758 gyventojai. Seniūnijoje yra dvi bažnyčios, ambulatorija,
medicinos punktas, dvi bibliotekos, dvi pagrindinės mokyklos, kultūros centras, kultūros centro
filialas Kantaučiuose, paštas, priešgaisrinė tarnyba, keturi pieno surinkimo punktai, trys maisto ir
mišrių prekių parduotuvės, kavinė-baras, yra trejos veikiančios kapinės.
Žlibinų seniūnija Vykdo viešųjų darbų programą, pagal kurią 2016 m. numatyta įdarbinti 13
žmonių. Prižiūri vietinės reikšmės kelius, kurių yra 200 km, iš jų 12 km - asfaltuotos kelio dangos.
Užtikrina kokybišką kitų valstybės institucijų funkcijų atlikimą.
Savivaldybės strateginio plėtros plano prioritetai, susiję su metiniu veiklos planu
Ilgalaikiai prioritetai (pagal PRSPP) - rajono infrastruktūra, žmogiškieji ištekliai, ekonominė
aplinka.
Numatomas metinio veiklos plano įgyvendinimo rezultatas
2016 m. sudaryti darbuotojams geras darbo ir tobulinimosi sąlygas. Siekti kultūrinio ir
gamtinio potencialo patrauklumo. Ūkine veikla sukurti palankią aplinką seniūnijos gyventojams.
Rūpintis socialinės rizikos šeimomis, vienišais pensininkais, daugiavaikėmis šeimomis, teikti visas
paslaugas ir konsultacijas žemdirbiams. Prisidėti prie kultūros ir sporto švenčių organizavimo,
puoselėti kultūros paveldą. Sutvarkyti Žlibinų ir Kantaučių kaimo gatvių apšvietimą, taupyti
energetinius resursus, tuo tikslu gerinti, ekonomiškai pertvarkyti gyvenvietės gatvių apšvietimą:
elektros tiekimo įmonei vykdant kabelių tiesimo darbus, pakloti apšvietimo kabelius, atnaujinti
šviestuvus. Sutvarkyti seniūnijos viešąsias erdves, kultūros paveldo objektus, kapines, senkapius.
Gerinti seniūnijos automobilių kelių kokybę, atlikti gatvių asfaltavimo, kelių žvyravimo bei
greideriavimo darbus. Gerinti Žlibinų seniūnijos sanitarinę būklę, organizuoti atliekų išvežimą iš
senkapių, organizuoti švaros akciją Žlibinų seniūnijoje, įsigyti darbo įrankių. Suburti Žlibinų
seniūnijos bendruomenę turiningam poilsiui - suorganizuoti seniūnijos vasaros šventę. Pašalinti
pavojingus medžius kapinėse ir miestelio gatvėse. Paženklinti Žlibinų seniūnijoje esančias gatves -

įsigyti informacines gatvių pavadinimų lenteles, saugaus eismo ir nurodomuosius kelio ženklus.
Įgyvendinus programą, ūkine veikla bus sukurta palanki aplinka seniūnijos gyventojams.

