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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 savivaldybės rekomendacijomis, patvirtintomis
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr.1435.
Trumpa situacijos analizė
Kulių seniūnijos bendras žemės plotas 12845 ha. Kelių ilgis 115 km. Kulių seniūnijai
priklauso Kulių miestelis ir 11 kaimų. Kulių seniūnija suskirstyta į keturias seniūnaitijas.
Seniūnijoje gyvena 1210 gyventojų. Seniūnijoje yra vienos veikiančios kapinės.
Kulių seniūnijos darbui skirti 6,25 etato, kuriuos užima 8 darbuotojai.
Seniūnija atlieka savivaldybės ir valstybė deleguotas funkcijas, siekdama kaip kokybiškiau
tenkinti seniūnijos teritorijoje gyvenančių gyventojų poreikius, gerinti susisiekimo kokybę
remontuojant kelius ir gatves, organizuoti socialinę paramą neįgaliesiems, seniems asmenims,
socialiai remtiniems asmenims, socialiai remtinoms rizikos grupės šeimoms.
Seniūnija aktyviai bendradarbiauja su bendruomene, seniūnijoje esančiomis įstaigomis- kultūros
centru, biblioteka, Kulių gimnazija.
Savivaldybės strateginio plėtros plano prioritetai, susiję su metiniu veiklos planu:
Ilgalaikis prioritetas pagal (PRSPP) - Rajono infrastruktūra, žmogiškieji ištekliai,
ekonominė aplinka.
Numatomas metinio veiklos plano įgyvendinimo rezultatas
Tinkamai organizuotas pagrindinių - savivaldybės ir valstybės deleguotų - funkcijų
įgyvendinimas, gerai organizuotas kasdieninis darbas.
Užtikrintas nepertraukiamas ir kokybiškas paslaugų teikimas seniūnijos gyventojams: bus
gyventojams atsakoma į įvairius paklausimus, išduodamos įvairios pažymos, įforminami notariniai
veiksmai, atliekamas vietos gyventojų gyvenamos vietos deklaravimas bei pažymų apie asmens
deklaruotą gyvenamą vietą išdavimas, priimamos paraiškos žemės ūkio naudmenoms deklaruoti.
Seniūnijos darbuotojai nuolat kels kvalifikaciją.
Bus organizuota socialinė parama neįgaliesiems, seniems ir socialiai remtiniems asmenims,
socialiai remtinoms rizikos grupės šeimoms, gerinama jų gyvenimo kokybė.
Seniūnija pagal galimybes (priklausomai nuo skiriamų lėšų) atliks vietinės reikšmės kelių
žvyravimo, greideriavimo, duobių asfaltavimo darbus, rūpinsis gatvių apšvietimu.
Seniūnija įdarbins 26 bedarbius, kurie registruoti darbo biržoje, jų darbo jėga bus panaudota
tvarkant viešąsias erdves, kapines, kultūros paveldo teritorijas.
Organizuos tradicinę seniūnijos vasaros ir sporto šventę. Skleis informacija apie seniūnijos
veiklą. Toliau bus plėtojami ryšiai bei bendradarbiavimas su kitomis seniūnijomis, seniūnijos
įstaigomis, bendruomene, siekiant gerinti savo veiklą, įgyti naujosios, gerosios patirties, gauti
naujų idėjų.
Įgyvendindama veiklos plano priemones ir tobulindama savo veiklą, seniūnija geriau

patenkins seniūnijos gyventojų poreikius, jų aptarnavimą, pagerės susisiekimo kokybė, pagerės
gatvių apšvietimas, sumažės socialiai remtinų žmonių nedarbo lygis, pagerės jų užimtumas ir
pragyvenimo lygis, pagerės socialinių paslaugų teikimo kokybė. Taip pat pagražės aplinka, kurioje
gyvena seniūnijos žmonės, pagerės bendruomenės susitelkimas bei poilsio praleidimas.

