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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
Žemaičių Kalvarijos seniūnija yra Plungės rajono šiaurėje. Atstumas iki rajono centro
Plungės - 25 km. Seniūnijos plotas - 12 462 ha, iš jų: 25% - miškai, 1,8% - vandens telkiniai, 16%
- kitos paskirties plotai, 57% - žemės ūkio naudmenos. Seniūnijos teritorijoje yra 26 kaimai,
centras – Žemaičių Kalvarijos mstl. (785 gyv.). Didesnieji kaimai: Gegrėnai (231 gyv.),
Rotinėnai (215 gyv.), Šarnelė (164 gyv.), Virkšai (93 gyv.). Iš viso seniūnijoje gyvena 2 010
gyventojų. Seniūnijoje yra dvi veikiančios bažnyčios, trejos kapinės, Kultūros centras. Žemaičių
Kalvarijos miestelyje veikia Motiejaus Valančiaus gimnazija, Žemaičių Kalvarijos lopšelis
darželis, penkios parduotuvės, kavinė, Žemaičių Kalvarijos ambulatorija ir vaistinė, paštas,
biblioteka, Plungės kredito unija, kirpykla. Seniūnijoje veikia viešbutis „Linelis“, 6 kaimo
turizmo sodybos, Energetinių labirintų ir geometrinių figūrų parkas.
Seniūnijos vietinių kelių ir gatvių ilgis - 223,2 km, iš jų 15,8 km - su asfalto danga, 144,20
km - su žvyro danga, 63,2 km - gruntiniai keliai.
Seniūnijoje yra 8,6 etato, dirba 11 žmonių iš jų: 2 valstybės tarnautojai ir 9 dirba pagal
darbo sutartis.
Seniūnija vykdo savivaldybės priskirtas funkcijas: prižiūri vietinės reikšmės kelius ir
gatves, tvarko gatvių apšvietimą, kultūros paveldo objektus, rekreacines teritorijas, viešąsias
erdves, kapines, organizuoja visuomenei naudingus darbus, vykdo Viešųjų darbų programą,
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:
Ilgalaikis prioritetas pagal (PRSPP) - Rajono infrastuktūra, žmogiškieji ištekliai,
ekonominė aplinka.
Numatomas metinio veiklos plano įgyvendinimo rezultatas
Žemaičių Kalvarijos naujosiose kapinėse suremontuosime tvorą, įvesime vandentiekį,
senosiose kapinėse nupjausime pavojingus medžius. Išasfaltuosime Naujamiesčio gatvę, 50 m2
duobių užlyginsime miestelio gatvėse, greideriuosime 138,15 km seniūnijos kelių. Vykdant
viešųjų darbų programą įdarbinsime 38 darbininkus kurie tvarkys kultūros paminklus, kultūros
paveldo objektus, senkapius, pjaus žolę ir atliks kitus darbus. Vykdysime švaros akciją „Darom2016“. Organizuosime tradicinę miestelio sporto ir meno šventę. Teiksime socialines paslaugas.
Įgyvendinus programą, ūkine veikla bus sukurta palanki aplinka seniūnijos gyventojams,
seniūnijos teritorija taps patrauklesnė, teiksime kokybiškesnes socialines paslaugos.

