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2019 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
Alsėdžių seniūnijai vadovauja seniūnas, kuris atskaitingas Savivaldybės administracijos
direktoriui. Didžiausią seniūnijoje leistiną valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, skaičių seniūnijoje
tvirtina Savivaldybės taryba. Seniūnijoje dirba 9 darbuotojai - tai sudaro 6,8 etato. Darbuotojai
dirba pagal patvirtintus pareigybių aprašymus bei darbo planus. Seniūnijos darbuotojų
kvalifikacija ir darbo patirtis užtikrina nepertraukiamą ir kokybišką paslaugų tiekimą gyventojams.
Siekiama sudaryti darbuotojams geras darbo ir tobulinimosi sąlygas. Kuriamos sąlygos
turizmui vystyti, kultūriniam ir gamtiniam potencialui didinti; ūkine veikla sukurti palankią
aplinką seniūnijos gyventojams; rūpintis socialinę riziką patiriančiomis šeimomis, kurioms
taikoma atvejo vadyba, vienišais pensininkais, daugiavaikėmis šeimomis, teikti visas paslaugas ir
konsultacijas žemdirbiams; prisidėti prie kultūros ir sporto švenčių organizavimo, puoselėti
kultūros paveldą; sutvarkyti Alsėdžių miestelio gatvių apšvietimą, taupyti energetinius resursus;
sutvarkyti seniūnijos viešąsias erdves, kultūros paveldo objektus, kapines, senkapius; gerinti
seniūnijos automobilių kelių kokybę, vykdyti gatvių asfaltavimo, kelių žvyravimo bei
greideriavimo darbus; gerinti seniūnijos sanitarinę būklę, organizuoti atliekų išvežimą iš senkapių;
organizuoti švaros akcijas; suburti Alsėdžių bendruomenę turiningam poilsiui; planuoti Alsėdžių
miestelio centrinės dalies sutvarkymą; pašalinti pavojingus medžius kapinėse ir miestelio gatvėse;
paženklinti Alsėdžių seniūnijoje esančias gatves - įsigyti informacines gatvių pavadinimų lenteles,
saugaus eismo kelio ženklus; užtikrinti kokybišką kitų savivaldybės funkcijų vykdymą.
Savivaldybės strateginio plėtros plano prioritetai, susiję su metiniu veiklos planu
Strateginio plėtros plano prioritetas (pagal PRSPP) : rajono infrastruktūra, žmoniškieji ištekliai,
ekonominė aplinka.

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.
Būtina sudaryti geras darbo sąlygas dirbantiesiems, mažinti nedarbo lygį seniūnijoje. Tačiau
2019 metais numatyta, kad pagal Užimtumo didinimo programą nebebus galimybės įdarbinti tokio
kiekio žmonių, kuris buvo įdarbintas ankstesniais metais. Pagal šiuo metu priimtus nutarimus
seniūnija galės įdarbinti viešuosius darbus dirbančius žmones tik 8-iems mėnesiams. Taigi, jei
žmogus būtų įdarbintas keturių mėnesių laikotarpiui, bus galima įdarbinti tik du žmones. Šios
darbo jėgos tikrai trūks, kad būtų visiškai sutvarkytos ir prižiūrėtos visos viešosios erdvės. Yra
tikimybė, kad bus galimybė dar pora žmonių įdarbinti sezoniniams darbams.

