PATVIRTINTA
Plungės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2021 m. kovo 12 d.
įsakymu Nr. D - 14

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KULIŲ SENIŪNIJA
(įstaigos pavadinimas)
2021 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
Kulių seniūnijos bendras žemės plotas – 12 845 ha. Kelių ilgis – 114 km. Kulių seniūnijai
priklauso Kulių miestelis ir 14 kaimų. Kulių seniūnija suskirstyta į keturias seniūnaitijas.
Seniūnijoje gyvena 1 058 gyventojai. Yra vienos veikiančios kapinės, kurios baigiamos užlaidoti.
Pradėti naujų Kulių kapinių įrengimo darbai.
Kulių seniūnijai vadovauja seniūnas, veiklai vykdyti skirta 6,75 etato, dirba 8 darbuotojai.
Seniūnija atlieka savivaldybės ir valstybės priskirtas funkcijas, siekdama kokybiškai tenkinti
seniūnijos teritorijoje gyvenančių gyventojų poreikius, gerinti susisiekimo kokybę remontuojant
kelius ir gatves, organizuoti socialinę paramą neįgaliesiems, senyvo amžiaus ir socialiai
remtiniems asmenims, teikti paslaugas šeimoms, patiriančioms socialinę riziką.
Seniūnija aktyviai bendradarbiauja su bendruomene, seniūnijoje esančiomis įstaigomis –
kultūros centru, biblioteka, Kulių gimnazija, taip pat su parapijos klebonu, verslininkais,
seniūnijos ūkininkais. Kartu organizuojami valstybinių švenčių minėjimai, Kulių seniūnijos
vasaros šventė, akcija „Darom“ ir kiti renginiai.
Savivaldybės strateginio plėtros plano prioritetai, susiję su metiniu veiklos planu
Ilgalaikis prioritetas pagal (PRSPP) – Kokybiškų viešųjų paslaugų parkas
Numatomas metinio veiklos plano įgyvendinimo rezultatas
Tinkamai organizuotas pagrindinių – savivaldybės ir valstybės priskirtų – funkcijų
įgyvendinimas, gerai organizuotas kasdienis darbas.
Užtikrintas nepertraukiamas ir kokybiškas paslaugų teikimas seniūnijos gyventojams: bus
gyventojams atsakoma į įvairius paklausimus, išduodamos įvairios pažymos, įforminami notariniai
veiksmai, išduodami leidimai laidoti, prekiauti, žemės kasinėjimo darbams vykdyti, atliekamas
vietos gyventojų gyvenamosios vietos deklaravimas bei pažymų apie asmens deklaruotą
gyvenamąją vietą išdavimas, priimamos paraiškos žemės ūkio naudmenoms deklaruoti.
Bus organizuojamos socialinės paslaugos neįgaliesiems, senyvo amžiaus ir socialiai
remtiniems asmenims, teikiama parama maisto produktais ir higienos prekėmis labiausiai
nepasiturintiems asmenims, teikiama įvairiapusė pagalba šeimoms, patiriančioms socialinę riziką,
gerinama jų gyvenimo kokybė, ugdomi socialiniai įgūdžiai.
Seniūnijos darbuotojai pagal galimybes kels kvalifikaciją.

Planuojama ir toliau šalinti senus, grėsmę paminklams keliančius medžius Kulių kapinėse,
taip pat ir kitose miestelio vietose.
2021 metais planuojama tęsti pradėtus naujų Kulių kapinių įrengimo darbus. Kulių
seniūnija paruošė visą reikalingą medžiagą siekiant dalyvauti gatvių apšvietimo modernizavimo
projekte, kurį vykdant būtų atnaujintos pagrindinių ir svarbiausių Kulių miestelio ir Kumžaičių
kaimo gatvių apšvietimo sistemos. Viliamės, kad antroje metų pusėje sulauksime palankių žinių
dėl minėto projekto finansavimo.
Seniūnija pagal galimybes (priklausomai nuo skiriamų lėšų) atliks vietinės reikšmės kelių
žvyravimo, greideriavimo, asfalto dangos remonto darbus, užtikrins Kulių miestelio gatvių
apšvietimą.
Seniūnija sezoniniams darbams įdarbins 4 pagalbinius darbininkus (po 4 mėnesius), jų
darbo jėga bus panaudota tvarkant viešąsias erdves, kapines, kultūros paveldo objektų teritorijas,
bus šienaujamos pakelės.
Įgyvendindama veiklos plano priemones ir tobulindama savo veiklą, seniūnija geriau
tenkins 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.
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