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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
Seniūnijos plotas – 9 683,13 ha. Jos teritoriją kerta svarbūs valstybinės reikšmės keliai:
Šiaulių - Klaipėdos geležinkelis (Tarvainių geležinkelio stotis), Šiaulių-Palangos ir TauragėsMažeikių plentai.
Seniūnijoje gyvena 1 168 gyventojai, yra 30 kaimų, iš kurių dvi gyvenvietės - Stanelių ir
Grumblių.
Seniūnija suskirstyta į 6 seniūnaitijas: Grumblių, Merkelių, Nugarių, Paukštakių, Stanelių
ir Šlečkų. Seniūnijoje yra Plungės „Babrungo“ progimnazijos Stanelių ugdymo skyrius ir Alsėdžių
S. Narutavičiaus gimnazijos Grumblių pradinio ugdymo skyrius, 2 bibliotekos, 2 parduotuvės, 2
medicinos punktai. Seniūnijoje visuomeninę veiklą vykdo Grumblių seniūnaitijos „Varnakalnis“
ir Stanelių kaimo „Pietuvė“ bendruomenės.
Seniūnijoje dirba 1 valstybės tarnautojas ir 12 darbuotojų pagal darbo sutartis (iš viso 9,8
etato), iš kurių šeši - sezoniniai darbuotojai.
Seniūnija sprendžia iškilusius klausimus, plėtoja vietos savivaldą bei įgyvendina pavestas
viešojo administravimo funkcijas. Yra teikiamos socialinės paslaugos socialinę riziką
patiriančioms šeimoms ir asmenims, vienišiems pensininkams, neįgaliesiems bei daugiavaikėms
šeimoms. Seniūnijos Piniginės socialinės paramos teikimo komisija nagrinėja gyventojų prašymus
ir teikia rekomendacijas Socialinės paramos skyriui. Seniūnija tvarko gyvenamosios vietos
deklaravimo duomenis, priima gyventojų pasėlių deklaracijas, registruoja ir atnaujina žemės ūkio
ir kaimo valdas, vykdo vietinės reikšmės kelių priežiūrą, prisideda prie kultūros ir sporto švenčių
organizavimo, kultūros paveldo puoselėjimo, organizuoja seniūnijos viešųjų erdvių, kultūros
paveldo objektų, senkapių tvarkymą.
Savivaldybės strateginio plėtros plano prioritetai, susiję su metiniu veiklos planu.
Ilgalaikis prioritetas (PRSPP) - rajono infrastruktūra, žmogiškieji ištekliai ir ekonominė aplinka.
Numatomas metinio veiklos plano įgyvendinimo rezultatas
Planuojama:
1. Įrengti gatvės apšvietimo apskaitą Pušyno g., Šlečkų kaime.
2. Grumblių pradinio ugdymo mokyklos sporto aikštelėje atnaujinti įrenginius ir dangą.
3. Sutvarkyti priešgaisrinį rezervuarą Stanelių k.
4. Įrengti pėsčiųjų takus prie seniūnijos administracinio pastato.
5. Organizuoti papildančiųjų priemonių įgyvendinimą paramos gavėjams iš Europos

pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšų.
6. Gerinti seniūnijos vietinės reikšmės kelių kokybę, atlikti gatvių asfaltavimo, kelių
žvyravimo bei greideriavimo darbus.
7. Organizuoti švaros akciją Paukštakių seniūnijoje.
8. Sudaryti seniūnijos personalo darbuotojams geresnes darbo ir tobulinimosi sąlygas.
9. Ūkine veikla sukurti palankią aplinką seniūnijos gyventojams.
10. Užtikrinti kokybišką kitų valstybės funkcijų vykdymą.
Įgyvendinus programą, ūkine veikla bus sukurta palanki aplinka seniūnijos gyventojams,
sutvarkytos seniūnijos viešosios erdvės, senkapiai, atlikti aplinkos tvarkymo darbai ir kokybiškai
įgyvendintos savivaldybės bei valstybės priskirtos funkcijos.

