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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
Nausodžio seniūnija yra priemiestinė, iš pietų pusės juosianti Plungės miestą. Nausodžio
seniūnijos bendras žemės plotas – 10 636 ha. Kelių ilgis - 189,355 km. Seniūnijos teritoriją kerta
respublikinės reikšmės kelias Plungė – Vėžaičiai.
Seniūnijoje gyvena 3 972 gyventojai. Tai didžiausia seniūnija tarp kaimiškųjų seniūnijų
rajone. Nausodžio seniūnijai priklauso 17 kaimų: Kleipsčiai – 7 gyventojai, Santakis -13,
Kalniškiai -54, Šliožiai -5, Maceniai -34, Gandinga – 25, Nausodis - 37, Mažiavos – 29, Mardosai
– 85, Kaušėnai -550, Noriškiai – 198, Juodeikiai – 98, Stonaičiai – 282, Karklėnai – 436, Prūsaliai
– 670, Vieštovėnai – 260, Varkaliai -1 185 gyventojai. Seniūnija suskirstyta į 8 seniūnaitijas.
Teritorijoje yra 8 sodų bendrijos: „Vandenis“, „Dobilas“, „Liepa“, „Sveikata“, „Vaivorykštė“,
„Babrungas“, „Gandinga“, „Rasa“. Seniūnija aktyviai bendradarbiauja su bendruomenėmis, kurių
yra penkios: Varkalių k., Juodeikių k., „Šilupis“, Stonaičių k. ,,Tuopų dvaras“, Karklėnų k
,,Karkluoja.“, Prūsalių bendruomenė ,,Liepupė“; su seniūnijoje esančiomis įstaigomis, Nausodžio
pagrindine mokykla, Prūsalių mokykla – darželiu.
Nausodžio seniūnijoje įsteigta 6,28 etato, dirba 10 darbuotojų (du kūrikų etatai - šildymo
sezonu).
Seniūnija atlieka savivaldybės ir valstybė priskirtas funkcijas, siekdama kokybiškiau
tenkinti seniūnijos teritorijoje gyvenančių gyventojų poreikius, gerinti susisiekimo kokybę
remontuojant kelius ir gatves, organizuoti socialinę paramą neįgaliesiems, seniems, socialiai
remtiniems asmenims, socialiai remtinoms rizikos grupės šeimoms. Seniūnija tvarko
gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis, priima gyventojų pasėlių deklaracijas, registruoja ir
atnaujina žemės ūkio ir kaimo valdas, išduoda įvairias pažymas gyventojams, prisideda prie
kultūros ir sporto švenčių organizavimo, kultūros paveldo puoselėjimo, organizuoja seniūnijos
viešųjų erdvių, kultūros paveldo objektų, senkapių tvarkymą, prižiūri ir tvarko rekreacines
teritorijas, organizuoja viešuosius ir visuomenei naudingus darbus. Aktyviai padeda organizuoti
gyventojų apklausas, Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus, referendumus.
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
Įgyvendindami visus programoje numatytus tikslus, seniūnijos darbuotojai kartu su
seniūnijos teritorijos gyvenamųjų vietovių atstovais – seniūnaičiais, bendruomenių pirmininkais

aktyviai dalyvaus Savivaldybės institucijose ir savivaldybės teritorijoje veikiančiose įstaigose,
rengiant sprendimus bei juos įgyvendinant.
Būtina plėtoti seniūnijos vietinės reikšmės kelių kokybę, atlikti gatvių asfaltavimo, kelių
žvyravimo bei greideriavimo darbus. Paženklinti Nausodžio seniūnijoje esančias gatves – įsigyti
informacines gatvių pavadinimų lenteles, saugaus eismo ženklus. Sudaryti seniūnijos personalo
darbuotojams geresnes darbo ir tobulinimosi sąlygas. Padėti penkioms seniūnijos bendruomenėms
organizuoti renginius, šventes. Organizuoti viešuosius ir visuomenei naudingus darbus.
Seniūnija sieks spręsti socialines problemas, aktyviai dirbs su soc. rizikos šeimomis, soc.
poreikių turinčiais žmonėmis.
Ūkine veikla stengsis sukurti palankią aplinką seniūnijos
gyventojams.
Bus tvarkomos seniūnijos viešosios erdvės, senkapiai, atlikti kiti aplinkos tvarkymo darbai.
Būtina užtikrinti kokybišką kitų valstybės funkcijų vykdymą.
2016 metais numatoma įdarbinti 26 asmenis laikiniems vešiesiems darbams.
Siekiamybė, - kad seniūnija taptų moderni, šiuolaikiška, kokybiškas paslaugas gyventojams
teikianti savivaldos padalinio institucija. Seniūnija sieks spręsti socialines problemas, gerinti
informacijos sklaidą ir konsultavimą, gerinti kelių, gatvių infrastuktūrą, sutvarkyti gatvių
apšvietimo sistemą, įrengti Kaušėnų kaime rekreacinę teritoriją su paplūdimiais ir prieplauka.
Būtina sudaryti geras darbo sąlygas dirbantiesiems, mažinti nedarbo lygį seniūnijoje. Sieks, kad
gyventojai būtų patenkinti seniūnijos darbu.

