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2022 METŲ VEIKLOS PLANO APRAŠYMAS 
 

Metinio veiklos plano parengimo argumentai. 

Planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 10
3 

straipsnio 4 punktu, Strateginio valdymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2021 m. balandţio 28 d. nutarimu Nr. 292. 

 

Trumpa situacijos analizė 

Babrungo seniūnija yra priemiestinė, iš šiaurės ir rytų juosianti Plungės miestą. Nuo 

seniūnijos centro iki Plungės rajono centro yra 2 kilometrai. Seniūnija ribojasi su Nausodţio, 

Stalgėnų, Ţlibinų, Paukštakių, Platelių ir Šateikių seniūnijomis. Seniūnijos teritorija uţima 10 048 

ha plotą: iš jų: 55% – ţemės ūkio naudmenos, 32% – miškai, 2% – vandens telkiniai, 11% – keliai 

ir kitos paskirties plotai. Seniūnijos teritoriją kerta respublikinės reikšmės keliai: Palanga–Šiauliai, 

Maţeikiai–Tauragė, taip pat geleţinkelio Vilnius–Klaipėda linija.  

Babrungo seniūnijoje yra 20 kaimų: Babrungo, Babrungėnų, Berenių, Didvyčių, Glaudţių, 

Grigaičių, Jėrubaičių, Jodėnų, Jovaišiškės, Kaspariškės, Lieplaukalės, Pauošnių, Pakerų, Pūčkorių, 

Ruolaičių, Siurblių, Truikių, Uţlieknio, Uţupių, Ţvirblaičių. Juose 2021 m. gyveno 2 400 

gyventojai. Didesnės gyvenvietės yra: Babrungo, Didvyčių ir Glaudţių. Babrungo gyvenvietėje 

gyvena 568 ţmonės, Didvyčių – 283 ţmonės, Glaudţių – 36 ţmonės. Seniūnijos centras – 

Babrungo kaimas. Seniūnijos vietovaizdis yra smulkiai kalvotas, banguotas. Per seniūniją teka 

Babrungo upė bei jos intakai – Uošna ir Čerkšnė. Didesni miškų masyvai yra šiaurinėje seniūnijos 

dalyje. Jie priklauso Ţemaitijos nacionaliniam parkui. Babrungo seniūnijoje veikia Didvyčių 

daugiafunkcis centras, Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialas Didvyčiuose.. 

Babrungo seniūnijoje yra dvi įvairių prekių parduotuvės (Babrungo kaime ir Glaudţiuose). 

Kadangi seniūnija priemiestinė, daugelis seniūnijos gyventojų dirba Plungėje. Tačiau nemaţai 

gyventojų uţsiima ţemės ūkio veikla, ūkininkauja: yra nedidelių ūkelių, yra ir stiprių ūkininkų. 

Seniūnijoje veikia stambūs pienininkystės ūkiai: Editos ir Edvardo Tarvydų, Tomo Skieraus, 

Gedimino Stonkaus, Irmos ir Alberto Urbonų, Danutės ir Antano Sragauskų, Jadvygos ir Antano 

Šatkauskų. Seniūnijoje yra ir stambių mėsinių galvijų ūkių. Mėsinius galvijus augina Vilija ir 

Alvydas Miliai, Marija ir Virginijus Brezgiai. Vilija ir Alvydas Miliai augina ir danielius. 

Seniūnijoje yra stambios įmonės: UAB „Litnaglis“, UAB „Vensva“, UAB „Biovaitas“, UAB 

„Augriva“, UAB ,,Konekesko“. Yra keletas kaimo turizmo sodybų: „Bebrynė“, „Iešnalė“, 

Jurkaičių sodyba, Jurčių sodyba, Rubavičių sodyba, maitinimo įstaigos ,,Pušelė“, ,,Porto“. 

Seniūnijos teritorijoje, Pauošnių kaime, įrengta Ţemaitijos motokroso ir autokroso trasa. 

Lankytinos vietos. Babrungėnų kaime, sename restauruotame vandens malūne (1816 m. 

statybos), įsikūrė privati Leonardo Černiausko meno galerija, kurią lanko ne tik vietiniai, bet ir 

uţsienio turistai. 

Babrungo seniūnija, kaip Plungės rajono savivaldybės administracijos teritorinis padalinys, 

savo veiklą vykdo vadovaudamasi LR vietos savivaldos įstatymu, Valstybės tarnybos įstatymu, 

kitais seniūnijos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais. 2021 metais seniūnijoje dirbo 7 ţmonės. 

Iš jų 6 – administracijoje (seniūnė, raštvedė, socialinio darbo organizatorė, socialinė darbuotoja, 



 

 

vyresnioji specialistė, seniūno padėjėjas,   1 nuolat dirbantis darbininkas priţiūrėjo seniūnijos 

komunalinį ūkį, du sezoniniai darbininkai. Seniūnija vykdo savivaldybės priskirtas funkcijas: 

priţiūri vietinės reikšmės kelius ir gatves, tvarko gatvių apšvietimą, kapines, kultūros paveldo 

objektus, rekreacines teritorijas, viešąsias erdves, organizuoja visuomenei naudingus darbus.  

Seniūnija įsipareigoja laiku planuoti ir efektyviai naudoti finansinius, ţmogiškuosius bei 

materialinius išteklius, apibendrinti statistinius praeitų metų veiklos duomenis ir pateikti ataskaitas 

gyventojų sueigos metu ir Administracijos direktoriui. Seniūnija vykdys šias funkcijas: 

 neviršydama savo įgaliojimų, seniūnijos teritorijoje organizuos ir kontroliuos 

Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendins; 

 prireikus įvertins atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir pateiks 

Savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) 

reikalingumo ir paramos būdų; 

 dalyvaus organizuojant civilinę saugą; 

 dalyvaus rengiant ir įgyvendinant gyventojų uţimtumo programas seniūnijos 

aptarnaujamoje teritorijoje; 

 padės organizuoti Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus ir referendumus, rinkimus į 

Europos parlamentą ir savivaldą; 

 dalyvaus kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas; 

 dalyvaus organizuojant arba organizuos gyventojų poilsį; 

 organizuos visuomenei naudingus darbus; 

 organizuos ir (arba) kontroliuos Savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, 

kapinių, ţeldinių, gatvių valymą ir prieţiūrą, gatvių apšvietimą; 

 nustatyta tvarka organizuos socialinės paramos teikimą ir pašalpų mokėjimą; 

 tvarkys priskirtus registrus ir nustatyta tvarka teiks duomenis; 

 tvarkys gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis ir gyvenamosios vietos 

neturinčių asmenų  apskaitą.   

 

 

Savivaldybės strateginio plėtros plano prioritetai, susiję su metiniu veiklos planu. 

Strateginio plėtros plano prioritetas (pagal PRSPP) – Kokybiškų viešųjų paslaugų parkas.  

 

Numatomas metinio veiklos plano įgyvendinimo rezultatas. 

Įgyvendinus programą, ūkine veikla bus sukurta palanki aplinka seniūnijos gyventojams. 

Kokybiškai įgyvendintos Savivaldybės bei valstybės deleguotos funkcijos.   

Sutvarkytos seniūnijos viešosios erdvės, kultūros paveldo objektai, kapinės, senkapiai. 

2022 m. bus atliekamas kelių ţvyravimo bei greideriavimo darbai. Gerinama Babrungo seniūnijos 

sanitarinė būklė, organizuojama  senkapių šienavimas ir valymas nuo krūmų, įrengus maudyklą, 

tvarkoma rekreacinė teritorija prie Glaudţių tvenkinio, organizuojama švaros akcija Babrungo 

seniūnijoje. Babrungo bendruomenė suburta turiningam poilsiui – organizuojamos seniūnijos 

vasaros ir sporto, ţemdirbių ir kitos tradicinės  šventės.  

Įgyvendinant visus programose numatytus tikslus, darbuotojams bus sudarytos geros darbo 

ir tobulinimosi sąlygos. Ūkine veikla sukurta palanki aplinka seniūnijos gyventojams. Prisidedama 

prie kultūros ir sporto švenčių organizavimo, puoselėjamas kultūros paveldas. Taupomi 

energetiniai resursai, ekonomiškai pertvarkytas gyvenvietės gatvių apšvietimas. 

Uţtikrintas kokybiškas kitų valstybės funkcijų vykdymas. Gerinamos sąlygos turizmo 

vystymui. Siekiama kultūrinio ir gamtinio potencialo patrauklumo. Teikiamos socialinės 

paslaugos, vienišiems pensininkams, daugiavaikėms šeimoms, teikiamos visos įmanomos 

paslaugos ir konsultacijos ţemdirbiams.  

 


