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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. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292.     

 

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 1 021 gyventojas. Yra vienos veikiančios kapinės, kurios baigiamos užlaidoti. 

Pradėti naujų Kulių kapinių įrengimo darbai. 

Kulių seniūnijai vadovauja seniūnas, veiklai vykdyti skirta 5,75 etato, dirba 7 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. 

Seniūnija aktyviai bendradarbiauja su bendruomene, seniūnijoje esančiomis įstaigomis –  

kultūros centru, biblioteka, Kulių gimnazija, taip pat su parapijos klebonu, Kulių ir Mostaičių 

girininkijomis, 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 

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 priimami prašymai socialinėms paslaugoms ir išmokoms gauti neįgaliesiems, senyvo 

amžiaus ir socialiai remtiniems asmenims, teikiama parama maisto produktais ir higienos 

prekėmis labiausiai nepasiturintiems asmenims.  

Seniūnijos darbuotojai pagal galimybes kels kvalifikaciją. 

Planuojama ir toliau šalinti senus, grėsmę paminklams ir kitiems kapinių statiniams 

keliančius medžius Kulių kapinėse, kitose viešose seniūnijos vietose, nagrinėti gyventojų 

prašymus dėl medžių šalinimo ir priimti sprendimus dėl leidimų išdavimo.   



 

 

Baigiamas ruošti Plungės rajono kaimo seniūnijų gatvių apšvietimo modernizavimo 

techninis projektas, tikimės, kad jau šiais metais bus vykdomi ir minėto projekto rangos darbai, ir 

rudenį Kulių miestelio ir Kumžaičių kaimo gatvės nušvis, pasipuošę naujais, moderniais 

šviestuvais. 

2022 metais buvo skirtas finansavimas ir toliau bus  tęsiami naujų Kulių kapinių įrengimo 

darbai. Seniūnija kartu su rangovu UAB „VVARFF“ spręs iškylančius klausimus, kad darbai 

vyktų sklandžiai ir kokybiškai. 

Šiais metais numatomas atlikti Kulių II tvenkinio HTS ant Alanto upelio remontas. 

Didelis dėmesys bus skiriamas aplinkos tvarkymui bei kelių priežiūrai. Panaudojant Kelių 

priežiūros ir plėtros programos lėšas, bus vykdomas asfalto dangos remontas Kumžaičių kaime, 

mažiausiai 2 kartus greideriuojami seniūnijai priklausantys vietinės reikšmės keliai,  priklausomai 

nuo gautų lėšų atliekami kiti kelių priežiūros ir remonto darbai. Sunkiomis šios žiemos sąlygomis 

kelių būklė ypatingai pablogėjo, todėl turimomis lėšomis reikės kiek įmanoma ją atstatyti. 

Seniūnija sezoniniams darbams įdarbins 4 pagalbinius darbininkus (bendra jų darbo 

trukmė - 14 mėn.), 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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