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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 

Stalgėnų seniūnija yra rajono pakraštyje, į pietus nuo Plungės. Ji ribojasi su Nausodţio, 

Kulių, Ţlibinų ir Babrungo seniūnijomis, Rietavo savivaldybe. Seniūnijos administracinis centras 

yra Stalgėnų gyvenvietėje, 10 km nuo Plungės, prie Plungės–Tauragės plento. Per seniūnijos 

teritoriją teka upės: Minija, Sruoja, Sausdravas, Lukna. Miškai uţima didelius plotus seniūnijos 

pietvakariuose ir šiaurės rytuose. Stalgėnų seniūnijos teritorijos plotas yra 8 272,09 ha, iš jų 3 157 

ha sudaro ţemės ūkio naudmenos. Seniūnijoje yra 8 kaimai: Stalgėnai, Milašaičiai, Luknėnai, 

Stalgas, Lekemė, Rapšaičiai, Vainaičiai, Vitkai. 2021 metų gruodţio 31 d. duomenimis, 

seniūnijoje gyveno 908 gyventojai. Daugiausia gyventojų gyvena Stalgėnų (377 ţm.) ir Milašaičių 

(352 ţm.) gyvenvietėse.  

Stalgėnų seniūnijoje yra 86,193 km kelių, iš jų: 3,959 km asfaltuotų gatvių, 49,072 km 

kelių su ţvyro danga ir 33,16 km su grunto danga. Yra du piliakalniai (Stalgėnų ir  Lekemės), 4 

senkapiai, ţydų ţudynių vieta. 

Seniūnijoje yra veikianti Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus baţnyčia, veikiančios kapinės,   

medicinos punktas, „Ryto“ pagrindinės mokyklos Stalgėnų skyrius, Stalgėnų vaikų dienos centras, 

dirba 1 pieno surinkimo punktas, 2 mišrių prekių parduotuvės. Seniūnijos teritorijoje veikia UAB 

„Milašaičių lentpjūvė“, Č. Simanausko gamybinė komercinė įmonė, UAB „Milašaičių 

autoverslas”, UAB „Milašaičių ramybė”, UAB „Vilonga“, UAB „Zalba“, UAB „Lekemė“. 

Stalgėnų ir Milašaičių gyvenvietėms geriamąjį vandenį tiekia ir nuotekų valymo paslaugą 

gyventojams teikia UAB „Plungės vandenys“.  

  Seniūnija yra Plungės rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys (filialas). 

Stalgėnų seniūnijai vadovauja seniūnas, kuris atskaitingas Savivaldybės administracijos 

direktoriui. Didţiausią seniūnijoje leistiną valstybės tarnautojų  pareigybių ir darbuotojų, dirbančių 

pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo uţmokestį iš Savivaldybės biudţeto, skaičių tvirtina 

Savivaldybės taryba.  2021 m. dirbo 8 darbuotojai 7,5 etato krūviu. Jie paskirstyti taip: 

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms vykdyti: 

 administracija (valdymo funkcija) – 3 darbuotojai (2,75 etato); 



 socialinės paramos išmokų administravimas – 1 darbuotojas (1 etatas); 

 komunalinio ūkio prieţiūra – 3 darbuotojai (2,25 etato). 

Valstybės priskirtoms funkcijoms vykdyti – 2 darbuotojai (1,5 etato): 

 ţemės ūkio specialistas – 1 darbuotojas ( 1 etatas) 

 socialinis darbuotojas darbui su rizikos šeimomis – 0,5 etato (nuo 2022-01-01 

seniūnija nebeturi šio etato) 

Darbuotojai, dirbdami pagal patvirtintus pareigybių aprašymus bei darbo planus ir nuolat 

keldami kvalifikaciją, siekia spręsti įvairias seniūnijos gyventojų problemas, gerinti informacijos 

sklaidą ir konsultavimą. Socialinio darbo organizatorius konsultuoja ir rūpinasi socialinės rizikos 

šeimomis, vienišais ţmonėmis, pensininkais, bedarbiais, daugiavaikėmis šeimomis. Ţemės ūkio 

specialistas teikia visas paslaugas ir konsultacijas ţemdirbiams.  

Kiti seniūnijos darbuotojai puoselėja kultūros paveldą, tvarko seniūnijos viešąsias erdves, 

kultūros paveldo objektus, kapines, senkapius, piliakalnius. Taip pat priţiūri seniūnijos 

gyvenviečių gatvių apšvietimo tinklą bei seniūnijai priskirtus vietinės reikšmės kelius ir pastatus, 

pagal galimybes plėtoja ir gerina jų kokybę; prisideda prie kultūros ir sporto švenčių 

organizavimo.  

Savivaldybės strateginio plėtros plano prioritetai, susiję su metiniu veiklos planu 

Kokybiškas viešųjų paslaugų parkas, 

Inovacijų, verslo ir pramonės parkas, 

Gamtos parkas, 

Kultūros ir aktyvaus laisvalaikio parkas. 

 

Numatomas metinio veiklos plano įgyvendinimo rezultatas  
1. Iškloti trinkelėmis veikiančių kapinių Stalgėnų k. centrinį taką; 

2. Iškloti trinkelėmis aikštelę prie Stalgėnų seniūnijos administracinio pastato centrinio įėjimo 

3. Suprojektuoti trūkstamą atkarpą apšvietimo linijos Ryto g. Stalgėnų k. 

4. Gerinant kelių ir gatvių infrastruktūrą, planuojama: išasfaltuoti 120 m
2 

gatvių plotą, 

nugreideriuoti vietinės reikšmės kelius – 250 km, atstatyti kelio sankasą ir griovius – 300 

m, ţvyro dangai atstatyti išpilti 160 m
3 
ţvyro mišinio, nušienauti 86,2 km. pakelių. 

5. Siekiant plėsti gatvių apšvietimo tinklą Milašaičių kaime, Pakalnės g., planuojama įrengti 

apšvietimo linijos elektros apskaitos spintą. 

6. Siekiant pagerinti seniūnijos gyventojų gyvenimo ir poilsio sąlygas, toliau bus tvarkomos 

viešos ir rekreacinės teritorijos, rengiamos tradicinės šventės. 

Gerinant seniūnijos pėsčiųjų takų, gatvių apšvietimo ir kelių infrastruktūrą, sukuriama 

palanki gyvenimo, poilsio ir ūkinė aplinka seniūnijos gyventojams, kuriamos sąlygos turizmui 

vystyti, kultūriniam ir gamtiniam potencialui didinti, maţinamas nedarbo lygis seniūnijoje, 

sprendţiamos socialinės problemos.  

Suteikiant seniūnijos darbuotojams geras darbo sąlygas, uţtikrinamas nepertraukiamas bei 

kokybiškas savivaldybės funkcijų vykdymas ir paslaugų tiekimas gyventojams. 
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