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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 

Ţemaičių Kalvarijos  seniūnija yra Plungės rajono šiaurėje. Atstumas iki rajono centro 

Plungės – 25 km. Seniūnijos plotas – 12 462 ha, iš jų: 25% – miškų, 1,8% – vandens telkinių, 16% 

– kitos paskirties plotų, 57% – ţemės  ūkio naudmenų. Seniūnijos teritorijoje yra 25 kaimai, 

centras – Ţemaičių Kalvarijos miestelis (643 gyv.). Didesnieji kaimai: Gegrėnai (186 gyv.), 

Rotinėnai (176 gyv.), Šarnelė (126 gyv.), Virkšai (66 gyv.). Iš viso seniūnijoje  gyvena 1 699  

gyventojai. Seniūnijoje yra dvi veikiančios baţnyčios, trejos kapinės, Kultūros centras. Ţemaičių 

Kalvarijos miestelyje veikia Motiejaus Valančiaus gimnazija, Ţemaičių Kalvarijos lopšelis-

darţelis, septynios  parduotuvės,  Ţemaičių Kalvarijos ambulatorija ir vaistinė, Gegrėnų medicinos 

punktas, dvi bibliotekos, Plungės kredito unija, kirpykla, vaikų ir jaunimo dienos centras „Vilties 

vėrinėliai“, „Carito“ skyriaus globos namai. Seniūnijoje veikia viešbutis „Linelis“, 6 kaimo 

turizmo sodybos, Energetinių labirintų ir geometrinių figūrų parkas. 

Seniūnijos vietinių kelių ir gatvių ilgis – 223,2 km, iš jų: 15,8 km – su asfalto danga, 

144,20 km – su ţvyro danga, 63,2 km – gruntiniai keliai. 

Seniūnijos administracijoje įsteigta 10,9 etato, dirba 11 ţmonių, iš jų:  2 – valstybės 

tarnautojai ir 9 dirba pagal darbo sutartis. 

Seniūnija vykdo savivaldybės priskirtas funkcijas: priţiūri vietinės reikšmės kelius ir 

gatves, tvarko gatvių apšvietimą, kultūros paveldo objektus, rekreacines teritorijas, viešąsias 

erdves,  kapines, organizuoja visuomenei naudingus darbus, vykdo Uţimtumo didinimo programą, 

nustatyta tvarka organizuoja socialinės paramos teikimą ir pašalpų mokėjimą, tvarko 

gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, 

vykdo ţemės ūkio funkcijas, dirba su socialinės rizikos šeimomis ir pagyvenusiais asmenimis. 

 

Savivaldybės strateginio plėtros plano prioritetai, susiję su metiniu veiklos planu 

Kokybiškų viešųjų paslaugų parkas.  

 

Numatomas metinio veiklos plano įgyvendinimo rezultatas  

Vienas iš seniūnijos tikslų – siekti glaudaus bendradarbiavimo su visomis seniūnijos ir ne 

tik seniūnijos teritorijoje esančiomis įstaigomis, palaikyti gerus santykius su verslininkais ir 

ūkininkais, kurie prisideda prie seniūnijos kultūrinio visuomeninio gyvenimo, gerovės kūrimo. 

 Keliai sunkiai išvaţiuojam. Seniūnijos valdomų kelių tinklas išsidėstęs 12 460 ha plote ir 

yra 232,68 km ilgio, bet iš jų tik 15,8 km yra padengta asfalto danga. Keliams sutvarkyti 

nepakanka skiriamų lėšų.  

 Artimiausiuose seniūnijos planuose numatyta: pakloti akmens masės trinkelėmis 250 kv. 



m aikštelę prie pirties pastato, pakeisti šilumos sistemos cirkuliacinį siurblį efektyvesniu siurbliu, 

suremontuoti esamus miestelio centre suoliukus ir 5 vnt. įsigytų suoliukų pastatyti naujai, liepos 

mėnesį suorganizuoti tradicinę Miestelio šventę „Ţemaičių Kalvarija – 769“. 

Seniūnijos ir Kultūros centro patalpoms kuo skubiau reikalingas  remontas – pastato ir šildymo 

sistemos renovacija. Šildymo sistemos vamzdynas trūkinėja, čiaupai surūdiję. Radiatoriai įrengti 

tik kai kuriuose kabinetuose. Visur tik  vamzdţiai su privirintomis skardomis. Būtina keisti 

šilumos sistemos cirkuliacinį siurblį, nes senasis nebepajėgus patiekti šilumą į antrą aukštą. 

Kasmet su didţiule baime laukiame naujo šildymo sezono. Tikimės, kad  2021–2028 m. Plungės r. 

savivaldybės prioritetinių vietinės reikšmės kelių tvarkymo sąrašo bus laikomasi, nes pagal 

ankstesnius  sąrašus Ţemaičių Kalvarija nesulaukė kelių tvarkymo.  Pagrindinis seniūnijos 

uţdavinys – siekti Strateginiame veiklos plane numatytų tikslų.  Būtina toliau  gerinti vietinės 

reikšmės kelių ir gatvių būklę, tvarkyti seniūnijos viešąsias erdves, paminklosaugos objektus, 

rekreacines teritorijas, gerinti miestelio gatvių ir kaimų centrų apšvietimą, pastatyti Ţemaičių 

Kalvarijos Telšių   ir Alksnų gatvėse po vieną gatvių šviestuvą, įrengti Gegrėnų gyvenvietės   

centrinėje gatvėje apšvietimą - 10 šviestuvų.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

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

seniūnijos teritorija taps patrauklesnė, bus  teikiamos kokybiškesnės socialinės paslaugos.       

Organizuosime kuo daugiau  sporto varţybų, įtraukiant kuo daugiau gyventojų iš įvairaus 

amţiaus grupių. Pagrindinis uţdavinys – sveika gyvensena per sportą. Taip išsiaiškinsime 

stipriausius, kad tinkamai sukomplektuotume varţyboms komandą, kuri gins seniūnijos garbę.  
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