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Joniškėlio miesto seniūnija yra Pasvalio rajono savivaldybės administracijos filialas, 

veikiantis savivaldybės teritorijos dalyje. Seniūnijos teritorija suskirstyta į tris seniūnaitijas: Vytauto, 

G. Petkevičaitės-Bitės ir Linkuvos. Seniūnijos veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymais ir 

poįstatyminiais aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, 

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir seniūnijos nuostatais. 

Seniūnijos veikla organizuojama pagal seniūnijos metinį veiklos planą. Seniūnijos paskirtis -  spręsti 

jos kompetencijai priklausančius klausimus atitinkamoje Savivaldybės tarybos priskirtoje teritorijoje, 

plėtoti vietos savivaldą bei įgyvendinti pavestas viešojo administravimo funkcijas. Seniūnijos veikla 

finansuojama iš Savivaldybės biudžeto ir kitų įstatymuose numatytų lėšų. Seniūnija turi sąskaitą 

banke. Seniūnas turi herbinius antspaudus su Vyčiu ir su Joniškėlio miesto herbu. Seniūnija turi 

vėliavą.  

Seniūnijoje dirba 20 darbuotojų: 1 valstybės tarnautojas, 2 darbuotojai, nepriskirti valstybės 

tarnautojų kategorijai, 17 komunalinio ūkio darbuotojų. 

Seniūnijoje gyvenamąją vietą deklaruoja 1132 gyventojai iš kurių 186 vaikai iki 18 metų, nuo 

18 iki 65 metų 685 gyventojai ir virš 65 metų 261 gyventojai. Vykdant gyvenamosios vietos 

deklaravimo funkcijas priimta ir įvesta į gyventojų registro duomenų bazę 90 gyvenamosios vietos 

deklaracijų, pildomų asmeniui pakeitus gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje arba atvykus 

gyventi į Lietuvos Respubliką, 25 deklaracijos kai išvykstama iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 

6 mėnesių laikotarpiui, 3 prašymai įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą. 

Išduotos 86 pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą, 36 pažymos gyvenamosios patalpos 

savininkui (bendraturčiams) apie jam nuosavybės teise priklausančiame būste gyvenamąją vietą 

deklaravusius asmenis, priimta 10 sprendimų dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų 

keitimo, naikinimo ar taisymo. 

Vyriausybės nustatyta tvarka išduoti 38 leidimai laidoti. Joniškėlio mieste yra 3 veikiančios 

ir 4 neveikiančios kapinės, kurios nuolat prižiūrimos: nukasamas sniegas, pjaunama, grėbiama ir 

išvežama žolė. 2018 m. pabaigta statyti Naujųjų kapinių teritorijos tvora. Savivaldybės 

administracijos iniciatyva buvo suremontuotos ir atnaujintos Joniškėlio partizanų kapinės. 

Seniūnija stengiasi bent laikinai sumažinti nedarbo lygį, todėl organizuoja nenuolatinio 

pobūdžio darbus, buvo įdarbinti 4 asmenys. Nemokamus viešuosius darbus dirbo 9 asmenys, kurie 

turėjo siuntimus iš probacijos tarnybos. 2 mokiniai iš įvairių mokymo įstaigų atliko praktiką 

seniūnijoje. Buvo sudarytos 95 sutartys dėl visuomenei naudingos veiklos atlikimo su socialinės 

paramos gavėjais. 

Seniūnija dalyvauja vykdant socialinės paramos teikimą ir socialinių išmokų, pašalpų 

mokėjimą, 2018 m. buvo priimto 479 prašymai socialinei paramai gauti:  išmokų vaikams 105 

prašymai, piniginei socialinei paramai gauti 170 prašymų, socialinei paramai mokiniams gauti 16 

prašymų, ES paramai maisto produktais gauti priimti ir į duomenų bazę įvesti 98 prašymai, 

vienkartinėms pašalpoms iš savivaldybės biudžeto gauti 15 prašymų. 9 seniūnijos gyventojams 

nustatytas poreikis socialinėms paslaugoms gauti. Seniūnijos socialiniai darbuotojai dalino ES 

paramą maisto produktais šeimoms. Vykdant neįgalių asmenų globėjų, rūpintojų veiklos kontrolę 

surašyti 2 apsilankymo aktai. Parengta 21 poreikio vertinimo dėl socialinių paslaugų  ir socialinės 

globos įvertinimų. Teikia bendrąsias bei iš dalies specialiąsias socialines paslaugas 7 vienišiems 

senyvo amžiaus asmenims, 1 socialinės rizikos asmeniui. 

Vertinant atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius surašyti 29 buities ir 

gyvenimo sąlygų patikrinimo aktai, pateikti Savivaldybės administracijai pateikiant pasiūlymus dėl 

socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų. 

Iki 2018 m. birželio 30 d. Seniūnijos socialinės darbuotojos teikė pagalbą 11 socialinės rizikos 

šeimų, kuriose auga 42 vaikai. Nuo liepos 1 d. šios funkcijos perduotos vykdyti Pasvalio rajono 

paslaugų ir užimtumo centrui pagyvenusiems ir neįgaliesiems.  
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Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui du kartus buvo pateikti duomenys, 

reikalingi teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitai vykdyti. 

2018 m. įgyvendinant civilinę saugą du kartus buvo įjungta gyventojų perspėjimo sistema, 

kuri veikia gerai, be jokių trikdžių. 

Seniūnijos gyventojams teiktos atlygintinos traktoriaus ir pirties paslaugos, viso paslaugų 

suteikta 422 gyventojams. Vaikams iki 16  metų pirties paslauga teikiama nemokamai. 

Bendradarbiaujant seniūnijos, kultūros namų darbuotojams ir bendruomenės nariams buvo 

surengtos įvairios šventės, kultūriniai renginiai. Gyventojų atmintyje labiausia įsiminė Vasario 16 d. 

padaryta 100-mečio nuotrauka, kuri šiuo metu puošia senosios Joniškėlio mokyklos pastato sieną ir 

yra viena iš lankomų Joniškėlio vietų. Taip pat daug gerų įspūdžių ir atsiliepimų buvo sulaukta 

surengus kalėdinės Joniškėlio eglės įžiebimo šventę, kurios metu Kalėdų senelis dalino vaikams 

dovanas, kartu šoko, dainavo ir padėjo įžiebti eglutę. Seniūnijos darbuotojai kartu su bendruomene 

kiekvienais metais dalyvauja akcijoje „Darom“. Seniūno ir kultūros namų administratorės iniciatyva 

iš naujo pradėti organizuoti šokiai jaunimui, stalo žaidimų vakarai. Seniūno ir bendruomenės 

pirmininko bendromis pastangomis suorganizuotas kalėdinis renginys „Joniškėlio respublikos 

perlai“, kurio metu buvo pagerbti ir apdovanoti labiausiai Joniškėlio kraštui nusipelnę miesto ir 

apylinkių gyventojai. 

Seniūnijoje teiktos administracinės paslaugos gyventojams išduota 19 leidimų prekybai, 38 

leidimai laidoti, 44 šeimos sudėties pažymos. 

Miestas nuolat puošiamas gėlėmis, gėlių piramidėmis, skvere šalia Trimituojančio angelo 

skulptūros iš gėlių sodinukų padarytas Joniškėlio miesto herbo atvaizdas, 4 parkai visą vasarą žydi 

įvairiausių spalvų gėlėmis, kad būtų kuo patrauklesni tiek miesto gyventojams, tiek atvykstantiems 

turistams. Suremontuoti ir perdažyti seniūnijai priklausantys gėlių stovai. Šalia seniūnijos 

administracinio pastato atnaujintas gėlynas. Žiemos šventiniu laikotarpiu buvo papuošta kalėdinė 

eglė ir aikštė, kurioje ji buvo pastatyta. Vytauto ir G. Petkevičaitės-Bitės gatvės papuoštos kalėdiniais 

šviečiančiais vainikais, kurie buvo padaryti seniūnijos darbuotojų. 

Seniūnija atlieka 19 gatvių, kurios sudaro 11,8 km ir 17487m2 šaligatvių priežiūrą (valo 

sniegą, barsto smėliu, kurio mišinį sudarytą iš smėlio ir druskos gamina seniūnijos darbuotojai, per 

metus išbarstoma apie 8 m3 šio mišinio, dirba 7 gatvių valytojos, kurios visus metus užtikrina 

šaligatvių švarą). Gatvių ir šaligatvių priežiūrai surišta 800 vnt. šluotų, suremontuota 20 smėlio dėžių. 

Nuolat atliekami smulkūs šaligatvių remonto darbai. Suremontuotas seniūnijai priklausantis sulūžęs 

sniego valymo skydas ir žiemos metu traktoriumi MTZ 82,1 buvo valomas sniegas nuo gatvių 

važiuojamosios dalies. 2018 m. atliktas kapitalinis P. Avižonio gatvės šaligatvio remontas. 

2018 m. nugenėti visi medžiai augantys gatvių ir šaligatvių teritorijose. Per metus pašalinti 

125 pavojų keliantys medžiai iš kapinių, miesto parko, ligoninės teritorijų, iš jų pagaminta statybinės 

medienos ir išpjauta 6 m3 lentų bei 80 m3 malkų, kurios bus naudojamos kultūros namų, pirties ir 

dirbtuvių patalpų šildymui.  

Seniūnijai priklausančioje 27,87 ha ploto viešojo naudojimo teritorijoje nuolat atliekami žolės 

pjovimo, gyvatvorių karpymo, lapų grėbimo, šakų ir šiukšlių rinkimo ir vežimo darbai. Panaudojant 

lėšas skirtas iš aplinkos apsaugos programos, išvežta 3,14 t bešeimininkių atliekų, kurios surinktos 

Miesto sode, gatvėse, pakelėse. Dėl tilto rekonstrukcijos darbų visas eismas buvo nukreiptas  

aplinkiniu keliu pro Karpių dvarą, užtikrinant eismo saugumą buvo išpjauti pakelėse augantys krūmai 

ir surinktos šiukšlės. 

Gavus nusiskundimų dėl vandens apsemiamų gimnazijos ir kultūros namų rusių patalpų atlikti 

lietaus drenažo valymo ir remonto darbai. Atsižvelgiant į Joniškėlio miesto ligoninės vadovo prašymą 

kelis kartus buvo užsandarinti išdaužyti pastato langai. 

Gerinant gatvių apšvietimo tinklų eksploataciją sumontuota 30 vnt. naujų, suremontuota 20 

vnt. neveikiančių gatvės šviestuvų, pakeista 51 vnt. lempų. 

Miesto sode nutiestas naujas elektros kabelis nuo apšvietimo stulpo iki lauko estrados, kad 

būtų užtikrinamas stabilus elektros tiekimas renginių metu. 

Susisiekimo ministerijos pagal panaudos sutartį perduotam seniūnijai traukiniui su platforma, 

užtikrinant jo priežiūrą, buvo atlikti smulkūs remonto darbai. 
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Pastoviai vykdoma 7 pastatų bei 1 paveldo objekto priežiūra. Dėl prastos techninės ir 

sanitarinės būklės uždarytas viešasis miesto tualetas, esantis miesto centre, kol bus gauta lėšų jo 

remontui, atsižvelgiant į šią situaciją buvo išnuomotas vienas biotualetas, kuriuo gali pasinaudoti 

gyventojai. Atsižvelgiant į keliamus reikalavimus kuo daugiau sumažinti lauko tualetų seniūnija 

įsigijo du biotualetus, kurie bus pastatyti šalia Naujųjų kapinių ir autobusų stoties teritorijos. Pirties 

patalpų šildymui pastatytas naujas kieto kuro katilas. Atliktas smulkus pirties katilinės patalpų 

remontas, tinkuotos, perdažytos sienos, lubos. Atliktas dirbtuvių-daržinės stogo šiferinės dangos 

remontas. Nupirktos trys balsavimo kabinos, užtikrinant tinkamą rinkimų organizavimą, viena iš jų 

yra pritaikyta neįgaliesiems. Perdažytos autobusų stoties sienos. G. Petkevičaitės-Bitės aikštėje 

įbetonuota partizanų pagerbimui skirta atminimo lenta. 

2018 m. liepos mėnesį Mažupės upė buvo užteršta naftos produktais, seniūnijos darbuotojai 

padėjo likviduoti šios ekologinės nelaimės padarinius. 

2018 m. gruodžio mėnesį pateikta pažyma Administracijos direktoriui dėl siūlymo nurašyti 

nereikalingą ir nebenaudojamą turtą, ūkinio inventoriaus, kuris siūlomas nurašyti bendra vertė 

5653,48 eurų, ilgalaikio turto likutinė vertė buvo 823,89 eurų.  

Savivaldybės tarybai papildomai skyrus lėšų pakeista pusė kultūros namų pastato stogo 

dangos. Kultūros namų didžiojoje salėje atnaujintas scenos apšvietimas 8 senus šviestuvus-

prožektorius pakeičiant naujais. Bibliotekos patalpose suremontuota 12 šviestuvų. 

2018 m. seniūnas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai 

atliko seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams 25 notarinius veiksmus seniūnijos patalpose. 

Buvo parengtas seniūnijos metinio veiklos plano projektas bendradarbiaujant su Savivaldybės 

administracija. 

420 gyventojų buvo suteikta informacija apie savivaldybės institucijų, Savivaldybės 

administracijos ir valstybės institucijų veiklą. 

2018 metais seniūnijoje buvo parengti ir seniūno pasirašyti 83 įsakymai, iš jų: veiklos 

organizavimo klausimais 15, personalo (dėl priėmimo į pareigas, perkėlimo, pavadavimo, atleidimo 

iš pareigų, darbo užmokesčio, atostogų vaikui prižiūrėti, tėvystės atostogų) - 34, kasmetinių, 

nemokamų, mokymosi ir kitų atostogų, komandiruočių, papildomų poilsio dienų ir sutrumpinto darbo 

laiko klausimais – 34. Užregistruoti 56 vidaus dokumentai (darbuotojų prašymai, sutikimai, bendrieji 

dokumentai), 64 gaunamieji dokumentai, 96 gyventojų prašymai, skundų nebuvo gauta. Parengti, 

pasirašyti ir perduoti 132 siunčiamieji dokumentai. Sudarytos 4 darbo sutartys. 

2018 m. atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių darbuotojų darbo 

apmokėjimo įstatymą bei Savivaldybės administracijos darbo tvarkos reglamento reikalavimus 

bendradarbiaujant ir bendraujant kartu su 11 darbuotojų, buvo atliktas darbuotojų vertinimas. 

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. 187,8 tūkst. eurų, o 2017 m. 188,8 tūkst. eurų, 

2018 m. 248,1 tūkst. eurų seniūnijos biudžetas. Lėšos buvo skiriamos savarankiškoms, valstybinėms 

funkcijoms ir teikiamoms paslaugoms finansuoti, lėšų paskirstymas pateikiamas lentelėje. 

 

 Patvirtintas planas tūkst. Eur Apmokėtos išlaidos tūkst. Eur 

 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Savarankiškoms 

funkcijoms 

finansuoti 

162,1 157,6 

226,4 159,3 154,8 223,9 

Valstybinėms 

funkcijoms 

finansuoti 

24 29,5 

20,3 24 29,5 20,3 

Teikiamoms 

paslaugoms 

finansuoti 

1,7 1,7 

1,4 1,7 1,5 1,1 

Iš viso 187,8 188,8 248,1 185,0 185,8 245,3 

  

Detalesnis lėšų paskirstymas pateikiamas lentelėje: 
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Išlaidų 

pavadinimas 

Patvirtinta metams tūkst. 

Eur 

Apmokėtos išlaidos tūkst. 

Eur 

Apmokėtos 

išlaidos 

2017 m. 

lyginant su 

2016 m. 

Apmokėtos 

išlaidos 

2018 m. 

lyginant su 

2017 m. 

2016 

m.  

2017 

m.  

2018 

m.  

2016 

m.  

2017 

m.  

2018 

m.  

Darbo 

užmokestis 

101,3 104,6 112,6 100,0 103,6 111,7 3,6 8,1 

Socialinio 

draudimo 

įmokos 

31,6 32,3 37,0 31,2 32,1 36,2 0,9 4,1 

Prekės ir 

paslaugos 

36,3 43,3 39,2 35,5 28,5 38,8 -7,0 10,3 

Medikamentai 

ir medicininės 

paslaugos 

0 0 0,1 0 0 0,1 0 0,1 

t. sk. ryšių 

paslaugos 

0,1   0,3 0,1   0,3 -0,1 0,3 

 transporto 

išlaikymas 

8,6 8,6 8 8,1 8,3 7,8 0,2 -0,5 

apranga ir 

avalynė 

0,3   2,0 0,3   2,0 -0,3 2,0 

  Prekės iš jų: 11,5 8,9 14,2 11,4 8,9 14,1 -2,5 5,2 

Viešųjų erdvių 

priežiūrai 

0 0 6,2 0 0 6,2 0 6,2 

Informacinės 

technologjjos 

0 0 0,9 0 0 0,9 0 0,9 

Reprezentacinės 0 0 0,8 0 0 0,8 0 0,8 

Kitos atsargos 0 0 6,3 0 0 6,2 0 6,2 

komandiruotės     0,2     0,1 0 0,1 

kvalifikacijos 

kėlimas 

1,7 1 0,7 1,5 0,9 0,5 -0,6 -0,4 

Komunalinės 

paslaugos 

15 13,1 8,1 15 12,1 8,1 -2,9 -4,0 

Ilgalaikio turto 

remontas 

            0 0 

Kitos paslaugos 

iš jų: 
15,8 11,7 14,6 15,6 11,3 14,5 -4,3 3,2 

Viešųjų erdvių 

priežiūrai 

0 0 1,0 0 0 1,0 0 1,0 

Reprezentacinės 

paslaugos 

0 0 0,2 0 0 0,2 0 0,2 

Kitos paslaugos 0 0 13,4 0 0 13,3 0 13,3 

Socialinės 

pašalpos 

0,8 0,8 2,1 0,8 0,8 2,0 0 1,2 

Kitiems 

einamiesiems 

reikalams 

            0 0 

Materialaus ir 

nematerialaus 

turto įsigijimas 

1,1 7,8 48,2 1,0 7,8 47,9 6,8 40,1 

Iš viso: 187,8 188,8 248,1 185,0 185,8 245,3 0,8 59,50 

 

 

 

Seniūnijos seniūnas Donatas Dilys 
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Originalas nebus siunčiamas. 

 

 

 

I. Danilevičė, tel. (8 451) 38 245, el. p. joniskeliomsen@pasvalys.lt 


