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I. BENDROJI DALIS 

1. Seniūnijos 

aplinka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Teritorijos plotas – 236 ha 

1.2. Vietinių kelių ilgis – 0 km; gatvių ilgis – 9,9 km. 

1.3. Gyventojų skaičius 2021-01-01 duomenimis – 1097 iš jų: vaikai – 186, 

darbingo amžiaus gyventojai – 645, pensinio amžiaus gyventojai – 266. 

1.4. Miestelių, kaimų, viensėdžių skaičius – 1 

1.5. Seniūnijoje veikia:  Joniškėlio G. Petkevičaitės-Bitės gimnazija, kuriai 

priklauso ir vaikų darželis, Pasvalio ligoninės Joniškėlio slaugos ir palaikomojo 

gydymo skyrius, VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 

Joniškėlio poliklinika, AB Lietuvos paštas Pasvalio pašto Joniškėlio pašto 

padalinys, Pasvalio kultūros centro Joniškėlio kultūros namai, Pasvalio Mariaus 

Katiliškio viešosios bibliotekos Joniškėlio skyrius, Švč. Trejybės bažnyčia, miesto 

pirtis, degalinė UAB „Link geležinkelio“, veikia A. Garlauskienės kirpykla, 

Ronetos grožio studija, R. Strumskio veterinarijos įmonė, UAB Apotheca vaistinė,  

parduotuvė ir kavinė IĮ G. Povilionio, AB „Pasvalio žemtiekimo“ parduotuvė 

„Agė“, UAB „Indritus“ ir UAB „Inglina“, R. Pučetienės įmonė, AB „Pasvalio 

žemtiekimas“ ūkinių prekių parduotuvė. S. Kontrimienės gėlių parduotuvė, UAB 

„Žiedlapių lietus“, S. Kvedarauskienės įmonė, R. Nakčiūnienės individuali įmonė, 

UAB „Joalda“. 

1.6. Seniūnijoje veikia keletas visuomeninių organizacijų: Joniškėlio 

bendruomenė, Joniškėlio krašto bendruomenių asociacija, Lietuvos pensininkų 

sąjungos „Bočiai“ Pasvalio skyriaus Joniškėlio skyrius. 

2. Seniūnijos 2.1. Seniūnijos etatų skaičius –  19 etatų 



 

 

vidinė struktūra  2.2 Seniūnijoje dirba 1 valstybės tarnautojas ir 19 darbuotojų, dirbančių pagal 

darbo sutartis. 

2.3. Seniūnija yra suskirstyta į   seniūnaitijas:  G. Petkevičaitės-Bitės, Vytauto ir 

Linkuvos. 

2.4. Seniūnijos balanse apskaitomų socialinių būstų, pastatų skaičius –7 

 

3. Seniūnijos misija ir tikslai, pagrindinė veikla 

 

3.1. Misija:  Seniūnijos misija yra spręsti jos kompetencijai priklausančius klausimus atitinkamoje 

Savivaldybės tarybos priskirtoje teritorijoje, plėtoti vietos savivaldą bei įgyvendinti pavestas viešojo 

administravimo funkcijas. 

3.2. Тikslai: Įgyvendinti Savivaldybės pavestas funkcijas, kurios numatytos Joniškėlio miesto 

seniūnijos nuostatuose. Tinkamai vykdyti viešąjį administravimą užtikrinant paslaugų prieinamumą ir 

kokybę visiems seniūnijos gyventojams. Tvarkyti viešąsias erdves, organizuoti paveldosaugos objektų  

priežiūrą, rūpintis tinkamu gatvių apšvietimu ir vykdyti gatvių bei šaligatvių priežiūrą. Remti ir 

skatinti seniūnijos gyventojų bendruomeninę, kultūrinę ir sportinę veiklą,  kurti sveiką, saugią ir 

patogią gyvenamąją aplinką. Teikti kokybiškas socialines paslaugas seniūnijos gyventojams, jas 

planuojant ir organizuojant taip, kad gyventojai gautų įvairiapusę socialinę paramą, kuri jiems 

priklauso pagal įstatymus. 

3.3. Veiklos kryptys: tinkamas Savivaldybės funkcijų perduotų Seniūnijai įgyvendinimas ir 

valdymas, socialinės paramos organizavimas ir užtikrinimas, ūkinės veiklos vykdymas Seniūnijos 

teritorijoje esančiose kultūros įstaigose. 
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01 Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo programa 

01.02.01.01.04 Savivaldybės 

padalinių 

(seniūnijų) 

darbo 

organizavimas 

01.03.02.09 Institucijos 

valdymo išlaidos (SB) 

 

  Seniūnijos 

seniūnas 

Donatas Dilys 

I–IV  48,9 48,9 42,5  

Seniūnijos vidaus 

administravimas ir 

personalo valdymas 

Seniūnijos darbuotojų 

etatų skaičius 

19 Seniūnijos 

seniūnas 

Donatas Dilys 

I–IV     

Gyvenamosios vietos 

deklaravimo duomenų ir 

gyvenamosios vietos 

neturinčių asmenų 

apskaitos tvarkymas, 

pažymų apie asmens 

deklaruotą gyvenamąją 

vietą išdavimas 

Atliktų veiksmų, 

susijusių su asmens 

gyvenamosios vietos 

deklaravimu, skaičius 

120 Specialistė 

Indrė 

Danilevičė 

I–IV     



 

 

Seniūnijai priskirtos 

teritorijos gyventojams 

pažymų  apie  šeimos 

sudėtį bei įstatymuose 

numatytų kitų faktinę 

padėtį patvirtinančių 

dokumentų išdavimas 

Išduotų pažymų skaičius 15 Specialistė 

Indrė 

Danilevičė 

I–IV     

Leidimų laidoti, 

prekiauti ar teikti 

paslaugas viešosiose 

vietose, atlikti 

kasinėjimo darbus, 

organizuoti renginius, 

išdavimas 

Išduotų laidoti leidimų 

skaičius 

25 Seniūnijos 

seniūnas 

Donatas Dilys 

I–IV     

Išduotų prekiauti ar 

teikti paslaugas viešose 

vietose leidimų skaičius 

 

 

2 Seniūnijos 

seniūnas 

Donatas Dilys 

I–IV     

Išduotų atlikti 

kasinėjimo darbus 

leidimų skaičius 

1 Seniūnijos 

seniūnas 

Donatas Dilys 

I–IV     

Išduotų organizuoti 
renginius leidimų 

skaičius 

 

0 Seniūnijos 
seniūnas 

Donatas Dilys 

I–IV     

Visuomenei naudingos 

veiklos organizavimas 

Asmenų, atlikusių 

visuomenei naudingus 

darbus, skaičius 

30 Socialinio 

darbo 

organizatorė 

Ernesta Žygienė 

I–IV     

Asmenų prašymų, 

skundų ir pranešimų 

nagrinėjimas 

Į seniūniją 

besikreipiančių 

gyventojų skaičius 

114 Seniūnijos 

seniūnas 

Donatas Dilys 

I–IV     



 

 

Seniūno įsakymų 

rengimas 

Įsakymų personalo 

klausimais skaičius 

10 Seniūnijos 

seniūnas 

Donatas Dilys 

I–IV     

Įsakymų veiklos 

klausimais skaičius 

10 Seniūnijos 

seniūnas 
Donatas Dilys 

I–IV     

Įsakymų atostogų ir 

komandiruočių 

klausimais skaičius 

25 Seniūnijos 

seniūnas 

Donatas Dilys 

I–IV     

Savivaldybės institucijų 

teisės aktų projektų 

rengimas 

Parengtų 

Administracijos 

direktoriaus įsakymų 

projektų skaičius 

1 Seniūnijos 

seniūnas 

Donatas Dilys 

I–IV     

Parengtų Tarybos 

sprendimų projektų 

skaičius 

0 Seniūnijos 

seniūnas 

Donatas Dilys 

I–IV     

Seniūnijos 

aptarnaujamoje  

teritorijoje gyvenantiems 

gyventojams notarinių 

veiksmų atlikimas 

Atliktų notarinių 

veiksmų skaičius 

10 Seniūnijos 

seniūnas 

Donatas Dilys 

I–IV     

Viešųjų pirkimų 

organizavimas ir 

vykdymas 

Užpildytų viešųjų 

pirkimų paraiškų 

skaičius 

115 Darbo 

organizavimo 

inžinierius 

Audrutis 

Lopetka 

I–IV     

Gyventojų sueigų 

sušaukimas ir seniūnijos 

metinio veiklos plano 
įgyvendinimo ataskaitos 

pateikimas 

Sušauktų gyventojų 

sueigų skaičius 

1 Seniūnijos 

seniūnas 

Donatas Dilys 

I–IV     



 

 

06.02.01.01. 

Komunalinio ūkio plėtra 

(SB) 

  Seniūnijos 

seniūnas 

Donatas Dilys 

I–IV 155,7 148,7 124,1 7,0 

Komunalinio ūkio 
personalas 

Komunalinio ūkio 
personalo darbuotojų 

etatų skaičius 

17 Seniūnijos 
seniūnas 

Donatas Dilys 

I–IV     

Veikiančių ir 

neveikiančių kapinių 

priežiūra 

Prižiūrimų veikiančių  

kapinių skaičius 

3 Darbo 

organizavimo 

inžinierius 

Audrutis 

Lopetka 

I–IV     

 Prižiūrimų neveikiančių 

kapinių skaičius 

4 Darbo 

organizavimo 
inžinierius 

Audrutis 

Lopetka 

I–IV     

Seniūnijos gyventojams 

atlygintinų paslaugų 

pagal Savivaldybės 

tarybos patvirtintus 

įkainius, teikimas 

Gautos lėšos už 

suteiktas paslaugas, Eur  

200 Specialistė 

Indrė 

Danilevičė 

I–IV     

Bendro naudojimo 

teritorijų: parkų, skverų, 
šaligatvių, gatvių 

valymas ir priežiūra 

Seniūnijos gyvenviečių 

gatvių ir šaligatvių 
plotas, m2 

78737 Darbo 

organizavimo 
inžinierius 

Audrutis 

Lopetka 

I–IV     

Seniūnijos prižiūrimo 
bendro naudojimo 

teritorijų plotas, m2 

278700 Darbo 
organizavimo 

inžinierius 

Audrutis 

Lopetka 

I–IV     



 

 

Vietinių kelių ir gatvių 

valymas ir priežiūra, 

pakelių šienavimas ir 

krūmų kirtimas, želdinių 

priežiūra 

Prižiūrimų vietinių 

gatvių ilgis, km. 

9,9 Darbo 

organizavimo 

inžinierius 

Audrutis 

Lopetka 

I–IV     

06.04.01.01  Gatvių 

apšvietimas (SB) 

  Seniūnijos 

seniūnas 

Donatas Dilys 

I–IV  11,4 11,4   

Seniūnijos gyvenviečių 

gatvių apšvietimo 

organizavimas 

Gyvenviečių, kuriose 

vykdomas apšvietimas, 

skaičius 

1 Kvalifikuotas 

darbininkas 

Jonas Rinkūnas 

I–IV 

 

   

 Gyvenviečių, kuriose 

vykdomi apšvietimo 

linijų pratęsimo, 

atnaujinimo, 

rekonstrukcijos darbai, 

skaičius 

0 Kvalifikuotas 

darbininkas 

Jonas Rinkūnas 

I–IV  

 

  

10.04.01.40  Kitos 

socialinės išmokos (SB) 

  Seniūnijos 

seniūnas 

Donatas Dilys 

I–IV 15,1 15,1 14,0  



 

 

Socialinės paramos 

teikimo vykdymas, 

gyventojų prašymų  dėl 

socialinės piniginės 

paramos, socialinės 

paramos mokiniams, 

išmokos vaikui, šildymo 
išlaidų, karštam ir šaltam 

vandeniui kompensacijų 

skyrimo, maistui iš 

intervencinių atsargų 

paramai gauti priėmimas 

Priimtų prašymų 

intervenciniam 

maitinimui, išmokai 

vaikui, šildymo 

kompensacijai, 

socialinei pašalpai gauti, 

socialinei paramai 
mokiniams skaičius 

340 Socialinio 

darbo 

organizatorė 

Ernesta Žygienė 

I–IV     

Atskirų šeimų asmenų 

gyvenimo sąlygų 
vertinimas ir pasiūlymų 

teikimas Savivaldybės 

administracijai  dėl 

socialinės  paramos toms 

šeimoms (asmenims) 

reikalingumo bei galimų 

paramos būdų 

Surašytų buities tyrimo 

aktų skaičius   

15 Socialinio 

darbo 
organizatorė 

Ernesta Žygienė 

I–IV     

Pašalpas ir 

kompensacijas 
gaunančių asmenų 

skaičius 

348 Socialinio 

darbo 
organizatorė 

Ernesta Žygienė 

I–IV     

06.02.01.01. 

Komunalinio ūkio plėtra 

(SP) 

  Seniūnijos 

seniūnas 

Donatas Dilys 

I–IV 1,4 1,4   

Seniūnijai priklausančių 

pastatų, technikos 

priežiūra ir remontas 

Administruojamų 

pastatų skaičius 

7 Darbo 

organizavimo 

inžinierius 

Audrutis 

Lopetka 

I–IV     



 

 

01.02.01.04.06 Gyvenamosios 

vietos 

deklaravimas 

01.06.01.02D 

Gyvenamosios vietos 

deklaravimas 

  Seniūnijos 

seniūnas 

Donatas Dilys 

I–IV  1,5 1,5 1,4  

01.02.01.04.07 Darbo rinkos 

politikos 

rengimas ir 

įgyvendinimas 

04.01.02.01   Bendri 

darbo rinkos reikalai, 

darbo politikos 

formavimas (D) 

  Seniūnijos 

seniūnas 

Donatas Dilys 

I–IV 6,0 6,0   

Gyventojų užimtumo 
programų rengimas ir 

įgyvendinimas,  

nenuolatinio pobūdžio 

darbų organizavimas 

Įdarbintų asmenų 
skaičius nenuolatinio 

pobūdžio darbams 

2 Seniūnijos 
seniūnas 

Donatas Dilys 

I–IV     

04 Kultūros programa  

 
04.02.01.01.02 Seniūnijų 

prižiūrimų 

kultūros 
įstaigų 

aplinkos 

išlaikymas 

08.02.01.08  Kitos 

kultūros ir meno įstaigos 

(SB) 

  Seniūnijos 

seniūnas 

Donatas Dilys 

I–IV  4,7 4,0  0,7 

Ūkinės veiklos 

vykdymas seniūnijos 

teritorijoje esančiose 
kultūros įstaigose 

Seniūnijos prižiūrimų 

Kultūros centro skyrių 

skaičius 

1 Darbo 

organizavimo 

inžinierius 
Audrutis 

Lopetka 

I–IV     

Seniūnijos prižiūrimų 

Bibliotekos skyrių 

skaičius 

1 Darbo 

organizavimo 

inžinierius 

Audrutis 

Lopetka 

I–IV     

    

  Iš viso: 244,7 237,0 182,0 7,7 

 


