05 PROGRAMOS „SENIŪNIJŲ VEIKLOS UŽTIKRINIMAS“ APRAŠYMAS
Biudžetiniai metai
Asignavimų valdytojas (ai),
kodas (ai)

Vykdytojas (-ai), kodas (ai)

Programos pavadinimas
Programos parengimo
argumentai

Ilgalaikis prioritetas

2015
Joniškio rajono savivaldybės administracija, 288712070
Joniškio seniūnija, 188669337
Gataučių seniūnija, 188669675
Gaižaičių seniūnija 188669522
Kepalių seniūnija 188669718
Kriukų seniūnija, 188669860
Rudiškių seniūnija 188670453
Saugėlaukio seniūnija 188670115
Satkūnų seniūnija, 188670072
Skaistgirio seniūnija, 188670268
Žagarės seniūnija, 288669480
Joniškio rajono savivaldybės administracija, 288712070
Joniškio seniūnija, 188669337
Gataučių seniūnija, 188669675
Gaižaičių seniūnija 188669522
Kepalių seniūnija 188669718
Kriukų seniūnija, 188669860
Rudiškių seniūnija 188670453
Saugėlaukio seniūnija 188670115
Satkūnų seniūnija, 188670072
Skaistgirio seniūnija, 188670268
Žagarės seniūnija, 288669480
Seniūnijų veiklos užtikrinimas
Kodas 05
Vykdant šią programą, realizuojamos Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 1134290) 6 straipsnio 12, 15, 26, 36, 41 punktais, 8 straipsnio 2
dalimi, 9 straipsnio 3 dalimi, 31 straipsnio 1 dalimi, 32 straipsnio
2 dalies 22 punktu nustatytos seniūnijų funkcijos. Programa
orientuota į seniūnijų veiklos užtikrinimą. Programa padės
užtikrinti seniūnijų viešųjų erdvių priežiūrą ir plėtrą, kokybišką
paslaugų teikimą gyventojams
Kultūringos, išsilavinusios, sveikos ir saugios
Kodas 01
bendruomenės raida
Gerinti viešojo valdymo sektoriaus valdymo
Kodas 1.3
paslaugų kokybę ir užtikrinti jų plėtrą

Šia programa
įgyvendinamas įstaigos /
padalinio strateginis tikslas
Vykdyti seniūnijoms pavestas funkcijas
Programos
tikslas
Tikslo įgyvendinimo aprašymas. Įgyvendinant šį tikslą vykdomi 2 uždaviniai:

Kodas

01 Uždavinys. Sudaryti sąlygas seniūnijų funkcijoms įgyvendinti.
Seniūnijų funkcijos – tai Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir kitų įstatymų
seniūnijoms priskirtos viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijos.
Seniūnija yra savivaldybės padalinys – filialas. Seniūnijos atsakingos už savo funkcijų
įgyvendinimą bendruomenės interesams.
Pagrindinės priemonės.
01. Seniūnijų kultūros ir sporto veiklos programų rėmimas.
Seniūnijos, vykdydamos savo veiklą, neatsiriboja nuo bendruomenės. Seniūnijų teritorijose
visuomeniniais pagrindais dirbantys seniūnaičiai ir kaimų bendruomenės padės prižiūrėti ir
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palaikyti tvarką, organizuoti kultūros ir sporto renginius. Skirtos lėšos bus panaudotos sporto
inventoriui įsigyti, seniūnijų renginiams organizuoti.
Pasiekimo rodiklis.
Įvykdyta renginių – 10 (kiekvienoje seniūnijoje po 1 renginį per metus).
05. Seniūnijų veiklos užtikrinimas.
Lėšos bus naudojamos seniūnijose dirbančių darbuotojų algoms ir tinkamoms darbo sąlygoms
sudaryti: patalpų šildymo, elektros energijos, transporto, vandentiekio ir kanalizacijos,
kanceliarinių prekių įsigijimo, telefonų, kvalifikacijos kėlimo, remonto, reprezentacinės, ilgalaikio
turto remonto išlaidos.
Pasiekimo rodiklis.
Vidutinis aptarnaujamų asmenų skaičius – 26530.
06. Žemės ūkio funkcijų vykdymas.
Šios lėšos bus naudojamos seniūnijose dirbančių žemės ūkio klausimų specialistų algoms ir
tinkamoms darbo sąlygoms sudaryti: patalpų šildymo, elektros energijos, transporto, vandentiekio
ir kanalizacijos, kanceliarinių prekių įsigijimo, telefonų, ilgalaikio turto remonto išlaidoms
padengti.
Pasiekimo rodiklis.
Vidutinis aptarnaujamų asmenų skaičius – 3175.
02 Uždavinys. Užtikrinti gyvenamosios aplinkos viešųjų erdvių priežiūrą
Pagrindinės priemonės.
01. Joniškio rajono gatvių apšvietimo priežiūra ir remontas.
Šios priemonės lėšos bus naudojamos gatvių apšvietimui ir apšvietimo tinklų remonto darbams.
Pasiekimo rodiklis.
Prižiūrimi gatvių apšvietimo tinklai km – 199,25.
02. Viešųjų erdvių tvarkymas ir priežiūra Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje
Šios priemonės lėšos bus naudojamos sanitarinės būklės užtikrinimo darbams atlikti Joniškio
rajono savivaldybės teritorijoje: gatvėms, šaligatviams, skverams ir aikštelėms valyti, šiukšlėms
išvežti, medžiams sodinti, genėti ir pjauti, gėlėms sodinti, ravėti, laistyti, žolynams ir vejoms
pjauti, atnaujinti, vaikų žaidimo aikštelėms prižiūrėti, teritorijoms tvarkyti, smėliui į aikšteles
atvežti. Miestai ir kaimai bus puošiami švenčių progomis. Žagarės seniūnijoje bus įsigyjamas
daugiafunkcinis mini traktorius atnaujintos miesto aikštės priežiūrai – vejos pjovimui, sniego bei
šiukšlių valymui.
Poilsio zonų ir parkų priežiūrai: Joniškio poilsio zonos, Žagarės, Skaistgirio parkų ir Gataučių sen.
Saulės mūšio teritorijos priežiūrai.
Pasiekimo rodiklis.
Tvarkomas plotas tūkst. m2 – 2404.
3. Veikiančių kapinių priežiūra.
Šios priemonės lėšos bus naudojamos veikiančių kapinių administravimo paslaugoms, vandeniui,
smėliui atvežti, informaciniams stendams statyti ir atnaujinti, kapinių statiniams tvarkyti,
griūvančių medžių šalinimo paslaugoms pirkti.
Pasiekimo rodiklis.
Vidutinis laidojimų skaičius per metus vnt. – 495.
7. ES lėšomis įgyvendintų projektų upių ir tvenkinių pakrančių priežiūra.
Šios priemonės lėšos bus panaudotos Joniškio seniūnijos Purvės upelio, tvenkinių vandens
tyrimams, pakrančių priežiūrai. Žagarės seniūnijos Švėtės upės ir Kepalių seniūnijos tvenkinio
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pakrančių priežiūrai (šienavimui).
Pasiekimo rodiklis.
Šienaujamas plotas ha – 5,5.
8. Savivaldybės butų remontas. Mokestis už laikinai nenaudojamų savivaldybės butų ir kitų
patalpų (turinčių centralizuotas komunikacijas) eksploataciją.
Šios priemonės lėšos bus naudojamos savivaldybės butų remontui ir susidariusių išlaidų
padengimui, kai patalpos būna tuščios keičiantis nuomininkams.
Joniškio mieste, Melioratorių a. 13 savivaldybei priklausančiame name bus atliekamas kapitalinis
stogo remontas.
Pasiekimo rodiklis.
Butų skaičius vnt. – 353.

Galimi programos vykdymo finansavimo šaltiniai:
Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos, valstybės biudžeto tikslinė dotacija.
Joniškio rajono plėtros strateginio plano dalys, susijusios su vykdoma programa
Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai:
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.

