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1. Aplinka

2. Vidinė struktūra

3. Misija ir tikslai, pagrindinė
veikla

1.1. Saugėlaukio seniūnija – savivaldybės biudžetinės įstaigos
filialas, Parko g. 7, Bariūnų k., Saugėlaukio sen., Joniškio r. sav.
1.2. Seniūnija sprendžia jos kompetencijai priklausančius
klausimus savivaldybės tarybos priskirtoje teritorijoje, plėtoja
vietos savivaldą ir įgyvendina pavestas viešojo administravimo
funkcijas.
1.3. Seniūnijos teritorijos plotas – 7066,04 ha. Per seniūnijos
teritoriją eina rajoninės reikšmės kelias Joniškis–Pakruojis.
Seniūnijos teritoriją kerta Virčiuvio, Audruvės ir Ašvinės
upeliai. Seniūnijoje yra 17 kaimų, kuriuose gyvena 1273
gyventojai.
1.4. Seniūnijoje yra Pavirčiuvės ir Bariūnų bendruomenių
slaugymo punktai, Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“
Bariūnų skyrius, Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Bariūnų
skyrius, Balkaičių ir Pošupių kaimų koplyčios.
1.5. Seniūnijoje vystoma žemdirbystė, veikia dvi žemės ūkio
bendrovės: Bariūnų ir Skilvionių. Įregistruoti 73 ūkininkų ūkiai.
1.6. Vietinės reikšmės kelių ilgis – 79,18 km, iš jų asfaltuotų –
12,29 km.
2.1. Seniūnijoje etatų skaičius – 6. Dirba 1 valstybės tarnautojas
ir 5 darbuotojai pagal darbo sutartis.
2.2. Seniūnijoje yra susikūrusios Bariūnų, Pošupių ir Mindaugių
kaimų bendruomenės. Seniūnija suskirstyta į penkias
seniūnaitijas: Bariūnų, Mindaugių, Saugėlaukio, Skilvionių ir
Pošupių
3.1. Misija: plėtoti vietos savivaldą jai priskirtoje teritorijoje ir
įgyvendinti pavestas viešojo administravimo funkcijas.
3.2. Tikslai: administruoti seniūnijai priskirtų viešųjų paslaugų
teikimą: tvarkyti seniūnijos parkus, aikštes, pėsčiųjų takus,
kapines, organizuoti socialinės paramos teikimą, prireikus
vertinti atskirų šeimų ar asmenų gyvenimo sąlygas ir informuoti
atitinkamus savivaldybės administracijos skyrius dėl socialinės
paramos bei globos teikimo reikalingumo, vykdyti gyventojų
gyvenamosios vietos apskaitą ir įvairių pažymų išdavimą, išduoti
leidimus laidoti, rinkti ir teikti duomenis atitinkamoms įstaigoms
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ir organizacijoms. Taip pat vykdyti savivaldybės tarybos
sprendimus bei administracijos direktoriaus įsakymus, kviesti
seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų sueigas, organizuoti
gyventojų susitikimus su savivaldybės ir valstybės institucijų
pareigūnais, organizuoti žemdirbių švietimą
4. Kita informacija
________________________

