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1. Aplinka

2. Vidinė struktūra

3. Misija ir tikslai, pagrindinė
veikla

1.1. Teritorijos plotas – 9137 ha.
1.2. Vietinės reikšmės kelių ilgis – 109 km.
1.3. Seniūnija sprendžia jos kompetencijai priklausančius
klausimus savivaldybės tarybos priskirtoje teritorijoje, plėtoja
vietos savivaldą ir įgyvendina pavestas viešojo administravimo
funkcijas.
1.4. Gyventojų skaičius 2020-01-01 duomenimis – 1552.
Kepalių seniūnija – savivaldybės biudžetinės įstaigos filialas,
Audruvės g. 4, Kirnaičių k., Kepalių sen., Joniškio r. sav.
1.5. Gyvenviečių ir kaimų skaičius – 27 kaimai (Klopų, Kivylių
ir Puplėsių kaimuose gyventojų nebėra).
1.6. Seniūnijoje veikia Joniškio kultūros centro Kirnaičių filialas,
Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Kepalių ir Kirnaičių filialai,
Gasčiūnų pagrindinė mokykla, Gasčiūnų ir Kepalių kaimo
teatrai, Gasčiūnų ir Kepalių medicinos punktai, veiklą vykdo
Kepalių ir Kurmaičių žemės ūkio bendrovės, ŽŪK „Kirienos
krantas“, UAB „Atokaita“, Z. Žario paminklų gamybos įmonė,
D. Bučinsko prekybos įmonė, Valerijos Kazimieraitienės
prekybos įmonė.
1.7. Beržininkų, Gasčiūnų, Kepalių ir Kirnaičių kaimuose yra
susikūrusios kaimo bendruomenės.
2.1. Seniūnijos etatų skaičius – 8
2.2. Seniūnija suskirstyta į 5 seniūnaitijas, išrinkti 5 seniūnaičiai.
3.1. Misija: plėtoti vietos savivaldą, kaip demokratinės valstybės
raidos pagrindą, jai priskirtoje teritorijoje bei įgyvendinti
pavestas viešojo administravimo funkcijas.
3.2. Tikslas: įgyvendinti savivaldybės pavestas funkcijas, kurios
numatytos Kepalių seniūnijos veiklos nuostatuose. Užtikrinti
paslaugų prieinamumą ir kokybę visiems seniūnijos
gyventojams. Paskelbus karantiną ar ekstremalią padėtį
šalyje/savivaldybėje gyventojams teikti paslaugas nuotoliniu
būdu arba teikti laikantis saugumo reikalavimų. Tvarkyti
saugomų teritorijų viešąją aplinką, organizuoti paveldosaugos
objektų priežiūrą, rūpintis tinkamu gatvių apšvietimu ir vykdyti
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vietinės reikšmės kelių priežiūrą. Remti ir skatinti seniūnijos
gyventojų bendruomeninę, kultūrinę ir sportinę veiklą. Skatinti
sekti informaciją seniūnijos Facebook puslapyje. Teikti
kokybiškas socialines paslaugas seniūnijos gyventojams, jas
planuojant ir organizuojant taip, kad gyventojai gautų įvairiapusę
socialinę paramą, kuri jiems priklauso pagal įstatymus.
Paskelbus karantiną ar ekstremalią padėtį šalyje/savivaldybėje
seniūnijos gyventojams šias paslaugas teikti nuotoliniu būdu
arba teikti laikantis saugumo reikalavimų.
4. Kita informacija
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