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1. Aplinka

2. Vidinė struktūra

1.1. Seniūnijos teritorijos plotas – 134 km2.
Teritorijoje – 1 miestelis, 52 kaimai, 4 viensėdžiai.
1.2. Seniūnija sprendžia jos kompetencijai priklausančius
klausimus savivaldybės tarybos priskirtoje teritorijoje, plėtoja
vietos savivaldą ir įgyvendina pavestas viešojo administravimo
funkcijas.
1.3. Gyventojų skaičius 2020-01-01 duomenimis – 1217.
1.4. Vietinių kelių ilgis – 81 km.
1.5. Seniūnijoje veikia: Kriukų pagrindinė mokykla, maldos
namai, PSPC Kriukų ambulatorija, Bučiūnų medicinos punktas,
Joniškio kultūros centro Kriukų ir Lieporų skyriai, Jono
Avyžiaus viešosios bibliotekos Kriukų filialas, Darginių filialas,
knygų išdavimo punktai Lieporų ir Blauzdžiūnų kaimuose, ŽŪB
„Bučiūnai“, ŽŪB „Darginiai“, ŽŪB „Dvareliškiai“, 4
parduotuvės.
1.6. Seniūnijoje veikia nevyriausybinės organizacijos: Joniškio
Trečiojo amžiaus universiteto Kriukų Dvasinio tobulėjimo
fakultetas, moterų klubas „Žara“, Lietuvos pagyvenusių žmonių
asociacijos Kriukų seniūnijos grupė, Joniškio neįgaliųjų
draugijos Kriukų filialas, Kriukų kaimo bendruomenė „Šešėvė“,
Lieporų kaimo bendruomenė „Sodžius“, Blauzdžiūnų kaimo
bendruomenė „Ąžuolynas“, Skakų kaimo bendruomenė,
Darginių kaimo bendruomenė „Šilas“, Bučiūnų kaimo
bendruomenė „Lagūna“.
2.1. Seniūnijos etatų skaičius – 8,25.
2.2. Seniūnijoje dirba 1 valstybės tarnautoja ir 9 darbuotojai,
dirbantys pagal darbo sutartis.
2.3. Seniūnija yra suskirstyta į 6 seniūnaitijas: Kriukų, Lieporų,
Blauzdžiūnų, Skakų, Darginių, Bučiūnų
2.4. Seniūnijoje socialinių būstų – 8.

3. Misija ir tikslai, pagrindinė
veikla

3.1. Misija. Seniūnijos misija yra plėtoti vietos savivaldą kaip
demokratinės valstybės raidos pagrindą jai priskirtoje teritorijoje
bei įgyvendinti pavestas viešojo administravimo funkcijas.
3.2. Tikslai: Įgyvendinti savivaldybės pavestas funkcijas, kurios
numatytos Kriukų 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
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.
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