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1. Aplinka

2. Vidinė struktūra

1.1. Teritorijos plotas – 18 100 ha.
1.2. Vietinių kelių ilgis – 162,20 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 – 2773
gyventojai. Žagarės mieste gyvena 1436, Žagarės seniūnijos
kaimuose 1337 gyventojai.
1.4. Žagarės seniūnijai priklauso: Žagarės miestas ir 31 kaimas.
1.5. Seniūnijoje veikia: Žagarės gimnazija, specialioji mokykla,
Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos Žagarės filialas,
socialinių paslaugų centras, vaikų lopšelis – darželis
„Vyšniukas“, Žagarės regioninio rarko direkcija, dvi bažnyčios,
kultūros centras, Joniškio PSPC Žagarės ambulatorija, UAB
Saulenė – šeimos klinikos filialas, Stungių kaimo medicinos
punktas, Gintarinė vaistinė, P. Giržado veterinarijos farmacijos
vaistinė, AB Lietuvos pašto Žagarės filialas, Joniškio rajono
savivaldybės J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Žagarės filialas,
BALTIC X – MAS TREES UAB, kaimo turizmo sodyba
„Švėtės vingis“, V. Ramanausko poilsio ir jojimo paslaugų
kompleksas, kavinė – baras „Švedlaukis“, kavinė „Raktė“,
parduotuvės.
1.6. Seniūnijoje veikia visuomeninės organizacijos: penkios
kaimų bendruomenės, Žagarės bendruomenė „Veidė“, Žagarės
miesto bendruomenė „Žagarė“, Žagarės miesto neįgaliųjų ir
pagyvenusių žmonių klubas „Švėtė“, neįgaliųjų klubas
„Vyšnelė“, sporto klubas „ Žvelgaitis“.
2.1. Seniūnijos etatų skaičius – 11,25
2.2. Seniūnijoje dirba 1 valstybės tarnautojas ir 12 darbuotojų
dirbančių pagal darbo sutartis.
2.3. Seniūnija suskirstyta į 9 seniūnaitijas: Senosios Žagarės,
Stungių, Žagarės centro, Švėtės, Žiurių, Žvelgaičių, Daukšių,
Minčaičių, Maželių.
2.4. Seniūnijoje apskaitomi 56 socialiniai būstai.

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 Žagarės senūnijos 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.
_______________________

