DARBUOTOJAI, ATSAKINGI UŽ ASMENŲ APTARNAVIMĄ VIENO LANGELIO
PRINCIPU JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SKYRIUOSE IR
SENIŪNIJOSE
1. Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius - adresų suteikimo, teritorijų planavimo,
specialiųjų architektūros reikalavimų ir leidimų statyti (griauti) statinius išdavimo, išorinės
vaizdinės reklamos, želdinių kirtimo ar pertvarkymo klausimais
Violeta Cibulskienė, vyriausioji specialistė, 215 kab., tel. (8 426) 69 145
2. Buhalterinės apskaitos skyrius - vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų išvežimą
klausimais
Olga Vaičiulevičienė, aplinkos gerinimo specialistė, 120 kab., tel (8 426) 56 320
3. Ekonominės plėtros ir investicijų skyrius - licencijų (leidimų) išdavimo įstatymų
nustatytais atvejais, Kaimo smulkaus ir vidutinio verslo programos paramos klausimais
Gražina Gofman, vyriausioji specialistė, 418 kab., tel. (8 426) 52 091
4. Finansų skyrius - valstybinės žemės nuomos mokesčio klausimais
Sigutė Valančienė, mokesčių ekonomistė, 316 kab., tel. (8 426) 69 164
5.

Infrastruktūros skyrius - leidimų atlikti žemės kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo
naudojimo teritorijose išdavimo, vienkartinių pašalpų skyrimo fiziniams ir juridiniams
asmenims,nukentėjusiems nuo gaisro ar stichinių nelaimių, skyrimo, gyvūnų laikymo ir
priežiūros, turto valdymo ir kitais skyriaus kompetencijos klausimais
Eglė Burbienė, vyriausioji specialistė, 301 kab., (8 426) 69 160

6. Kanceliarijos skyrius (mero priimamasis) - prašymų, teikiamų savivaldybės tarybai,
savivaldybės vadovams, savivaldybės administracijos direktoriui klausimais, valstybinės
kalbos vartojimo ir taisyklingumo, archyvinių dokumentų tvarkymo ir archyvinių pažymų
išdavimo klausimais
Irma Valuodzė, Kanceliarijos skyriaus sekretorė, 209 kab., tel. (8 426) 69 141
Kanceliarijos skyrius (administracijos direktoriaus priimamasis)
Laimutė Vasiliauskienė, Kanceliarijos skyriaus sekretorė, 203 kab., tel. (8 426) 69 142
Kanceliarijos skyrius (archyvas)
Evelina Tiškauskienė, vyriausioji specialistė (dokumentų valdymo), Livonijos g. 3, Joniškis,
tel. (8 426) 65 304
Vida Jegorova, archyvarė, Livonijos g. 3, Joniškis, tel. (8 426) 65 304
7. Socialinės paramos ir sveikatos skyrius - būsto (aplinkos) pritaikymo neįgaliųjų
poreikiams, laidojimo pašalpų skyrimo ir mokėjimo, socialinių išmokų, socialinių paslaugų
ir kitos socialinės paramos, socialinio būsto, kompensacijų ir kitais skyriaus kompetencijos
klausimais
Stasė Jurgelienė, socialinių išmokų specialistė, 101 kab., tel. (8 426) 69 154\
8. Švietimo, kultūros ir sporto skyrius - vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrojo lavinimo ir
sporto organizavimo, jaunimo projektų rėmimo, likviduotų švietimo įstaigų archyvinių
pažymų išdavimo, jaunimo projektų rėmimo, minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės
vaikams skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ir panaikinimo, kompleksiškai teikiamos pagalbos
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) skyrimo,
leidimų organizuoti renginius viešosiose vietose išdavimo klausimais
Esmeralda Cicinienė, raštvedė, 413 kab., tel. (8 426) 61 209
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9. Teisės ir metrikacijos skyrius - civilinės būklės aktų registravimo, valstybės
garantuojamos pirminės teisinės pagalbos klausimais
Vyta Augustauskienė, vyresnioji specialistė, 001 kab., tel. (8 426) 69 150
Gabrielė Aleksaitė, vyriausioji specialistė, 213 kab., tel. (8 426) 69 163
10. Vaiko teisių apsaugos skyrius - vaikų globos (rūpybos), įvaikinimo, vaikų teisių apsaugos
klausimais
Danguolė Repšienė, vyriausioji specialistė, 115 kab., tel. (8 426) 69 151
11. Viešųjų pirkimų skyrius - viešųjų pirkimų konkursų klausimais
Alma Kalninytė, specialistė, 401 kab., tel. (8 426) 69 162
12. Žemės ūkio skyrius - pasėlių deklaravimo, ūkininkų ūkių registravimo, žemės ūkio
technikos registravimo, melioracijos ir hidrotechnikos statinių ir kitais skyriaus
kompetencijos klausimais;
Sigitas Lelionis, skyriaus vedėjas, 302 kab., tel. (8 426) 69 153
13. Joniškio seniūnija, Žagarės g. 21A, Joniškis
Simona Rimkuvienė, raštvedė, 101 kab., tel. (8 426) 69 157
14. Gaižaičių seniūnija, Gaižaičių k., Joniškio r.
Egidija Šimaitienė, raštvedė, tel. (8 426) 47 240
15. Gataučių seniūnija, Mokyklos g. 5, Gataučių k., Joniškio r.
Stanislava Lukšienė, raštvedė, tel. (8 426) 47 618
16. Kepalių seniūnija, Audruvės g. 4, Kirnaičių k., Joniškio r.
Irena Muižienė, raštvedė, tel. (8 426) 60 050
17. Kriukų seniūnija, S. Dariaus ir S. Girėno g. 5, Kriukai, Joniškio r.
Vida Ramonienė, raštvedė, tel. (8 426) 60 051
18. Rudiškių seniūnija, Senoji g. 34, Rudiškių k., Joniškio r.
Bronislava Domeikienė, raštvedė, tel. (8 426) 43 724
19. Satkūnų seniūnija, Sidabros g. 9, Satkūnų k., Joniškio r.
Ieva Sakalauskaitė, raštvedė, tel. (8 426) 43 342
20. Saugėlaukio seniūnija, Parko g. 9, Bariūnų k., Joniškio r.
Aušrelė Rimdžiuvienė, raštvedė, tel. (8 426) 48 300
21. Skaistgirio seniūnija, Aušros g. 13, Skaistgirio mstl., Joniškio r.
Rimvalda Kaikarienė, raštvedė, tel. (8 426) 60 925
22. Žagarės seniūnija, Tilto g. 2, Žagarė
Genovaitė Žeimienė, raštvedė, tel. (8 426) 60 865

