
RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KRINČINO SENIŪNIJOS 2018 M. 

VEIKLOS ATASKAITA 

 

 

 

           Krinčino seniūnija yra Pasvalio rajono savivaldybės administracijos filialas, veikiantis 

savivaldybės teritorijos dalyje.  

Seniūnijos veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Viešojo 

administravimo, Valstybės tarnybos ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Pasvalio rajono 

savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais seniūnijų 

veiklos nuostatais bei direktoriaus įsakymais. 

Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos ribas nustato Savivaldybės taryba.  

Seniūnijos paskirtis - spręsti jos kompetencijai priklausančius klausimus jai priskirtoje 

teritorijoje, plėtoti vietos savivaldą bei įgyvendinti pavestas viešojo administravimo funkcijas.  

Seniūnija pavaldi ir atskaitinga Savivaldybės administracijos direktoriui. Seniūnijos veikla 

finansuojama iš Savivaldybės biudžeto. Seniūnija turi sąskaitą banke.  

Seniūnijos centras – Krinčino miestelis, nuo Pasvalio miesto nutolęs 10 kilometrų. 

Seniūnijos teritorija užima 12221,8 ha plotą, ribojasi su Daujėnų, Pasvalio apylinkių ir Saločių 

seniūnijomis. 

Seniūnijoje 2018 m. sausio 1 d. deklaravo savo gyvenamąją vietą 1834 gyventojai, o metų 

paskutiniąją dieną deklaravo 1782 gyventojai iš jų - 928 moterys ir 854 vyrai. Per metus seniūnijoje 

gimė 21 vaikas, mirė 30 žmonių. Seniūnijos teritorijoje išsidėstę 49 kaimai. Didesnės gyvenvietės 

yra: Krinčino miestelis, Pajiešmenių, Kraštų, Gulbinėnų ir Ličiūnų kaimai. 

Seniūnijoje veikia: 2 pagrindinės mokyklos, 2 vaikų darželiai, 1 daugiafunkcis dienos centras, 

1 vaiko užimtumo dienos centras, 1 ambulatorija, 3 medicinos punktai, Pasvalio kultūros centro 3 

skyriai, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos 4 padaliniai, Eugenijaus ir Leonardo 

Matuzevičių memorialinis muziejus. 

Seniūnijos teritorijoje įsikūrusios 6 bendruomenės, Sėlių kultūros ir socialinės paramos 

bendrija, 6 parduotuvės ir 1 mažoji bendrija. 

Seniūnija suskirstyta į 4 seniūnaitijas.   

Seniūnija prižiūri 101,2 km vietinių viešųjų kelių ir gatvių, tvarko 50,6 ha viešųjų teritorijų 

seniūnijos gyvenvietėse, organizuoja gatvių apšvietimo tinklų eksploataciją 5 gyvenvietėse, 

organizuoja 14 kapinių (4,69 ha plote šienauja, grėbia lapus) priežiūrą. 

Seniūnijoje dirba 17 darbuotojų: du valstybės tarnautojai, septyni darbuotojai, nepriskirti 

valstybės tarnautojų kategorijai, dešimt komunalinio ūkio darbuotojų. 

 

SENIŪNIJOS FUNKCIJOS IR VEIKLA 
 

Seniūnijos seniūnaitijos  

 

Seniūnija suskirstyta į keturias seniūnaitijas: Krinčino, Gulbinėnų, Pajiešmenių ir Kraštų. 

Visose keturiose seniūnaitijose 2018 metais vyko seniūnaičių rinkimai. Dviejose seniūnaitijose 

išrinkti nauji seniūnaičiai, o kitose dviejose  žmonių pasitikėjimo  sulaukė nuo pat pirmųjų seniūnaičių 

rinkimų renkami tie patys seniūnaičiai. Seniūnaičiai, kartu su seniūnijos darbuotojais ir 

bendruomenių pirmininkais, rinkosi į tris  sueigas, kurių metu seniūnas pateikė metinio veiklos plano 

įvykdymo ataskaitą, buvo tariamasi kokie darbai laukia 2018 m., sprendžiamos gyventojų socialinės 

problemos, kapinių ir kaimų centrų teritorijų tvarkymo (medžių pjovimo), kelių bei gatvių priežiūros 

ir kt. klausimai.  

 

Seniūnijos administravimas ir administracinių paslaugų teikimas 

 

Seniūnijoje 2018 metais priimti 157 gyventojų prašymai dėl pažymų išdavimo ir 

administracinių paslaugų teikimo viešosiose vietose. Pagal juos parengtos ir išduotos 157 pažymos. 

Gauta 30 prašymų dėl leidimų laidoti išdavimo, 60 prašymų išduoti leidimą dėl prekybos ir paslaugų 



teikimo viešosiose vietose, 3 - dėl leidimo atlikti žemės kasinėjimo bei atitvėrimo darbus ir 2 - dėl 

leidimo išdavimo kirsti medžius. Pagal išvardintus prašymus atitinkamai išduoti leidimai. 

 Seniūnijoje parengta ir pasirašyta 75 seniūno įsakymai,  užregistruoti 74 gauti raštai, paruošti, 

pasirašyti ir išsiųsti 103 siunčiamieji raštai. Užregistruoti 134 vidaus dokumentai (įvairūs darbuotojų 

prašymai ir sutikimai), atlikti 3 notariniai veiksmai. 

Surinkti duomenys ir pateiktos ataskaitos Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 

skyriams  įvairiais klausimais: atliekų tvarkymo, civilinės saugos, personalo, transporto, kuro 

sunaudojimo, telefonų, neaktyvaus jaunimo, apie teikiamas administracines paslaugas ir t.t.. 

2018 metais gyventojų registre 10 asmenų, pagal gyventojų prašymus, atliktas deklaravimo 

duomenų keitimas, išduota 112 deklaracijų apie gyvenamąją vietą; užpildyta 44 išvykimo iš Lietuvos 

Respublikos deklaracijų ir 127 atvykimo deklaracijos, surašyta 10 sprendimų dėl gyvenamosios 

vietos deklaravimo duomenų keitimo. 

Seniūnijai priskirtų teritorijų bei viešųjų erdvių tvarkymo darbams vykdyti, buvo įdarbinti 5 

žmonės. Palyginus su 2016 ir 2017 metais laikiniesiems darbams buvo įdarbinta ženkliai mažiau 

žmonių (2016 m. – 47, 2017 m.-19 žmonių), Įdarbintieji turėjo galimybę dirbti keturis mėnesius.  Dėl 

seniūnijos darbuotojų įdarbinimo parengtos ir pateiktos pažymos elektroninėje Sodros dokumentų 

sistemoje Valstybiniam socialiniam draudimui. Buvo įdarbinta 16 asmenų iš Pasvalio rajono policijos 

komisariato ir Probacijos tarnybos, siųstų pagal teismo sprendimą dirbti viešuosius darbus. Apie jų 

veiklą ir dirbtas valandas kas mėnesį buvo rengiami dokumentai ir jie perduodami asmenį dirbti 

siuntusiai įstaigai. Taip pat seniūnijai talkino 21 asmuo, kurie už pašalpas dirbo visuomenei 

naudingus darbus.  

2018 metais parengtos 4 personalo kaitos ataskaitos, parengta seniūnijos 2017 metų veiklos 

ataskaita, sudarytas 2012-2017 metais seniūnijoje gimusių ir gyvenančių vaikų sąrašas. Taip pat 

surinkta informacija ir pateikta Švietimo ir sporto skyriui apie vaikus, kurie gyvenamąją vietą 

deklaruoja Krinčino seniūnijoje, bet Lietuvoje mokyklos nelanko. 

 Atrinktos ilgai ir nuolat saugomos bylos, parengti ir suderinti  su Šiaulių regiono valstybinio 

archyvo Panevėžio filialu ilgai ir nuolat saugomų bylų apyrašai  už  2015-2017 metus. 

Atrinktos ir nurašytos 2006-2007 metų seniūnijos Dokumentacijos plane nurodytos laikino saugojimo 

bylos ir jos, suderinus su Šiaulių regiono valstybinio archyvo Panevėžio filialu, sunaikintos. 

Informacija suvesta elektroninėje archyvo informacinėje dokumentų sistemoje. Parengtas ir su 

Archyvu suderintas Seniūnijos 2019 metų dokumentacijos planas ir dokumentų registrų sąrašas. 

Seniūnija vykdo jai pavestas socialinio darbo funkcijas. Socialines paslaugas iki 2018 m.  

birželio 30 d. teikė 2 darbuotojos: socialinio darbo organizatorė ir socialinė darbuotoja dirbanti su 

socialinės rizikos šeimomis. Nuo liepos 1 d. socialinės darbuotojos dirbančios su socialinės rizikos 

šeimomis pasikeitė pavaldumas ir seniūnijoje liko tik viena darbuotoja - socialinio darbo 

organizatorė, kuri teikia bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas: 27 vienišiems, 133 

pagyvenusiems asmenims, turintiems negalią, 5 socialinės rizikos asmenims ir kitiems seniūnijos 

gyventojams. Iš viso per metus priimta 516 prašymų paramai gauti, užpildyti 995 dokumentai dėl 

įvairių socialinių reikalų (sutartys, siuntimai telkimo visuomeninei veiklai, tabeliai, buities tyrimo 

aktai ir t.t.). Suorganizuoti 6 socialinės paramos teikimo posėdžiai, sudaryta 121 visuomenei 

naudingos veiklos atlikimo sutartis. 

Seniūnija atlieka žemės ūkio veiklos administravimo funkcijas: priima prašymus 

registruoti ir atnaujinti žemės ūkio ir kaimo valdas Žemės ūkio ir kaimo verslo registre. 2018 metais 

priimta 200 paraiškų tiesioginėms išmokoms gauti už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, atlikti 

28 duomenų keitimai bei atnaujinti 142 ūkininkų ūkių duomenys, atnaujinta 230 žemės ūkio valdų, 

išduota ūkininkams 20 ekonominio dydžio vieneto (EDV) ir standartinio gamybinio pelno (VED) 

pažymų, padaryta 12 kontrolinių žemės sklypų ribų pakeitimų (KŽS). Pateikta 116 ūkinių gyvūnų 

deklaracijų ir 9 pieno kvotų ataskaitos, 6 statistinės grūdų ataskaitos (GS-5). Inventorizuoti 4 stogai, 

užpildytos 4 asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitos, 8 paraiškos stogų keitimo paramai 

gauti ir 3 mokėjimo prašymai.  

 

 

 

 



Informacija apie seniūnijoje suteiktas administracines paslaugas seniūnijos gyventojams:  

Paslaugos pavadinimas Gyventojų, kurie kreipėsi dėl paslaugos, skaičius 

2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Pažymų ir leidimų išdavimas 231 239 252 

Gyvenamosios vietos deklaravimas 515 291 293 

Socialinės paramos teikimas 892 1071 995 

Žemės ūkis 705 605 772 

  

Seniūnijai skirtų lėšų paskirstymas pateikiamas lentelėje:  

Išlaidų pavadinimas Patvirtinta metams tūkst. 

Eur 

Apmokėtos išlaidos Apmokė

tos 

išlaidos 

2017 m. 

lyg.su 

2016 m. 

+,- 

Apmokė

tos 

išlaidos 

2018 m. 

lyg.su 

2017 m. 

+,- 

2016 

m.  

2017 

m.  
2018 

m.  

2016 

m.  

2017 

m.  
2018 

m.  

Darbo užmokestis 94,7 101,5 111,6 94,5 99,1 110,0 4,6 10,9 

Socialinio draudimo 

įmokos 

29,5 30,9 35,4 29,2 30,9 34,7 1,7 3,8 

Prekės ir paslaugos 53,6 37,8 34,1 52,8 37,3 33,9 -15,5 -3,4 

t. sk. ryšių paslaugos 0,1     0,1     -0,1 0 

 transporto išlaikymas 15,0 10,1 9,4 14,4 9,7 9,4 -4,7 -0,3 

apranga     0,8     0,8 0 0,8 

  Prekės iš jų: 17,1 10,9 11,6 17 10,9 11,4 -6,1 0,5 

Viešųjų erdvių 

priežiūrai 

    3,4     3,4     

Informacinės 

technologijos 

    0,3     0,3     

Reprezentacinės     0,2     0,2     

Kitos atsargos     7,7     7,5     

komandiruotės 0,1   0,2 0,1   0,1 -0,1 0,1 

kvalifikacijos kėlimas 1,4 1 0,9 1,3 0,9 0,9 -0,4 0 

Komunalinės paslaugos 19,7 16,3 19,7 17,5 15,2 19,7 -2,3 4,5 

 ilgalaikio turto 

remontas 

            0 0 

 Kitos paslaugos iš jų: 21,4 16,8 12,3 21,3 16,7 12,3 -4,6 -4,4 

Viešųjų erdvių 

priežiūrai 

    0,3     0,3 0 0,3 

Reprezentacinės 

paslaugos 

                

Kitos paslaugos     12     12,0   12,0 

Socialinės pašalpos   2,3 2,5   2,3 2,3 2,3 0 

Kitiems einamiesiems 

reikalams 

            0 0 

Materialaus ir 

nematerialaus turto 

įsigijimas 

32,7 32,8 14,5 12,6 32,7 14,1 20,1 -18,6 

Iš viso 231,7 222,6 218,9 208,0 218,4 215,7 10,4 -2,7 

 

Seniūnijos teritorijų ir objektų priežiūra 

 

Seniūnijos komunaliniame ūkyje dirba 10 komunalinio ūkio darbuotojų: 4 patalpų valytojai, 

traktorininkas, automobilio vairuotojas, pastatų remontininkas, kapinių prižiūrėtojas ir du kūrikai. 



Seniūnija atlieka 50,6 ha ploto viešųjų teritorijų, 101,2 km. vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrą, 

organizuoja gatvių apšvietimą seniūnijos gyvenvietėse, organizuoja 14 kapinių priežiūrą. 

Seniūnijos ūkinės veiklos, aplinkos ir viešųjų erdvių tvarkymo darbams vykdyti nepakanka 

komunalinio ūkio darbuotojų, todėl šiems darbams vykdyti buvo įdarbinti 5 asmenys laikiniesiems 

darbams atlikti, 16 asmenų, kuriems teismo sprendimu buvo skirta atlikti bausmę, atidirbant 

viešuosius darbus ir 121 asmuo talkino seniūnijai dirbdami visuomenei naudingus darbus. 

Kadangi 2018 metais šventėme Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-ąsias metines, Krinčine 

pasodintas šimtmečio ąžuolynas ir pastatyta įamžinimo lenta „Lietuvos šimtmečio ąžuolynas“. Norint 

išsaugoti tai kas jau yra sukurta ir nuveikta, nuolat buvo prižiūrima ir tvarkoma  Krinčino seniūnijos 

aplinka gyvenviečių centruose, prie atminimo paminklų ir lankytinose vietose sodinami ir prižiūrimi 

gėlynai, šienaujamos seniūnijai priklausančios teritorijos, pjaunami nudžiūvę medžiai, ruošiamos 

malkos kurui. Krinčino seniūnija gerai sutaria ir bendradarbiauja su kultūros įstaigomis, kartu 

derinami darbai ir todėl apie organizuojamas šventes ir renginius gauname tik gerų atsiliepimų. Nors 

apie savo krašto puoselėjimą daug kalbama ir gerais pavyzdžiai demonstruojama, dar vis atsiranda 

žmonių, kurie buitines atliekas išveža iš namų į atokesnes nuo kaimų vietas ir ten jas išpila. Praėjusiais 

metais seniūnijai teko sutvarkyti du bešeimininkius atliekų sąvartynus. 

Per 2018 metus daug darbų buvo atlikta prižiūrint seniūnijai priskirtus vietinės reikšmės kelius 

ir gatves. Kad ant kelio nesilaikytų vanduo ir taip neardytų kelio struktūros,  o žiemą mažiau 

užpustytų, buvo ruošiami kelkraščiai griovių išpjovimui. Iškirsti krūmai ir išrauti kelmai 

kelkraščiuose: 

1. nuo Žabynės kaimo iki Tetirvynės kaimo pabaigos – 1,1 km atkarpoje; 

2. nuo Barklainių kaimo iki Užusienio kaimo - 3 km atkarpoje; 

3. nuo Juodžionių kaimo iki Daniūnų kaimo – 2,2 km atkarpoje; 

4. nuo Biržų kelio į Kraštų kaimą – 1,3 km atkarpoje. 

Sprendžiant žmonėms aktualias problemas praėjusiais  metais  Pajiešmenių kaimo, Taikos 

gatvėje, prie daugiabučio namo įrengta automobilių stovėjimo aikštelė. Pajiešmenių kaimo Sodo 

gatvėje įrengti du, Krinčino miestelyje šeši gatvių šviestuvai, Kraštų kaimo Gamyklos gatvėje naujai 

įrengtas gatvės apšvietimas, Pajiešmenių ir Gulbinėnų kaimų gatvėse užasfaltuotos išdaužos 

važiuojamoje kelio dangoje, Krinčino miestelio gatvių duobės užpiltos šalto asfalto mišiniu.  Pagal 

VĮ Registrų centro suteiktus adresus, Gulbinėnų, Kraštų ir Pajiešmenių kaimuose įrengta 111 gatvių 

pavadinimų lentelių, 84 gatvių nuorodos ir sunumeruota 114 namų.  

Kaip ir kasmet seniūnijoje buvo atliekami pastatų ir patalpų remonto darbai, Krinčino 

mechaninių dirbtuvių pastate pakeisti 9 ir katilinėje 2 langai, Kraštų maldos namų-medicinos punkto-

bibliotekos pastate įrengtas granulėmis šildomas katilas. Krinčino Eugenijaus ir Leonardo 

Matuzevičių memorialiniame muziejuje išvalyti ir suremontuoti dūmtraukiai.  

2018 metais, Rajono savivaldybės pavedimu, Krinčino seniūnijos viešųjų erdvių plotuose 

(11,15 ha) suskaičiuotas, įvertintas ir užpajamuotas biologinis turtas (1958 medžiai). 

Už, iš Kelių fondo Krinčino seniūnijai skirtas lėšas, nužvyruotas kelias į Tetirvynės kaimą ir 

Ličiūnų kaimo Lazdynų gatvė, užtaisytos kelio dangos išdaužos Pajiešmenių kaime. 

 

 

Seniūnijos seniūno pavaduotoja, 

pavaduojanti seniūną        Anėlė Užkurienė 

     


