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Namišių seniūnija yra Pasvalio rajono savivaldybės administracijos struktūrinis teritorinis  

padalinys, 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 Administracijos direktoriaus 

įsakymais. 

Seniūnijoje dirba 10 darbuotojų: 2 valstybės tarnautojai, 3 darbuotojai, nepriskirti valstybės 

tarnautojų kategorijai, 5 komunalinio ūkio darbuotojai. Šiuo metu seniūnijoje yra laisvas 0,5 elektriko 

inžinieriaus etatai.  

Seniūnijos centras – Namišių kaimas, nuo rajono centro – Pasvalio miesto nutolęs 20 

kilometrų. 

Seniūnijos teritorija užima 6 455 ha plotą, ribojasi su Saločių, Vaškų seniūnijomis ir Latvijos 

Respublika. 

 Kaip ir kasmet gyventojų skaičius mažėja, dėl gyventojų migracijos, mažo gimstamumo ir  

sunkios ekonominės padėties. Seniūnijoje 2018 m. gyveno apie 850 gyventojų (827 deklaruoja 

gyvenamąją vietą), jos teritorijoje išsidėstę Deveitonių, Kiemėnų, Kužmiškio, Manikūnų, Momelėnų, 

Mitrišiūnų, Molynės, Namišių, Purvių, Velžių, Velželių kaimai. Didesnės gyvenvietės – Kiemėnai, 

Namišiai, Manikūnai. 

Per metus gimė 9 vaikai iš jų 4 berniukai ir 5 mergaitės. Mirė 8 seniūnijos gyventojai. 

Seniūnijoje šiuo metu gyvena 155 pensijinio amžiaus žmogus.  

Seniūnijoje veikia: Saločių Antano Poškos pagrindinės mokyklos Namišių skyrius (37 

mokiniai), mokyklos patalpose veikia Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Namišių 

biblioteka, Kiemėnų buvusios mokyklos patalpose veikia užimtumo centras ir Pasvalio Mariaus 

Katiliškio viešosios bibliotekos Kiemėnų biblioteka. Seniūnijoje taip pat yra Namišių bendrosios 

praktikos gydytojo kabinetas, Kiemėnų medicinos punktas, Pasvalio kultūros centro Saločių skyriaus 

Namišių kultūros namai, Namišių pašto skyrius. Seniūnijos teritorijoje  veikia  ŽŪB ,,Ąžuolas“, UAB 

„Mediena tau“. Seniūnija glaudžiai bendrauja ir  bendradarbiauja su šiomis įstaigomis.  

Seniūnijoje yra įsikūrusios 3 bendruomenės (Namišių, Manikūnų, Kiemėnų) ir 3 seniūnaitijos 

(Namišių, Manikūnų, Kiemėnų). Seniūnija kartu su seniūnaičiais ir bendruomenėmis 2018 m. 

nuveikė daugybę darbų. Praėjusiais metais vyko trys išplėstinės seniūnaičių sueigos, kurių metu 

seniūnaičiai kartu su bendruomenių pirmininkais pristatė savo idėjas. Pagrindiniai klausimai, kuriuos 

svarstėme išplėstinėse seniūnaičių sueigose buvo susijusios su kelių remontu, viešųjų teritorijų 

tvarkymu. 2018 m. buvo Lietuvos valstybės šimtmečio minėjimo metai. Ta proga visos 

bendruomenės įamžino išnykusius ir nykstančius kaimus. Kiemėnuose ir Namišiuose buvo atidengtos 

atminimo lentos, o Manikūnuose pastatyta išnykusių kaimų rodyklė. Namišių krašto bendruomenė 

minėdama Lietuvos šimtmetį organizavo Vasario 16 – osios minėjimą  „Čia įspaustos pėdos lieka 

amžinai“, kurio pagrindiniu akcentu tapo 100 km žygis sujungęs ne tik mūsų seniūnijos 

bendruomenes, bet ir visą rajoną. Manikūnų krašto bendruomenė Lietuvos 100-mečio  proga aplankė 

išnykusius ir nykstančius bendruomenės kaimus: Momelėnus, Mitrišiūnus, Petrošynus, Purvius, 

Purvelius, Manikūnėlius ir jų teritorijas pagerbė Trispalvėmis. Kiemėnų kaimo bendruomenė 

minėdama Vasario – 16 ąją puošė kaimą Lietuvos trispalvėmis ir organizavo minėjimą. Kaip ir 

kasmet seniūnijoje buvo organizuojama akcija „Darom 2018“. Seniūnijos darbuotojai kartu su 

bendruomenėmis ir seniūnaičiais tvarkė viešąsias seniūnijos teritorijas. 2018 m. Namišių seniūnijos 

bendruomenėms buvo skirta 863,00 Eur, kurios buvo panaudotos patalpų, parko apšvietimo ir viešųjų 

erdvių tvarkymui. 2018 m. pabaigoje kiekvienoje seniūnaitijoje buvo organizuojami gyventojų 



susirinkimai, kurių metu buvo renkami seniūnaičiai. Rinkimus antroms 3 metų kadencijoms laimėjo 

tie patys seniūnaičiai. Surinkimų metu su gyventojais buvo aptarti seniūnijos 2018 m. nuveikti darbai, 

aptartas seniūnijos biudžetas, padėkota seniūnijos seniūnaičiams, bendruomenių pirmininkams, 

kultūros centro, bibliotekos darbuotojams, ūkininkams kuriems padedant gražinamas mūsų seniūnijos 

gyvenviečių vaizdas. Taip pat atsakyta į iškilusius gyventojų klausimus. Siekiant kuo greičiau ir 

plačiau informuoti gyventojus apie seniūnijos veiklą visa informacija yra talpinama Namišių 

seniūnijos socialiniame puslapyje.  

2018 m. seniūnijoje buvo parengta, išduota ir užregistruota:  

 Gyvenamosios vietos deklaravimo sistemoje užregistruota prašymų – 69;  

 Išduota pažymų susijusių su gyvenamosios vietos deklaravimo duomenimis – 83; 

 Išduota įvairių leidimų (laidoti, kasinėti, prekiauti) – 13;  

 Dokumentų rengimas ir registravimas atliekant notarinius veiksmus – 27; 

 Suteikta įvairių paslaugų (transporto, salės nuomos)  – 33; 

 Pažymų išdavimas – 23; 

 Gaunamųjų raštų registravimas – 54; 

 Priimta piliečių prašymų – 65; 

 Gauta ir išsiųsta raštų  – 177; 

 Parengta seniūno įsakymų (veiklos, personalo ir atostogų klausimais) – 74; 

 Užpildyta paraiškų „Asbestinių stogų dangos keitimas“ – 5. 

 2018 m. įvairiais klausimais bendrauta ir bendradarbiauta su Savivaldybės administracijos 

skyriais, Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariato Pasvalio rajono policijos komisariato 

bendruomenės pareigūnais, Visuomenės sveikatos biuru, Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijos, Pasvalio sporto mokykla, Pasvalio socialinio užimtumo centru ir kt.  

Seniūnija organizuoja bendro naudojimo žaliųjų zonų, želdinių, gėlynų, parkų, kapinių, 

seniūnijai priskirtos teritorijos bei objektų priežiūrą, infrastruktūros plėtrą. 2018 m. buvo gautos lėšos 

želdinių įsigijimui, kurios panaudotos atnaujinant seniūnijos gėlynus bei buvo nupirkta įvairių 

dekoratyvinių medelių, kurie buvo atiduoti bendruomenių žiniai jų žaliųjų zonų tvarkymui. Seniūnija 

nuolat prižiūri 53 km vietinių viešųjų kelių, gatvių ir pagriovių. 2018 m. buvo greideriuojami bei 

žvyruojami keliai. Namišių seniūnijos Kiemėnų kaime pažvyruota Vytauto gatvė. Taip pat buvo 

tvarkomos kelio atkarpos keliuose Kiemėnai – Latvijos pasienis ir Namišiai – Velžiai. Namišių – 

Manikūnų aplinkkelyje išpjauti grioviai, supiltas žvyras, smėlis, skalda. 2018 m. buvo išgenėti 3 km 

Lietuvos - Latvijos pasienio griovio. Seniūnijos iniciatyva ir lėšomis buvo pastatyti skiriamieji kelio 

ženklai Namišių gyvenvietės gatvėse ir Kiemėnai – Latvijos pasienis atkarpoje. Kiekvienais metais 

seniūnijos kelių būklė gerėja. 2018 m. buvo sutvarkyta Kiemėnų kaimo kapinių tvora, nuolat 

remontuojami ir prižiūrimi seniūnijai priklausantys pastatai ir patalpos. 2018 m. Namišių kaimo 

šaligatvio atkarpoje esančioje prie parko sumontuoti apšvietimo žibintai. Įrengtos vaizdo stebėjimo 

kameros stebinčios pagrindinę sankryžą Namišių kaime, kuri stebi Namišių, Saločių ir Žaliosios 

gatvių sankirtas. Kameros taip pat įrengtos šalia seniūnijos administracinio pastato, jos stebi vidinį ir 

paradinį seniūnijos kiemus. Šiuos darbus vykdo seniūnijoje dirbantys darbuotojai ir nenuolatinio 

pobūdžio darbus atliekantys darbininkai įdarbinti iš Užimtumo tarnybos bei žmonės dirbantys už 

socialines pašalpas. 2018 m. seniūnijoje buvo sudarytos 6 darbo sutartys su žmonėmis dirbančiais 

nenuolatinio pobūdžio darbus. 2018 m. metais buvo atlikti geodeziniai matavimai.  
Seniūnijoje dirba socialinio darbo organizatorė, kuri teikia socialines paslaugas: 

 Prašymų išmokoms, paramai, šalpos ir vienkartinei išmokai gauti - 313.  

 Surašyta buities tyrimo aktų – 47 

  Apsilankymai pas vienišus asmenis (35), ligonius ir neįgaliuosius (101) – 205; 

 Surengti 5 Paramos teikimo komisijos posėdžiai; 

 Intervencinius maisto produktus gauna – 110; 



 Visuomeninei naudingai veiklai atlikti sudarytos sutartys – 76. 

Seniūnijoje dirbanti žemės ūkio specialistė priėmė, atnaujino ir užregistravo: 

 Paraiškos paramai už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus bei gyvulius – 121; 

 Prašymai pakeisti paraiškų paramai už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus bei 

gyvulius duomenis – 18; 

 Atnaujinta žemės ūkio valdos duomenų ŽŪKV registre – 138; 

 Įregistruotos žemės ūkio valdos – 5; 

 Išregistruota žemės ūkio valdos – 2; 

 Atnaujinti Ūkininkų ūkio duomenis LR Ūkininkų ūkių registre – 81; 

 Išduoti išrašai apie žemės ūkio valdų ekonominį dydį – 27; 

 Užpildyta tiesiogiai vartoti atiduodamo pieno kvotų deklaracijų – 1; 

 Užpildyta pranešimų apie ūkinių gyvūnų bandą – 41; 

 Išdalinta valstybinės žemės nuomos deklaracijų – 85; 

 Priimtos, užpildytos ir perduotos nuimto derliaus, parduotų bei augintojų sandėliuose 

laikomų grūdų kiekių savaitinės/pusmetinės ataskaitos – 8; 

 Įbraižyti  deklaruojami laukai – 889; 

 Bendras sudeklaruotos žemės plotas 5042,69 ha. 

Tarpininkaujama ūkininkams bendraujant su NMA prie ŽŪM specialistais, gyventojams 

pageidaujant, padedant užpildyti ir išsiųsti reikiamus dokumentus į institucijas.  

Namišių seniūnijos bendruomenės gyvena aktyvų gyvenimą. Į bendruomenių organizuojamas 

veiklas įtraukiami visų amžiaus grupių asmenys – tiek jaunimas, tiek pagyvenusieji. Gerinant 

gyventojų laisvalaikio kokybę seniūnijai svarbūs kultūros ir sporto renginiai. Bendruomenių 

gyventojai  noriai dalyvauja rajono seniūnijų sportinės varžybose. Bendradarbiaujant su Pasvalio 

sporto mokykla susumavus visų 2018 metų žaidynių rezultatus Namišių seniūnija rajone užėmė 

antrąją vietą. Bendradarbiaujant su Pasvalio kultūros centro Saločių kultūros namų Namišių skyriaus 

darbuotojais ir bendruomenėmis buvo organizuoti valstybinių švenčių minėjimai. Seniūnija aktyviai 

dalyvauja pilietinėse akcijose ir iniciatyvose.  

Manikūnų bendruomenė 2018 m. teikė paraiškas įvairiems projektams įgyvendinti. Už gautas 

lėšas buvo suorganizuotas renginys  mokyklos Manikūnuose įsteigimo 100-mečiui ir bendruomenės 

15 metų sukaktims paminėti, kurio metu pristatyta L. Lasauskienės ir D. Greviškienės knyga 

„Manikūnų mokyklos istorija (1918 – 1991)“. 

Kiemėnų kaimo bendruomenė 2018 m. surengė 4 tarybos posėdžius, 2 visuotinius 

susirinkimus. Bendruomenės gretas papildė 4 nauji nariai. Kiemėnų bendruomenė teikė paraiškas 

dalyvauti projektuose. Gautas lėšas panaudojo bendruomenės patalpų šildymui ir kosmetiniam 

remontui ir suorganizavo šventę.  

Namišių krašto bendruomenė 2018 m. teikė paraiškas trims projektams: „Namišių jaunimo 

saviraiškos dirbtuvės „Statom laivą““, „Naujų tradicijų kūrimas Namišių bendruomenėje“, „Namišių 

bendruomenės kalnelio apšvietimas“. Namišių krašto bendruomenė stipriai prisidėjo gražinant 

Namišių kaimo viešąsias erdves. Tvarkė bendruomenės kalnelį, įrengė jo apšvietimą ir šalia iškėlė 

Lietuvos Respublikos trispalvę.  

Seniūnijos, bendruomenių, seniūnaičių pastangomis kiekvienais metais Namišių seniūnijos 

kaimai tobulėja ir gražėja.  

PRIDEDAMA. Namišių seniūnijos 2016 – 2018 m. išlaidų analizė. 1 lapas.  
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2016 m. 2017 m. 2018 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Darbo užmokestis 58,9 63,5 69,6 58,9 63,1 69 4,2 5,9

Socialinio draudimo įmokos 18,3 19,9 23,2 18,2 19,8 22,6 1,6 2,8

Prekės ir paslaugos 54,2 44,2 47,7 53,7 43,1 46,6 -10,6 3,5

t. sk. ryšių paslaugos 0 0 0,3 0 0 0,3 0 0,3

transporto išlaikymas 8,7 8,6 9,6 8,6 8,1 9,1 -0,5 1

spaudiniai 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0

prekės 20,9 16,5 13,6 20,9 16,4 13,4 -4,5 -3

komandiruotės 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0,1

kvalifikacijos kėlimas 1,6 0,9 0,5 1,5 0,8 0,4 -0,7 -0,4

Komunalinės paslaugos 14,7 13,3 16,5 14,6 13 16,3 -1,6 3,3

 ilgalaikio turto remontas 0 0 0 0 0 0 0 0

 kitos paslaugos 8,2 4,8 6,8 8 4,7 6,7 -3,3 2

Socialinės pašalpos 0 0 0,2 0 0 0,2 0 0,2

Kitiems einamiesiems reikalams 0 0 0 0 0 0 0 0

Materialaus ir nematerialaus turto įsigijimas 14,9 33,1 30,7 14,9 32,7 30,5 17,8 -2,2

Iš viso 146,3 160,7 171,2 145,7 158,7 168,7 13 10

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti (B)126,7 138,7 152,8 126,2 136,9 150,4 10,7 13,5

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti (D)16,9 19,3 16 16,9 19,3 16 2,4 -3,3

Teikiamoms paslaugoms finansuoti(S) 2,7 2,7 2,4 2,6 2,5 2,3 -0,1 -0,2

Iš viso 146,3 160,7 171,2 145,7 158,7 168,7 13 10

Išlaidų pavadinimas Patvirtinta metams tūkst. Eur Apmokėtos išlaidos, tūkst. Eur Apmokė-

tos 

išlaidos 

2017m. 

lyg.su 

2016 m. +,-

Apmokė-

tos 

išlaidos 

2018m. 

lyg.su 

2017 m. +,-


