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Pumpėnų seniūnijos teritorija užima 17672,10 ha plotą, ribojasi su Pušaloto, Daujėnų, 

Pasvalio apylinkių seniūnijomis, Panevėžio rajonu. Per Pumpėnų seniūniją teka dvi upės: 

didžiausia seniūnijos upė – Lėvuo, Pyvesa, kurios vaga su pievomis paskelbti hidrografiniu 

draustiniu. Dar teka mažesnės upės : Svalia, Įstras, bei mažesni upeliai: Svirnupys, Gudas, 

Dvesienė, Šavienė, Rabata, Duselė ir kiti. 

2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis, Seniūnijoje gyvenamąją vietą deklaruoja 2313 

gyventojų: iš jų 1154 vyrai ir 1159 moterų. Iki 7 metų gyvena 115 vaikų, nuo 7 metų iki 18 metų 

gyvena 193 jaunuolių. Ilgaamžių žmonių nuo 85 metų Seniūnijoje gyvena 68 asmenys, iš kurių 56 

moterys ir 12 vyrų. Per 2018 m. Seniūnijoje gimė 11 vaikų: 7 berniukai ir 4 mergaitės. 

Pumpėnų seniūnija nuo 2013 m. gegužės 25 d. Lietuvos Respublikos Prezidentės patvirtintu 

dekretu Nr. 1K-1471 Pumpėnų seniūnija turi savo herbą.  

Seniūnijos teritorijoje išsidėstę 42 kaimai ir 2 miesteliai. Didesnės gyvenvietės yra: 
Pumpėnų, Kalno, Rinkūnų, Kriklinių, Vilkiškių. 

Seniūnijoje veikia:  

-Pumpėnų gimnazija (219 moksleiviai); 

-Pumpėnų gimnazijos Kalno ikimokyklinio ugdymo skyrius (13 vaikų), 

-Pumpėnų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius (33 vaikai); 

-Daujėnų pagrindinės mokyklos Kriklinių skyrius (26 mokiniai, iš jų: 16 mokinukai, 10 

vaikų lanko ikimokyklinio ugdymo grupę); 

-Pumpėnų ambulatorija, 3 medicinos punktai (Jurgėnų, Kriklinių, Rinkūnų);  

-Pasvalio kultūros centro 2 skyriai (Kriklinių, Pumpėnų); 

-Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos 4 padaliniai (Jurgėnų, Kriklinių, 

Rinkūnų, Pumpėnų). 

-Paštas. 

-Pumpėnų Švenčiausios Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia Pumpėnų miestelyje. 

-Šv. Mikalojaus cerkvė Gegabrastos kaime (tituliniai atlaidai vyksta 2 kartus į metus). 

-Švenčiausios Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia Kriklinių miestelyje. 

-Niurkonių koplyčia (šv. Aloyzo atlaidai birželio mėn.). 

Seniūnijos teritorijoje įsikūrusios 5 bendruomenės (Pumpėnų, Rinkūnų, Vilkiškių, 

Kriklinių, Jurgėnų kaimo). Jos aktyviai dalyvauja savo teritorijos infrastruktūros plėtroje, 

bendruomeniškumo ugdyme, edukacinių programų įgyvendinime ir kitose bendruomenės narių 

poreikius ir interesus įgyvendinančioje veikloje. Seniūnijoje gyvuoja jaunimo neformali 

grupė ,,Juventus“, veikianti prie Pumpėnų parapijos bažnyčios, skleidžianti kunigo Alfonso 

Lipniūno idėjas, sprendžianti jaunimo užimtumą. Kraštiečių asociacija ,,Pumpėniečių viltys“, savo 

darbais puoselėja gimtojo krašto kultūros tradicijas, papročius, istoriją. 

Pumpėnų seniūnija geranoriškai talkininkauja, pritaria, skatina ir dalyvauja Bendruomenių, 

Organizacijų veiklose. 2018 m. pastatytas ir atidengtas Savanorių paminklas su trimis atminimo 

lentomis Pumpėnų krašto savanoriams. Atstatytas Lietuvos nepriklausomybės 10-mečio proga 

1928 metais Pumpėnų miestelio aikštėje pastatytas kryžius. Šis kryžius tarybiniais metais buvo 

nuverstas, o geros valios žmonių išsaugotas iki šių dienų. 

Kiekviena bendruomenė turi ir savo tradicinių švenčių (Krikliniai-Antanines, Jurgėnų 

kaimo bendruomenė- Onines, Pumpėnai - Škaplierinę, Rinkūnai, Vilkiškiai – Kraštiečių). Seniūnija 

padeda Bendruomenėms organizuoti kalendorines ir tradicines šventes, sportines varžybas, 

treniruotes, švietėjiškus seminarus ir pan.  

Seniūnijoje veikia 9 įmonės (UAB ,,Dirvonų lentpjūvė“, D. Milašausko įm., D. 

Dobrodiejienės įm., UAB,, Paįstriečiai“, S. Stuknio įm., D. Arlausko indv. įm. ,,Aukštaitijos 

mediena“, J. Piragio įmonė, R. Čekanausko įm.), 8 parduotuvės (1- Vilkiškių kaime, 1-Kriklinių 

mstl.;1 – Rinkūnų kaime, 1 - Kalno kaime, 4 – Pumpėnų mstl.). 
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2017 m. Seniūnijoje išrinkti 4 seniūnaičiai ( Pumpėnų – Vilma Matuzevičienė; Kalno – 

Simona Bobrevičiūtė; Kriklinių – Antanas Dalmantas; Rinkūnų – Galina Pranskūnienė) aktyviai 

atstovauja bendruomenės interesus, geranoriškai bedradarbiauja su Seniūnija, teikia pasiūlymus, 

pastabas dėl Seniūnijos veiklos. 

 

Pumpėnų miestelis – seniūnijos centras. Seniūnijos administracinis pastatas įsikūręs 

Ąžuolyno a. 1, Pumpėnų mstl. 2018 m. gruodžio 31 d. Savivaldybės direktoriaus įsakymu Nr. DK-

484 Pumpėnų seniūnijoje patvirtintas 18,75 etato darbuotojų skaičius. Seniūnijoje dirba 19 

darbuotojų: du valstybės tarnautojai, trys darbuotojai, nepriskirti valstybės tarnautojų kategorijai, 

keturiolika komunalinio ūkio darbuotojų (iš jų - penki sezoniniai darbuotojai).  
 

 

PUMPĖNŲ SENIŪNIJOS VYKDOMOS FUNKCIJOS 

 

Seniūnijoje vykdoma vietinių kelių priežiūra: nuolat prižiūrima 107,4 km gatvių ir kelių, 

valomas sniegas, naudojamos slidumą mažinančios priemonės, vykdomas žvyrkelių 

greideriavimas, pakelių krūmų kirtimas. Pumpėnų seniūnijoje 2018 m. sutvarkyti keliai ir gatvės: 

 Žvyruotas ir suformuoti kelio šlaitai nuo Via Balticos į Dirvonų k., 2,5 km; 

 Žvyruota Paįstriečių k. Paįstriečių gatvė; 

 Sutvarkyta (išasfaltuota) 200 kv. m. asfalto duobių Pumpėnų mstl. Ąžuolyno a.   

 

Seniūnija prižiūri priskirtą 23,41 ha viešąją teritoriją. Organizuoja 2 veikiančių (Pumpėnų 

ir Kriklinių miestelių naujosios kapinės) ir 5 dalinai veikiančių (Pumpėnų, Kriklinių, Paįstriečių, 

Auriliškių, Gegabrastos) kapinių priežiūrą. Prižiūrimos neveikiančios kapinės, esančios 

Gegabrastos kaime, žydų kapinės Pumpėnų miestelyje, Vizorių bei Melėnų pilkapiai ir senkapiai. 

Sezono metu reguliariai atliekami šienavimo darbai, tvarkomi želdynai. 2018 m. atlikti šie darbai: 

 pakeista 400 m Pumpėnų mstl. naujųjų kapinių tvoros; 

 sutvarkyta 120 m Pumpėnų senųjų kapinių akmeninės tvoros; 

 atlikti Pumpėnų ir Kriklinių senųjų ir naujųjų kapinių kadastriniai matavimai. 

Pumpėnų seniūnijoje auga du botaniniai gamtos paveldo objektai Dručmaniškių k. ir 

Pašiliečių k. ąžuolai, kurie 2018 m. vasario 14 d. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimu 

Nr. T1-29 paskelbti gamtos paminklais. 2018 m. ąžuolai aptverti medinėmis tvoromis. 

Pumpėnų mstl. pastatyta informacinė lenta su Seniūnijos teritorijos planu, pažymėtais 

išnykusiais kaimais ir Seniūnijos herbu. 

 

Želdiniams įsigyti Administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. DV-167  

buvo skirta  650 Eur. Lėšos panaudotos dekoratyvinių medelių ir vienmečių gėlių įsigijimui: 

 Pumpėnų miestelio gėlynuose pasodinta 175 vnt. krūminių našlaičių ir chrizantemos  (87,35 

Eur); 

 Pumpėnų mstl. Vilniaus g. rekreaciniame plote pasodinta 20 vnt. kalninių pušų (90,03 Eur); 

 Rinkūnų kaime, prie kultūros namų  pasodinta 75 vnt. tujų vakarinių  (337,59 Eur); 

 Paįstriečių naujosiose kapinėse pasodinta 50 vnt. kalninių pušų (135,03 Eur). 

 

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 16 d. įsakymu  Nr. DV-264 

skirta 600 Eur atliekoms, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba nebeegzistuoja, surinkimui ir 

tvarkymui. Lėšos panaudotos: 

 Pumpėnų miestelio buvusių fermų teritorijoje bešeimininkių atliekų tvarkymui; 

 Ramoninės k. bešeimininkių atliekų tvarkymui. 

2018 m. Seniūnijoje nupjauti 255 nudžiūvę, seni, grėsmę keliantys medžiai:       Kriklinių 

mstl. - 10, Talkonių k. – 1, Pumpėnų mstl. parke – 223, Kalno k. parke prie Įstro – 21. 
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Užtikrinant eismo saugumą 2018 metais: 

 įrengtos gatvių nuorodos Jurgėnų kaime;  

 pastatyti sferiniai lauko veidrodžiai Kalno kaimo Jurgėnų ir Aukštagojaus gatvių 

sankryžoje ir Pumpėnų mstl. Beržų g.; 

 pastatytas Rinkūnų gyvenvietės pradžią žymintis ženklas ,,Rinkūnai“. 

 

Seniūnija organizuoja 6 gyvenviečių: Rinkūnų, Pumpėnų, Kalno, Vilkiškių, Kriklinių, 

Talkonių apšvietimą.  Po įvykdyto ESO projekto naujai įrengtas Pumpėnų mstl. gatvių apšvietimas. 

 

Didinant bedarbių užimtumą, organizuojami nenuolatinio pobūdžio darbai. 

Organizuojama visuomenei naudinga veikla. Per 2018 m. laikotarpį Seniūnijoje gatvių, kelių, 

pakelių bei teritorijų tvarkymo, apželdinimo ir želdinių priežiūros darbams atlikti įdarbinta 7 

žmones, 184 asmenys atliko visuomenei naudingus darbus. 

 

 Seniūnija skatina gyventojus saugoti ir gerinti aplinkos kokybę. 2018 m. 86 proc. visų 

Seniūnijos gyventojų naudojasi viešosiomis komunalinių atliekų tvarkymo paslaugomis, 

Seniūnijos teritorijoje yra 8 rūšiavimo konteinerių aikštelės Rinkūnų, Pumpėnų, Vilkiškių, Kalno, 

Kriklinių, Lavėnų gyvenvietėse.  

Papildomai įrengtos buitinių atliekų aikštelės Pumpėnų mstl. Dūdiškių g. ir Kalno k. Kalno 

g. ir anksčiau įrengtose aikštelėse pastatyti 5 papildomi mišrių atliekų konteineriai. 

2018 metais 20 Seniūnijos gyventojų įsigijo kompostavimo konteinerius. 

Pavasarį visose bendruomenėse organizuojamos aplinkos tvarkymo talkos. Vasarą 

organizuojamas gražiausios sodybos konkursas, kurio metu išrenkamas kandidatas į Rajono 

gražiausiai tvarkomos sodybos konkursą.  

 

Seniūnija prižiūri, valdo, naudoja ir disponuoja Savivaldybės administracijai patikėjimo 

teise perduotą ir seniūnijoje apskaitomą turtą: 

Ilgalaikio turto likutinė vertė 2018-12-31 – 1868909,65 Eur;  

Ūkinis inventorius – 28839,37 Eur. 

Medžiagos – 5474,01 Eur; 

Kuras – 8808,47 Eur; 

Atsarginės dalys – 731,34 Eur. 

Pumpėnų seniūnija prižiūri 12 negyvenamų pastatų (mechaninės dirbtuvės, seniūnijos 

administracinis pastatas, pirtis, Pumpėnų kultūros namai, Rinkūnų kultūros namai, Daujėnų 

pagrindinės mokyklos Kriklinių skyriaus pastatas, Kriklinių katilinė, Kriklinių administracinio 

pastato 2 aukštas su rūsiu, buv. Kriklinių medinė mokykla su ūkiniu pastatu, Bendruomenės namai 

Kalno k., Kalno k. katilinė, Kriklinių bendruomenės pastatas). 

2018 m. buvo uždengtas Daujėnų pagrindinės mokyklos Kriklinių skyriaus pastato stogas. 

Pastate atliktas 3 klasių ir valgyklos remontas (perdažytos sienos, sudėtos naujos grindys, perdažyti 

koridorių ir laiptinės grindys), pastato languose (21 vnt.) įrengtos vertikalios žaliuzės dėl 

priešmokyklinės ir ikimokyklinės grupių įsteigimo Kriklinių skyriuje. 

 

Seniūnija vykdo jai pavestas socialinio darbo funkcijas:  

-teikia pagalbą 8 socialinės rizikos šeimoms, kurioje auga 19 vaikų; Nuo 2018 m. liepos 1 

d., Savivaldybės direktoriaus 2018 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. DK-299 , socialinis darbuotojas 

perkeltas į Pasvalio paslaugų ir užimtumo centrą. 

-teikia bendrąsias socialines bei iš dalies specialiąsias socialines paslaugas 197 vienišiems, 

pagyvenusiems ir turintiems negalią asmenims.  

Per 2018 metus priimta 1251 prašymas įvairioms socialinėms paramoms gauti (piniginei 

socialinei paramai gauti; valstybinėms šalpos išmokoms; dėl vienkartinės išmokos nėščiai moteriai 

(gimus vaikui); dėl šildymo kompensacijų; dėl ilgalaikės socialinės globos senyvo amžiaus ir 

neįgaliems asmenims skyrimo, apgyvendinimo socialinės globos namuose; dėl trumpalaikės 

socialinės globos senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims skyrimo, apgyvendinimo socialinės 
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globos namuose; dėl pagalbos į namus paslaugų skyrimo; dėl kompensacinės technikos priemonių 

skyrimo; dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir neįgaliojo pažymėjimo išdavimo; asmens 

(šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimas dėl įvairių socialinių paslaugų skyrimo senyvo 

amžiaus, neįgaliems asmenims; asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimas dėl 

specialiųjų poreikių lygio nustatymo; asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimas dėl 

socialinių paslaugų skyrimo socialinės rizikos asmenims; poreikio socialinei globai įvertinimai 

senyvo amžiaus asmeniui ir  suaugusiam asmeniui su negalia; apsilankymo aktai vykdant neįgalių 

asmenų globėjų, rūpintojų veiklos kontrolę ir kt.). 

Per 2018 m. aplankyti ir pasveikinti 3 garbingo 90-mečio sulaukę Seniūnijos gyventojai. 

 

Seniūnija atlieka žemės ūkio veiklos administravimo funkcijas:  

-Priima prašymus registruoti ir atnaujinti žemės ūkio ir kaimo valdas Žemės ūkio ir kaimo 

verslo registre, per 2018 m. atnaujinta ir įregistruota 207 valdos. 

-Priima paraiškas ir atlieka jų keitimus tiesioginėms išmokoms gauti už žemės ūkio 

naudmenų ir pasėlių plotus, per 2018 m. priimtos 173 paraiškos tiesioginėms išmokoms gauti už 

žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus. 

-Registruoja ūkinius gyvulius, vykdo prevencines priemones, kuriomis siekiama apsaugoti 

mažą kiaulininkystės ūkį nuo afrikinio kiaulių maro viruso patekimo, per 2018 m. atlikta 95 

gyventojų laikomų kiaulių apskaita ir deklaravimas 

-Seniūnijos gyventojams padeda užpildyti paraiškas asbestinių stogų keitimo paramai gauti. 

2018 m. užpildytos 4 paraiškos pagal šią kaimo plėtros priemonę ir atlikta 1 asbesto inventorizacija. 

-Užpildo tiesiogiai vartoti pieno kvotų deklaracijas, per 2018 m. užpildyta 11 deklaracijų. 

 

Seniūnijoje atliekami notariniai veiksmai, vykdomos gyvenamosios vietos deklaravimo, 

civilinės saugos organizavimo funkcijos, išduodamos įvairios socialinę ar kitokią faktinę padėtį 

patvirtinančios pažymos gyventojams, išduodami leidimai laidoti bei prekybai viešosiose vietose, 

renkami ir teikiami duomenis, reikalingi mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai.  

Per 2018 metus atlikta: 

 52 notariniai veiksmai;  

 239 seniūnijos gyventojai pasinaudojo Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir 

gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymo funkcija; 

 išduotos 100 įvairių pažymų, patvirtinančių socialinę, faktinę asmenų padėtį; 

 išduoti 47 leidimai laidoti,  

 išduoti 25 leidimai prekybai viešosiose vietose,  

 išduoti 2 leidimai atlikti kasinėjimo darbus viešosiose teritorijose, 

 išduoti 5 leidimai organizuoti renginius, 

 

Pumpėnų seniūnija, vykdydama jai priskirtas funkcijas, plėtodama Vietos savivaldą, 

spręsdama jos kompetencijai priklausančius klausimus, įgyvendindama pavestas viešojo 

administravimo funkcijas, bendradarbiaudama su Savivaldybe ir jos skyriais, Bendruomenėmis, 

Organizacijomis, Seniūnaičiais, Kraštiečių asociacija ,,Pumpėniečių viltys“, 

Pumpėnų ,,Bočiai“ filialu, dvasininkais, policijos pareigūnais, Pumpėnų gimnazija, jos skyriais, 

Daujėnų pagrindinės mokyklos Kriklinių skyriumi, RAAD Pasvalio skyriumi, kitomis 

institucijomis, siekia, kad Pumpėnų seniūnijos teritorija taptų patrauklia, saugia, gražia, ekologiška 

vietove vietiniams gyventojams, Seniūnijos svečiams. 

 

Seniūnijos seniūnė                                                                                           Regina Rapkevičienė 


