
 

 

PATVIRTINTA  

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 
direktoriaus 2021 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. DV-279 

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

PUMPĖNŲ SENIŪNIJOS 

2021 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I. BENDROJI DALIS 

1. Seniūnijos 

aplinka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Teritorijos plotas – 17672,10 ha 

1.2. Vietinių kelių ilgis – 97,16 km; gatvių ilgis – 19,663 km. 

1.3. Gyventojų skaičius 2021-01-01 duomenimis – 2207, iš jų: vaikai ir 

jaunuoliai– 308, darbingo amžiaus gyventojai – 1404, pensinio amžiaus 

gyventojai – 495. 

1.4. Miestelių, kaimų, viensėdžių skaičius – 44 vnt. 

1.5. Pumpėnų gimnazija (238 moksleiviai); 

-Pumpėnų gimnazijos Kalno ikimokyklinio ugdymo skyrius (12 vaikų), 

-Pumpėnų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius (30 vaikų); 

-Pumpėnų gimnazijos priešmokyklinio ugdymo skyrius (15 vaikų); 

-Pumpėnų gimnazijos Kriklinių ikimokyklinio ugdymo skyrius (10 vaikų); 

-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). 

-Seniūnijos teritoriją aptarnauja du mobilūs laiškininkai.  

-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.). 



 

 

-8 parduotuvės: 1- Vilkiškių kaime, 1-Kriklinių mstl.;1 – Rinkūnų kaime, 

1 - Kalno kaime, 4 – Pumpėnų mstl. 

-įregistruotos įvairios bendrijos, įmonės, organizacijos, asociacijos: UAB 

„Paįstriečiai“, Arūno Ruseckio mažoji bendrija, individuali įmonė „Kausila“, 

melioracijos naudotojų asociacija „Smilgumpla“, R. Čekanausko įmonė, MB 

„Pumpėnų mėsinė“, T. Junevičiaus individuali įmonė, UAB „Žemtecha“, UAB 

„Nanto Parts“, MB „Ars decora“, UAB „Pulmera“, MB „Dankirta“, UAB 

„Rastrama“, UAB „Dovekas, UAB „Pirčiupis“, MB „Ado autobusai“, A. 

Zalunskienės įmonė, UAB„ Jurgėnų biokuras“, daugiabučių bendrija „Kalno 2“, 

UAB „Egnera“, individuali įmonė „Žaižarija“, UAB „Aukštaitijos mediena“, D. 

Arlauskaitės individuali įmonė, melioracijos sistemų naudotojų asociacija 

„Svalia“, MB „Pas dinozaurus“, UAB „Lit Motors“, UAB „Bioenergija“, UAB 

„Vino RAI, UAB „GMBH RAI“, kaimo turizmo sodyba „Lėvens brasta“, 

labdaros ir paramos fondas „Vaikų šypsenos“, Įsikūnijusiojo žodžio instituto 

Teofilio Matulionio vienuolynas. 

1.6. Seniūnijoje veikia keletas visuomeninių organizacijų:  

5 bendruomenės (Pumpėnų, Rinkūnų, Vilkiškių, Kriklinių, Jurgėnų kaimo); 

Kraštiečių asociacija „Pumpėniečių viltys“ 

Euharistinio jaunimo organizacija „Juventus“ 

LPS „Bočiai“ Pasvalio bendrijos Pumpėnų filialas 

2. Seniūnijos 

vidinė struktūra  
2.1. Seniūnijos etatų skaičius – 17 

2.2 Seniūnijoje dirba  2 valstybės tarnautojai ir 15 darbuotojų, dirbančių pagal 

darbo sutartis. 

2.3. Seniūnija yra suskirstyta į 4  seniūnaitijas:  

Kalno, Kriklinių, Rinkūnų ir Pumpėnų 

2.4. Seniūnijos balanse apskaitomų socialinių būstų, pastatų skaičius – 2 

 

3. Seniūnijos misija ir tikslai, pagrindinė veikla 

 

3.1 Misija:  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 Pumpėnų seniūnijos 

nuostatuose. Užtikrinti paslaugų prieinamumą ir kokybę visiems seniūnijos gyventojams. Tvarkyti 

saugomų teritorijų viešąją aplinką, organizuoti paveldosaugos objektų priežiūrą, rūpintis tinkamu 

gatvių apšvietimu ir vykdyti vietinių kelių priežiūrą. Remti ir skatinti seniūnijos gyventojų 

bendruomeninę, kultūrinę ir sportinę veiklą. Teikti kokybiškas socialines paslaugas seniūnijos 

gyventojams, jas planuojant ir organizuojant taip, kad gyventojai gautų įvairiapusę socialinę paramą, 

kuri jiems priklauso pagal įstatymus. 

3.3. Veiklos kryptys:  Rūpintis seniūnijos ir gyventojų gerove, socialinę atskirtį patyrusiais 

asmenimis (šeimomis), kurti saugią ir patogią gyvenamąją aplinką, siekti viešumo ir reaguoti į 

gyventojų nuomonę. 



 

 

           PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  PUMPĖNŲ SENIŪNIJOS 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS 
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01 Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo programa 

01.02.01.01.04 Savivaldybės 

padalinių 

(seniūnijų) 

darbo 

organizavimas 

01.03.02.09 

Institucijos 

valdymo išlaidos 

(SB) 

  Seniūno 

pavaduotoja 

Asta 

Raudonienė 

I–IV  33,3 32,5 22,0 0,8 

Seniūnijos vidaus 

administravimas ir 

personalo valdymas 

Seniūnijos 

darbuotojų etatų 

skaičius 

17 Seniūno 

pavaduotoja 

Asta 

Raudonienė 

I–IV     

Gyvenamosios 

vietos deklaravimo 

duomenų ir 

gyvenamosios 

vietos neturinčių 

asmenų apskaitos 

tvarkymas, pažymų 

apie asmens 
deklaruotą 

gyvenamąją vietą 

išdavimas 

Atliktų veiksmų, 

susijusių su 

asmens 

gyvenamosios 

vietos 

deklaravimu, 

skaičius 

100 Seniūno 

pavaduotoja 

Asta 

Raudonienė  

I–IV      



 

 

Seniūnijai 

priskirtos teritorijos 

gyventojams 

pažymų  apie  

šeimos sudėtį bei 

įstatymuose 

numatytų kitų 
faktinę padėtį 

patvirtinančių 

dokumentų 

išdavimas 

Išduotų pažymų 

skaičius 

50 Seniūno 

pavaduotoja 

Asta 

Raudonienė 

I–IV      

Leidimų laidoti, 

prekiauti ar teikti 

paslaugas 

viešosiose vietose, 

atlikti kasinėjimo 

darbus, organizuoti 

renginius, 

išdavimas 

Išduotų laidoti 

leidimų skaičius 

40 Seniūno 

pavaduotoja 

Asta 

Raudonienė 

I–IV      

Išduotų prekiauti 
ar teikti 

paslaugas 

viešose vietose 

leidimų skaičius 

30 Seniūno 
pavaduotoja 

Asta 

Raudonienė 

I–IV      

Išduotų atlikti 

kasinėjimo 

darbus leidimų 

skaičius 

5 Seniūno 

pavaduotoja 

Asta 

Raudonienė 

I–IV      

Išduotų 

organizuoti 

renginius leidimų 

skaičius 

5 Seniūno 

pavaduotoja 

Asta 

Raudonienė 

I–IV      

Visuomenei 

naudingos veiklos 

organizavimas 

Asmenų, 

atlikusių 

visuomenei 

naudingus 

darbus, skaičius 

20 Seniūno 

pavaduotoja 

Asta 

Raudonienė 

I–IV      



 

 

Asmenų prašymų, 

skundų ir 

pranešimų 

nagrinėjimas 

Į seniūniją 

besikreipiančių 

gyventojų 

skaičius 

500 Seniūno 

pavaduotoja 

Asta 

Raudonienė 

I–IV      

Seniūno įsakymų 

rengimas 

Įsakymų 

personalo 

klausimais 

skaičius 

30 Seniūno 

pavaduotoja 

Asta 

Raudonienė  

I–IV     

Įsakymų veiklos 

klausimais 

skaičius 

15 Seniūno 

pavaduotoja 

Asta 

Raudonienė  

I–IV      

Įsakymų 

atostogų ir 

komandiruočių 

klausimais 

skaičius 

30 Seniūno 

pavaduotoja 

Asta 

Raudonienė  

I–IV      

Savivaldybės 

institucijų teisės 

aktų projektų 
rengimas 

Parengtų 

Administracijos 

direktoriaus 
įsakymų projektų 

skaičius 

10 Seniūno 

pavaduotoja 

Asta 
Raudonienė  

I–IV     

Parengtų 

Tarybos 

sprendimų 

projektų skaičius 

1 Seniūno 

pavaduotoja 

Asta 

Raudonienė  

I–IV      

Seniūnijos 

aptarnaujamoje  

teritorijoje 
gyvenantiems 

gyventojams 

notarinių veiksmų 

atlikimas 

Atliktų notarinių 

veiksmų skaičius 

30 Seniūno 

pavaduotoja 

Asta 
Raudonienė 

I–IV      



 

 

Viešųjų pirkimų 

organizavimas ir 

vykdymas 

Užpildytų 

viešųjų pirkimų 

paraiškų skaičius 

100 Seniūno 

pavaduotoja 

Asta 

Raudonienė 

I–IV      

Gyventojų sueigų 

sušaukimas ir 

seniūnijos metinio 
veiklos plano 

įgyvendinimo 

ataskaitos 

pateikimas 

Sušauktų 

gyventojų sueigų 

skaičius 

4 Seniūno 

pavaduotoja 

Asta 
Raudonienė 

I–IV      

06.02.01.01. 

Komunalinio ūkio 

plėtra (SB) 

  Seniūno 

pavaduotoja 

Asta 

Raudonienė 

I–IV  150,5 142,5 117,0 8,0 

Komunalinio ūkio 

personalas 

Komunalinio 

ūkio personalo 

darbuotojų etatų 
skaičius 

12 Seniūno 

pavaduotoja 

Asta 
Raudonienė 

I–IV      

Veikiančių ir 

neveikiančių 

kapinių priežiūra 

Prižiūrimų 

veikiančių  

kapinių skaičius 

7 Darbo 

organizavimo 

inžinierius 

Stanislovas 

Kirkilas   

Seniūno 

pavaduotoja 

Asta 
Raudonienė 

 

I–IV      

 Prižiūrimų 

neveikiančių 

kapinių skaičius 

2 Darbo 

organizavimo 

inžinierius 

Stanislovas 

Kirkilas   

 

I–IV      



 

 

Seniūnijos 

gyventojams 

atlygintinų 

paslaugų pagal 

Savivaldybės 

tarybos patvirtintus 

įkainius, teikimas 

Gautos lėšos už 

suteiktas 

paslaugas, Eur  

200 Darbo 

organizavimo 

inžinierius 

Stanislovas 

Kirkilas   

Seniūno 

pavaduotoja 
Asta 

Raudonienė 

 

I–IV      

Bendro naudojimo 

teritorijų: parkų, 

skverų, šaligatvių, 

gatvių valymas ir 

priežiūra 

Seniūnijos 

gyvenviečių 

gatvių ir 

šaligatvių plotas, 

m2 

82820 Darbo 

organizavimo 

inžinierius 

Stanislovas 

Kirkilas  

Seniūnė 

Regina 

Rapkevičienė 

 

I–IV      

Seniūnijos 

prižiūrimo 

bendro 
naudojimo 

teritorijų plotas, 

m2 

24000 Darbo 

organizavimo 

inžinierius 
Stanislovas 

Kirkilas   

Seniūno 

pavaduotoja 

Asta 

Raudonienė 

I–IV      

Vietinių kelių ir 

gatvių valymas ir 

priežiūra, pakelių 

šienavimas ir 

krūmų kirtimas, 

želdinių priežiūra 

Prižiūrimų 

vietinių kelių 

ilgis, km. 

116,823 Darbo 

organizavimo 

inžinierius 

Stanislovas 

Kirkilas   

Seniūno 

pavaduotoja 

Asta 
Raudonienė 

I–IV      



 

 

06.04.01.01  Gatvių 

apšvietimas (SB) 

  Seniūno 

pavaduotoja 

Asta 

Raudonienė 

I–IV 5,1 5,1   

Seniūnijos 

gyvenviečių gatvių 

apšvietimo 

organizavimas 

Gyvenviečių, 

kuriose 

vykdomas 

apšvietimas, 
skaičius 

7 Darbo 

organizavimo 

inžinierius 

Stanislovas 
Kirkilas  

Seniūno 

pavaduotoja 

Asta 

Raudonienė 

I–IV      

 Gyvenviečių, 

kuriose vykdomi 

apšvietimo linijų 

pratęsimo, 

atnaujinimo, 

rekonstrukcijos 

darbai, skaičius 

1 Darbo 

organizavimo 

inžinierius 

Stanislovas 

Kirkilas   

Seniūno 

pavaduotoja 

Asta 
Raudonienė 

I–IV     

10.04.01.40  Kitos 
socialinės išmokos 

(SB) 

  Seniūno 
pavaduotoja 

Asta 

Raudonienė 

I–IV  14,9 14,9 13,0  

Socialinės paramos 

teikimo vykdymas, 

gyventojų prašymų  
dėl socialinės 

piniginės paramos, 

socialinės paramos 

mokiniams, 

išmokos vaikui, 

šildymo išlaidų, 

karštam ir šaltam 

vandeniui 

kompensacijų 

skyrimo, maistui iš 

intervencinių 

Priimtų prašymų 

intervenciniam 

maitinimui, 
išmokai vaikui, 

šildymo 

kompensacijai, 

socialinei 

pašalpai gauti, 

socialinei 

paramai 

mokiniams 

skaičius 

500 Soc. darbo 

organizatorė 

Santa 
Strumbilaitė 

I–IV     



 

 

atsargų paramai 

gauti priėmimas 

Atskirų šeimų 

asmenų gyvenimo 

sąlygų vertinimas ir 

pasiūlymų teikimas 

Savivaldybės 

administracijai  dėl 

socialinės  paramos 

toms šeimoms 

(asmenims) 
reikalingumo bei 

galimų paramos 

būdų 

 

Surašytų buities 

tyrimo aktų 

skaičius           

80 Soc. darbo 

organizatorė 

Santa 

Strumbilaitė 

I–IV     

Pašalpas ir 

kompensacijas 

gaunančių 

asmenų skaičius 

300 Soc. darbo 

organizatorė 

Santa 

Strumbilaitė 

I–IV      

06.02.01.01. 

Komunalinio ūkio 

plėtra (SP) 

  Seniūno 

pavaduotoja 

Asta 

Raudonienė 

I–IV 3,5 3,5   

Seniūnijai 
priklausančių 

pastatų, technikos 

priežiūra ir 

remontas 

Administruojamų 
pastatų skaičius 

12 Darbo 
organizavimo 

inžinierius 

Stanislovas 

Kirkilas   

Seniūno 

pavaduotoja 

Asta 

Raudonienė 

I–IV     



 

 

01.02.01.04.07 Darbo rinkos 

politikos 

rengimas ir 

įgyvendinimas 

04.01.02.01   

Bendri darbo rinkos 

reikalai, darbo 

politikos 

formavimas (D) 

  Seniūno 

pavaduotoja 

Asta 

Raudonienė 

I–IV 5,3 5,3   

Gyventojų 

užimtumo 

programų rengimas 
ir įgyvendinimas,  

nenuolatinio 

pobūdžio darbų 

organizavimas 

Įdarbintų asmenų 

skaičius 

nenuolatinio 
pobūdžio 

darbams 

4 Seniūno 

pavaduotoja 

Asta 
Raudonienė 

Darbo 

organizavimo 

inžinierius  

Stanislovas 

Kirkilas 

I–IV     

01.02.01.04.11 Žemės ūkio 

funkcijų 

vykdymas 

04.02.01.04  Žemės 

ūkio 

administravimas 

(SB) 

 

  Seniūno 

pavaduotoja 

Asta 

Raudonienė 

I–IV     

04.02.01.04  Žemės 

ūkio 

administravimas 
(D) 

  Seniūno 

pavaduotoja 

Asta 
Raudonienė 

I–IV  10,4 10,4 9,5  

Gyventojų 
konsultavimas 

paramos gavimo ir 

kitais su žemės 

ūkiu susijusiais 

klausimais 

Žemės ūkio 
specialistų etatų 

skaičius 

1 Seniūno 
pavaduotoja 

Asta 

Raudonienė 

I–IV      

Ūkininkų ir 

fizinių asmenų, 

užsiimančių 

žemės ūkio 

veikla, skaičius 

150 Žemės ūkio 

specialistė           

Edita 

Tuskėnaitė 

I–IV     

Paraiškų 

tiesioginėms 

išmokoms gauti už 

žemės ūkio 

naudmenų ir 

pasėlių plotus 

priėmimas 

Priimtų paraiškų 

skaičius 

tiesioginėms 

išmokoms gauti 

už žemės ūkio 

naudmenų ir 

pasėlių plotus 

150 Žemės ūkio 

specialistė           

Edita 

Tuskėnaitė 

I–IV      



 

 

 

 

Prašymų registruoti 

žemės ūkio valdą ar 

atnaujinti 

registracijos 

duomenis 
administravimas 

Registruotų ir 

atnaujintų žemės 

ūkio ir kaimo 

valdų skaičius 

Žemės ūkio ir 
kaimo verslo 

registre 

 

 

150 Žemės ūkio 

specialistė           

Edita 

Tuskėnaitė 

I–IV      

  

 

03  Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa   
 

03.02.01.02.09 Seniūnijų 

prižiūrimų 

švietimo 

įstaigų 
aplinkos 

išlaikymas 

09.01.02.01  

Mokyklos, 

priskiriamos 

pradinės mokyklos 
tipui 

 

 2  Seniūno 

pavaduotoja 

Asta 

Raudonienė 

I–IV  8,2 8,2   

Ūkinės veiklos 

vykdymas 

seniūnijos 

teritorijoje 

esančiose švietimo 

įstaigose 

Seniūnijos 

prižiūrimų 

švietimo įstaigų 

skaičius 

2 Darbo 

organizavimo 

inžinierius 

Stanislovas 

Kirkilas   

Seniūno 

pavaduotoja 

Asta 

Raudonienė 

I–IV      

 

 

04 Kultūros programa 
04.02.01.01.02 Seniūnijų 

prižiūrimų 

kultūros 

įstaigų 

08.02.01.08  Kitos 

kultūros ir meno 

įstaigos (SB) 

  Seniūno 

pavaduotoja 

Asta 

Raudonienė 

I–IV  3,4 3,4   



 

 

aplinkos 

išlaikymas 

Ūkinės veiklos 

vykdymas 

seniūnijos 

teritorijoje 

esančiose kultūros 

įstaigose 

Seniūnijos 

prižiūrimų 

Kultūros centro 

skyrių skaičius 

2 Darbo 

organizavimo 

inžinierius 

Stanislovas 

Kirkilas   

Seniūno 

pavaduotoja 

Asta 
Raudonienė 

I–IV     

Seniūnijos 
prižiūrimų 

Bibliotekos 

skyrių skaičius 

4 Darbo 
organizavimo 

inžinierius 

Stanislovas 

Kirkilas  

Seniūno 

pavaduotoja 

Asta 

Raudonienė 

I–IV      

    

  Iš viso: 234,6 225,8 161,50 8,8 

 


