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 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 9 ir 

10 punktais, Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-102 

patvirtinto Rokiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 263 punktu, Rokiškio rajono 

savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

Pritarti Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 metų veiklos 

ataskaitai (pridedama). 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

Savivaldybės meras       Antanas Vagonis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRITARTA 

       Rokiškio rajono savivaldybės tarybos  

       2016-03-25 sprendimu Nr. TS-83 

 

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 

METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

 Savivaldybės administracijos direktorius yra savivaldybės vykdomoji institucija, turinti 

viešojo administravimo teises ir pareigas. Administracijos direktorius pavaldus savivaldybės 

tarybai, atskaitingas savivaldybės tarybai ir merui, vadovauja savivaldybės administracijai ir yra 

šios įstaigos vadovas.  

2015 m. balandžio 10 d. prasidėjo naujai išrinktos rajono savivaldybės tarybos įgaliojimai, 

sušauktas pirmasis Rokiškio rajono savivaldybės tarybos posėdis. Šiame posėdyje Rokiškio rajono 

savivaldybės  tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu savivaldybės 

administracijos direktoriumi iš naujo paskirtas Valerijus Rancevas, direktoriaus pavaduotoju 

Rimantas Velykis.  

 2015 metais Rokiškio rajono savivaldybės administracijos struktūra nesikeitė. Ją sudarė 16 

skyrių, 1 tarnyba, 10 seniūnijų ir vienas skyriams nepriklausantis specialistas.  

 Administracija atliko svarbiausius uždavinius – vykdė viešąjį administravimą ir 

administravo viešųjų paslaugų teikimą bei funkcijas.  

 Pernai administracijos direktorius savo kompetencijos klausimais pasirašė: 553 (2014 m. – 

517) personalo, 317 (2014 m. – 473) atostogų, 61 (2014 m. – 91) komandiruočių, 1120 įsakymų 

veiklos organizavimo klausimais (2014 m. – 1030), pasirašė 703 sutartis (2014 m. – 610).  

 Kasmet daugėja gaunamų raštų. Pernai iš įvairių institucijų gauti 3267 raštai (2014 m. – 

3093, 2013 m. – 2925). Administracija per metus taip pat išsiunčia apie 3 tūkst. raštų: 2015 m. – 

2933, 2014 m. – 2923, 2013 m.  – 2925.  

   Konkursai. 2015 m. surengti konkursai: Savivaldybės centralizuoto vidaus audito skyriaus 

vyriausiojo  specialisto, Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vyriausiojo  specialisto, 

Juridinio ir personalo skyriaus vyriausiojo  specialisto, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus 

vyriausiojo  specialisto ( nebuvo pretendentų); Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus 

vyriausiojo  specialisto, Vaiko teisių apsaugos skyrius vyriausiojo  specialisto ir Rokiškio kultūros 

centro direktoriaus pareigoms.   

 Darbuotojų kvalifikacija. Darbuotojų kvalifikacija. 2015 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. P-

80 ,,Dėl savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų mokymo 2015 metais“ buvo  nustatyti 

mokymosi tikslai ir prioritetinės valstybės tarnautojų mokymosi grupės. 2015 m. kvalifikaciją kėlė 

46 valstybės tarnautojai,  t. y  58 proc. visų valstybės tarnautojų.  Daugiausia valstybės tarnautojai 

tobulino specialiuosius ir profesinius gebėjimus, reikalingus konkrečioms, pareigybės aprašyme 

nustatytoms, funkcijoms vykdyti bei žinias profesinės etikos ir korupcijos prevencijos srityje. 

 Veikla informacinių technologijų srityje. Veikla informacinių technologijų srityje. Per 

2015 m. darbuotojams nupirktas ir pakeistas 21 kompiuteris, tarybos nariams paruošti 4 

kompiuteriai. Buvo atliekami kasdieniai programinės bei techninės įrangos priežiūros darbai, 

konsultuojami darbuotojai taikomųjų programų naudojimo klausimais; pakeisti bei papildyti tinklo 

mazgai, siekiant paspartinti duomenų perdavimą vietiniame tinkle. Gerinant rajono gyventojų 

aptarnavimo kokybę, plečiamas programos „Parama“ panaudojimas seniūnijose bei kitose 

biudžetinėse įstaigose. 

 Vidaus auditas. 2015 m. išėjus iš darbo Savivaldybės centralizuoto vidaus audito skyriaus 

vyriausiajai specialistei, teko koreguoti metinį veiklos planą. Vadovaujantis minėtu planu, atlikti 4 

veiklos ir valdymo vidaus auditai, atliktas korupcijos rizikos pasireiškimo tikimybės nustatymas 

viešųjų pirkimų reglamentavimo srityje, priimtų nepalankių teismo sprendimų savivaldybės 

atžvilgiu analizė; vykdyta nepriklausoma, objektyvi tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veikla; 

siekta užtikrinti savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų 

juridinių asmenų, kurie valdo, naudoja savivaldybės turtą bei juo disponuoja, veiklos gerinimą.  



Įvertinus audituojamų subjektų vidaus kontrolės būklę bei galimą rizikos veiksnių įtaką, 

pateiktos 35 rekomendacijos, kaip sustiprinti vidaus kontrolės procedūras bei rizikos valdymą 

viešuosiuose juridiniuose asmenyse. Ataskaitiniu laikotarpiu atlikus vidaus auditus, nustatyta, kad 

rizikingiausios sritys audituotuose subjektuose buvo viešųjų pirkimų reglamentavimas, 

organizavimas ir vykdymas, korupcijos prevencijos organizavimas ir vykdymas, personalo 

valdymas ir etatinė drausmė, racionalus biudžeto lėšų panaudojimas. 

2015 metais Centralizuotas vidaus audito skyrius nuolat vykdė pažangos stebėjimą 

ankstesniais metais audituotuose subjektuose, atliko poauditinę veiklą. Pažangos stebėjimas 

vykdomas nuolat, kol priemonių plane pateiktos rekomendacijos įgyvendinamos arba kol jos 

netenka aktualumo. 

 Biudžetas. Rokiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patikslintas pajamų planas su 

dotacijomis sudarė 26205,683 tūkst. Eur. Įvykdymas – 26218,844 tūkst. Eur, arba 100,05 proc. 

Gauta 13,161 tūkst. Eur pajamų daugiau nei planuota. Į vietinį biudžetą gauta 8603,846 tūkst. Eur, 

arba 32,8 proc. visų pajamų. Ši užduotis įvykdyta 100,5 proc., arba gauta 43,873 tūkst. Eur 

daugiau. Iš valstybės biudžeto gauta 17613,999 tūkst. Eur. Šios pajamos sudaro 67,2 proc. visų 

pajamų.  

 Įstaigos gavo 889,542 tūkst. Eur pajamų už teikiamas paslaugas, t. y. 27,44 tūkst. Eur 

mažiau nei planavo.  

 Biudžeto pajamose buvo planuotos skolintos lėšos (638,66 tūkst. Eur). Skolinimosi limitai 

neviršyti, skolintos lėšos panaudotos prisidėti prie vykdytų investicinių projektų iš Europos 

Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos lėšų. 

 2015 m. gruodžio 31d. savivaldybės biudžeto kreditorinis įsiskolinimas sudarė 10075,4 

tūkst. Eur. Per metus kreditorinis įsiskolinimas sumažėjo 272,4 tūkst. Eur. Neskaičiuojant paskolų, 

išlaidų įsiskolinimas sumažėjo 905,4 tūkst. Eur, arba 42,8 proc. 

Paskolos per metus išaugo 638,7 tūkst. Eur, arba 7,8 proc. Jos sudaro 88 proc. visos 

savivaldybės skolos. 

 Turto valdymas. Savivaldybė nuosavybės teise ir patikėjimo teise valdė nefinansinio turto 

(žemė, pastatai, infrastruktūros ir kiti statiniai, transporto priemonės, kompiuteriai, baldai, atsargos) 

už 68693 tūkst. Eur. Savivaldybės įstatinis kapitalas ir dalininkų įnašai akcinėse, uždarosiose 

akcinėse bendrovėse ir viešosiose įstaigose – 9980 tūkst. Eur. Savivaldybės funkcijoms vykdyti 

nereikalingas nekilnojamasis turtas buvo įrašytas į parduodamų viešame aukcione nekilnojamojo 

turto objektų sąrašus. Į parduodamų objektų sąrašą yra įrašyta 35 nekilnojamojo turto objektai, 

kurie bus pardavinėjami viešuose aukcionuose. 2015 metais buvo parduoti 3 nekilnojamojo turto 

objektai, įplaukos iš nekilnojamojo turto pardavimo – 7 tūkst. Eur.  

 Investicijos. 2015 m. Rokiškio rajono savivaldybės administracija (kaip pareiškėja) 

įgyvendino 18 įvairių sričių projektų, kurių bendra vertė sudaro apie 9,4 mln. eurų.  

Regioninio planavimo principu įgyvendinti 2015 m. 8 projektai, kurių bendra vertė – 7,8 

mln. Eur. Iš šių projektų 2 projektų įgyvendinimas tęsiamas (per 2015 m. išmokėta 2,38 mln. Eur ), 

6 projektai, kurių bendra vertė – 4,7 mln. Eur, baigti įgyvendinti. Šių projektų metu ES lėšos 

investuotos į teritorijų planavimo dokumentų rengimą, urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste 

infrastruktūros plėtrą, daugiabučių Rokiškio mieste modernizavimą, universalaus daugiafunkcio 

centro Pandėlio mieste plėtrą, Kriaunų kaimo viešosios infrastruktūros plėtrą. 

Konkursiniu principu buvo įgyvendinamas 2015 m. 1 projektas „Išsaugotos žaliosios 

zonos ir vandens telkiniai Žiemgaloje ir Šiaurės Lietuvoje“. ES ir savivaldybės skirtos investicijos, 

tenkančios Rokiškiui šiame projekte, sudarė daugiau nei 138 tūkst. Eur, kurios buvo investuotos į 

pėsčiųjų takų ir apšvietimo įrengimą, Gruodžio g., automobilių aikštelės įrengimą Aušros g. 

Rokiškio m. bei kitas veiklas.  

2015 m. buvo įgyvendintas 1 Kaimo plėtros programos lėšomis finansuojamas projektas 

„Rokiškio r. esančių vandens telkinių avarinės būklės hidrotechninių statinių rekonstravimas“, 

kurio bendra vertė sudarė 393,9 tūkst. Eur. 

 2015 m. Rokiškio rajono savivaldybės administracija baigė įgyvendinti 2 Leader 

programos lėšomis per Rokiškio rajono VVG finansuojamus projektus, kurių bendra vertė sudarė 



beveik 100 tūkst. Eur. Šių projektu metu lėšos buvo investuotos į Kriaunų kaimo paplūdimio 

infrastruktūros pritaikymą gyventojų poilsiui bei į poilsio zonos prie Kurkliečių II tvenkinio 

įrengimą; 

2015 m. buvo įgyvendinami 6 Valstybės kapitalo investicijų programos lėšomis 

finansuojami projektai, kurių bendra vertė sudarė apie 959, 4 tūkst. Eur. Šių projektų metu buvo 

investuojama į Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos ir bendrabučio Rokiškyje, Rokiškio 

rajono Pandėlio gimnazijos, Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazijos, Rokiškio Juozo 

Tūbelio progimnazijos pastatų atnaujinimą, pradėta baseino statyba Rokiškyje, įsigytas VšĮ 

Rokiškio rajono ligoninei reikalingas kompiuterinis tomografas.  

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius 2015 m. parengė ir pateikė 14 paraiškų 

įvairioms ministerijoms dėl finansavimo iš ES, valstybės investicijų programos. Bendra pateiktose 

paraiškose nurodoma projektų vertė sudaro apie 11,2 mln. Lt, iš jų: 

9 paraiškos Valstybės investicijų programos finansavimui gauti, kurių bendra vertė 

sudarė apie – 3,2 mln. Eur: 

Rokiškio J. Tumo-Vaižganto vidurinės mokyklos ir mokyklos bendrabučio pastatų 

Rokiškyje, M. Riomerio g. 1 ir J. Basanavičiaus g. 8, rekonstravimas;  

Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazijos pastato Kamajuose, K. Šešelgio g. 7, 

rekonstravimas (avarinės būklės likvidavimas);  

Rokiškio rajono Pandėlio gimnazijos Panemunio g. 25, Pandėlio m., renovavimas;  

Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos pastato renovavimas; 

Rokiškio sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso baseino statyba;  

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos pastato Rokiškyje, 

Nepriklausomybės a. 16 rekonstravimas ir modernizavimas;  

VšĮ Rokiškio rajono ligoninės pastatų inžinierinių sistemų atnaujinimas; 

Rokiškio poliklinikos infrastruktūros atnaujinimas;  

VšĮ Psichikos centro priestato statyba prie Psichikos dienos centro. 

2 paraiškos kartu su partneriais iš kitų organizacijų Norvegijos finansinio mechanizmo 

programos paramai gauti, projektų vertė – apie 300 tūkst. Eur: „Saugią aplinką kurkime kartu“, 

„Gerosios Norvegijos praktikos perėmimas, siekiant didinti savivaldybių administracinius 

gebėjimus vystant glaudesnį regioninį tarpinstitucinį bendradarbiavimą“. 

1 paraiška „Savivaldybių administracinių gebėjimų didinimas vystant glaudesnį regioninį 

tarpinstitucinį bendradarbiavimą Gruzijoje“ Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai 

programos paramai gauti (pateikta su partneriais), kurios vertė – 62,95 tūkst. Eur.  

Per 2015 m. parengtos investicijų vizijos Rokiškio rajone, numatomos finansuoti pagal 

priemones „Socialinio būsto fondo plėtra“, „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“, 

„Pereinamojo laikotarpio teritorijų vystymas. II“, „Parama viešajai mažos apimties infrastruktūrai 

kurti ir gerinti“, ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“.  

Per 2015 m. savivaldybės administracija kartu parengė ir pateikė BETA derinti 24 

investicinius planus daugiabučiams atnaujinti pagal projektą „Daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) energetinio naudingumo sertifikatų ir investicinių planų parengimas“. 

Koordinuotas projektų rengimo, teikimo ir įgyvendinimo procesas. Kiekvieną mėnesį 

renkama informacija apie įgyvendinamus projektus, patirtas jų įgyvendinimui išlaidas, atliktus 

viešuosius pirkimus. Kiekvieną mėnesį savivaldybės vykdomų projektų eigą atspindi parengiama 

projektų stebėsenos ataskaita. Per 2015 m. parengta 12 tokių ataskaitų, jos teiktos Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministerijai, savivaldybės vadovams, paskelbtos savivaldybės 

tinklapyje ir yra prieinamos visiems rajono gyventojams. Parengtas pranešimas apie Rokiškio 

rajone įgyvendintus projektus „2007–2015 m. Rokiškio rajono savivaldybėje įgyvendintų projektų 

apžvalga (nuolat pildoma)“ ir patalpintas interneto svetainėje (,,Vykdomi projektai“). 

Rinkta ir teikta informacija valstybės kontrolei apie 2015 m. įgyvendinamus ir numatomus 

įgyvendinti 2016 m. projektus. 

2015 m. atnaujinta informacija interneto svetainėje (skiltyje ,,Informacija investuotojui“) 

apie investicijų galimybes Rokiškio rajono savivaldybėje bei papildyta privatizuojamais objektais 

http://www.rokiskis.lt/download/15603/roki%C5%A1kio%20rajono%20savivaldyb%C4%97je%20%C4%AFgyvendinti%20projektai.pptx%20viesinimui.pptx
http://www.rokiskis.lt/download/15603/roki%C5%A1kio%20rajono%20savivaldyb%C4%97je%20%C4%AFgyvendinti%20projektai.pptx%20viesinimui.pptx


bei sklypais komercijai lietuvių ir anglų kalbomis. 2015 m. Rokiškio rajono savivaldybės 

administracija, dalyvaudama VšĮ „Investuok Lietuvoje“ investicijų pritraukimo mokymų projekte 

ir siekdama sukurti palankią investicinę aplinką, parengiant komunikacijos priemones bendravimui 

su potencialiais investuotojais, kartu su VšĮ „Investuok Lietuvoje“ parengė  rinkodaros priemonę-

internetinę atmintinę, skirtą komunikavimui apie investicines galimybes Rokiškio rajono 

savivaldybėje. Parengta koncentruota prisistatymo apie investavimo Rokiškio rajone galimybes 

medžiaga, skirta investuotojams, paskelbta savivaldybės tinklapyje.  

 Tikslinių savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų iš dalies prisidėti prie ES struktūrinių ir 

kitų fondų finansuojamų projektų, paskirstymas. 2015 m. savivaldybės biudžete įvairių 

savivaldybės įstaigų, institucijų bei nevyriausybinių organizacijų parengtiems projektams, 

gavusiems paramą iš įvairių fondų bei programų (gauta įstaigų parama iš kitų fondų bei programų 

2015 m. sudarė daugiau nei 153,1 tūkst. Eur), iš dalies savivaldybei finansuoti buvo skirta 34481 

Eur. Buvo gautos 37 įvairių savivaldybės įstaigų, institucijų bei nevyriausybinių organizacijų 

paraiškos dėl dalinio savivaldybės finansavimo jų projektams, pritraukusiems įvairių fondų ir 

programų finansavimą. Komisijos sprendimais ir administracijos direktoriaus įsakymais 37 

savivaldybės įstaigų, institucijų bei nevyriausybinių organizacijų parengtoms paraiškoms finansuoti 

buvo paskirstyta 28424,14 Eur iš savivaldybės biudžete numatytų 34481 Eur.  

 Strateginis planavimas. Remdamasi Rokiškio r. savivaldybės tarybos sprendimu 

patvirtintu Rokiškio rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašu, 

rajono savivaldybė administracija užtikrino savivaldybės strateginio planavimo procesą ir jo 

stebėseną. 2015 m. rugpjūčio 28 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-188 ir 2015 m. rugsėjo 

25 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-195 patvirtinta naujos sudėties rajono strateginio 

planavimo komisija bei jos socialinių-ekonominių partnerių atstovai. 

Ilgalaikiai strateginiai plėtros planai: 2015 m. gegužės 8 d. savivaldybės tarybos 

sprendimu Nr. TS-136 patvirtinta Rokiškio rajono strateginio plėtros plano iki 2015 metų 

priemonių įgyvendinimo 2014 m. ataskaita bei atnaujintas Rokiškio rajono strateginio plėtros plano 

iki 2015 metų priemonių planas, atsižvelgiant į ataskaitoje pateiktus pasiūlymus ir išvadas. 

Patvirtinti dokumentai paskelbti rajono savivaldybės interneto svetainėje. 

Trumpalaikiai veiklos planai: 2015 m. vasario 6 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 

TS-12 patvirtinta koreguotas Rokiškio rajono savivaldybės 2014–2016 metų strateginį veiklos 

planą. 2015 m. vasario 27 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-61 patvirtintas Rokiškio 

rajono savivaldybės 2015-2017 m. strateginis veiklos planas, pagrįstas 2015 m. savivaldybės 

biudžetu. 2015-04-07 rajono Strateginio planavimo komisijos ir strateginių planų rengimo ir 

įgyvendinimo priežiūros darbo grupės posėdyje apsvarstyta ir pritarta Rokiškio rajono savivaldybės 

strateginio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitoms už 2013 m. ir 2014 m. laikotarpį. Patvirtinti 

dokumentai paskelbti rajono savivaldybės interneto svetainėje. 

Regiono plėtros planas: 2015 m. teikti duomenys ir rengtas Rokiškio rajono 

savivaldybės projektų iki 2015–2020 m. ES struktūrinės paramos laikotarpiui sąrašas, kuris 

integruotas į Panevėžio regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 15 d. sprendimu patvirtintą 

Panevėžio regiono  2014-2020 m. plėtros planą. 

Regioninės programos: koordinuojant Regioninės plėtros departamentui prie VRM 

parengta Panevėžio regiono integruotos teritorijos vystymo programa bei Rokiškio rajono 

savivaldybės planuojamų priemonių ir veiksmų planas, kuriuo siekiama pritraukti iki 2020 m. ES 

finansinės paramos tikslines investicijas į rajono savivaldybę. 2015 m. rugpjūčio 28 d. savivaldybės 

tarybos sprendimu Nr. TS-189 buvo pritarta Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo 

programos projektui bei patvirtintos jame numatytos Rokiškio rajono savivaldybės priemonės ir 

veiksmai iki 2020 m. 2015 m. spalio 30 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-202 Strateginio 

planavimo ir investicijų skyriaus vedėja buvo deleguota kaip Rokiškio r. savivaldybės atstovė į 

minėtos programos įgyvendinimo koordinavimo grupę. 

2015 m. teikti pasiūlymai Panevėžio regioninės plėtros tarybai dėl Europos Sąjungos 2014–

2020 m. finansinio laikotarpio šakinių ministerijų planuojamų priemonių įgyvendinimo planų, 

projektų finansavimo sąlygų aprašų ir kitų teisės aktų. 



 Verslo plėtra. 2015 m. kovo 27 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-103 buvo 

patvirtinti atnaujinti Rokiškio r. pagalbos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams fondo nuostatai, 

o 2015 m. rugpjūčio 28 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-187 į šio fondo tarybą buvo 

įtrauktas deleguotas Rokiškio verslo klubo atstovas. 2015 m. Pagalbos smulkaus ir vidutinio verslo 

subjektams fondui Rokiškio rajono savivaldybės taryba skyrė 10137 Eur. Organizuoti 7 Rokiškio 

rajono Pagalbos smulkaus  ir vidutinio verslo subjektams fondo tarybos posėdžiai. Paramos 

kreipėsi 17 rajono verslo subjektų. Parama suteikta 18 pateiktų paraiškų – 7 uždaroms akcinėms 

bendrovėms, 2 individualioms įmonėms, 2 asmenims, vykdantiems individualias veiklas, 6 

mažosioms bendrijoms. 

2015 m. vasario 6 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-11 buvo pritarta Rokiškio r. 

verslo plėtros komisijos 2014 m. veiklos ataskaitai. 2015 m. rugpjūčio 28 d. tarybos sprendimais 

Nr. TS-185 ir Nr. TS-186 buvo patvirtinta naujos sudėties Rokiškio rajono verslo plėtros komisija 

bei jos nuostatai. Per 2015 m. organizuoti 4 Rokiškio rajono verslo plėtros komisijos posėdžiai, 

teiktos Rokiškio rajono savivaldybės tarybai rekomendacijos dėl pajamų mokesčio už verslo 

liudijimus, alkoholio prekybos ribojimo valstybinių švenčių metu, teiktas siūlymas dėl lėšų 

poreikio Rokiškio rajono pagalbos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams fondui 2016 m. 

 Teritorijų planavimas. Parengti 170 teritorijų planavimo dokumentai: 116 detaliųjų planų 

žemės sklypams suformuoti prie savivaldybei priklausančių pastatų, 30 detaliųjų planų esamoms 

kapinių teritorijoms rajone su išplėtimu ir be išplėtimo suformuoti, 24 detalieji planai žemės 

sklypams suformuoti laisvoje valstybinėje žemėje. Jie parengti Europos Sąjungos lėšomis su 15 

proc. savivaldybės biudžeto prisidėjimu. Pagal parengtus detaliuosius planus laisvoje valstybinėje 

žemėje buvo parengta iliustruota medžiaga investuotojams į Rokiškio rajoną pritraukti. 

Parengti 29 detalieji planai žemės sklypams suformuoti buvo patvirtinti tarybos 

sprendimais. 

Parengti 136 direktoriaus įsakymai dėl detaliųjų planų patvirtinimo, 27 direktoriaus 

įsakymai dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir 11 direktoriaus įsakymų 

dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų patvirtinimo. 

Per 2015 metus išduoti 72 statybą leidžiantys dokumentai, gautos 102 paraiškos dėl 

statybas leidžiančių dokumentų gavimo. 

 Statybos ir infrastruktūros objektų statybos ir remonto darbai buvo finansuojami iš šių 

pagrindinių šaltinių: savivaldybės biudžeto, valstybės investicijų programos, Kelių priežiūros ir 

plėtros programos bei ES struktūrinių fondų. 

Savivaldybės biudžeto lėšomis buvo prisidedama prie bendro finansavimo arba rengiami 

techniniai projektai, vykdant darbus pagal valstybės investicijų programą ir ES struktūrinių fondų 

lėšomis: 

Sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso-baseino Rokiškyje statybos darbai 

(panaudota 45,3 tūkst. Eur); 

Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos atnaujinimo (modernizavimo) darbai (panaudota 

26,2 tūkst. Eur). 

Savivaldybės biudžeto lėšomis atliktas patalpų remontas. Siekiant, kad įstaigos, vykdančios 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ir mokyklinio ugdymo programas, atitiktų higienos normas bei 

Bendrosios sveikatos saugos reikalavimus, 2015 metais buvo atliktas einamasis vidaus patalpų 

remontas Rokiškio Juozo - Tumo Vaižganto gimnazijos pastate, esančiame Taikos g. 17, Rokiškio 

r. Obelių gimnazijoje, Rokiškio r. Jūžintų Juozo Otto Širvydo vidurinėje mokykloje, Rokiškio 

lopšelyje-darželyje „Nykštukas“, Rokiškio r. Juodupės gimnazijoje, Rokiškio r. Panemunėlio 

pagrindinėje mokykloje, Rokiškio lopšelyje-darželyje „Varpelis“, Rokiškio lopšelyje-darželyje 

„Pumpurėlis“, Rokiškio r. Kavoliškio mokykloje-darželyje, Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo 

gimnazijos Kamajų ikimokyklinio ugdymo skyriuje. Dalis lėšų buvo skirta ES lėšomis įvykdytų 

statybos darbų draudimo paslaugoms ir rinkliavoms už statybos leidimus apmokėti. 

Dalis lėšų buvo panaudota objektų, kuriuose buvo atliekamas paprastasis remontas, 

kapitalinis remontas, rekonstrukcija ar nauja statyba, projektų techninei dokumentacijai rengti bei 



jau parengtiems techniniams projektams koreguoti pagal poreikį, objektų, kuriuose buvo atlikti 

darbai, nekilnojamojo daikto kadastrinėms byloms atnaujinti.  

Dalis lėšų buvo panaudota kaip savivaldybės prisidėjimas prie Kultūros paveldo 

departamento prie Kultūros ministerijos finansuojamų objektų pagal sutartis. 

Rokiškio rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus prašymu buvo 

atliktas minimalus sporto salės dalies grindų  remontas. 

Atsižvelgiant į seniūnų prašymus, lėšos buvo naudojamos seniūnijai priklausančių pastatų 

vidaus patalpų bei išorės einamajam remontui, Panemunio kaimo bendruomenės daliai langų ir 

lauko durims pakeisti, Onuškio kultūros namų stogo ir Bajorų kultūros namų stogo remontui. 

Pagal Valstybės investicijų programą 2015 metais gautos lėšos panaudotos: 

 Rokiškio Pandėlio gimnazijos pastato rekonstravimo darbams – 144,81 tūkst. Eur (pastato 

dalies vidaus patalpų atnaujinimas, aktų salės atnaujinimas, vidaus elektros instaliacijos darbams 

atlikti, priešgaisriniams siurbliams įrengti ir šilumos punktui modernizuoti, vidaus patalpoms 

atnaujinti); 

sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso-baseino Rokiškyje statybos darbai 

(augalinio sluoksnio nustūmimas ir išvežimas, rūsio duobės kasimas, gręžtinių polių įrengimas, 

darbo projekto parengimas) – 144,81 tūkst. Eur; 

 Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto vidurinės mokyklos kapitalinis remontas – 136,12 tūkst. 

Eur (buvo atliekami bendrieji ir specialieji rekonstrukcijos darbai (atnaujinta dalis grindų, pakeistos 

durys, buvo tęsiami vidaus patalpų (lubų ir sienų) apdailos darbai, vidaus vandentiekio, buitinių 

nuotekų tinklai, vidaus šildymo tinklai, vėdinimo automatikos darbai, vidaus elektros darbai); 

Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos atnaujinimo darbai (pakeista dalis langų, apšildyta 

dalis lauko sienų) – 144,81 tūkst. Eur; 

Kamajų Antano Strazdo gimnazijos pastato rekonstravimo darbai (pakeistos dalies I ir II 

aukštų klasių, rūsio grindų ir durų, atlikti dalies vidaus patalpų sienų dažymo darbai) – 144,8 tūkst. 

Eur.  

 Pagal Kelių priežiūros ir plėtros programą 2015 metais Rokiškio rajono savivaldybei iš 

viso buvo skirta 1766,69 tūkst. Eur. Iš jų: skaičiuojamųjų lėšų – 1352,64 tūkst. Eur, tikslinių 

finansavimo – 414,05 tūkst. Eur. 

Tikslinės lėšos panaudotos kelio Rokiškis–Kavoliškis kapitaliniam remontui (50 tūkst. Eur) 

ir Obelių miesto S. Dariaus ir S. Girėno, J. Zaukos gatvių, kurios sutampa su krašto keliu Nr.122 

Daugpilis–Rokiškis–Panevėžys, Vytauto gatvės, kuri sutampa su krašto keliu Nr. 117 Zarasai–

Bradesiai–Obeliai, ir šių gatvių sankryžos rekonstravimo darbams (364,05 tūkst. Eur).  

Skaičiuojamosios lėšos panaudotos gatvių priežiūrai Rokiškio rajono seniūnijose, eismo 

reguliavimo priemonėms techniškai aptarnauti, keliams ir gatvėms prižiūrėti, greideriavimo, 

žvyravimo, asfalto duobių ir pralaidų remonto darbams seniūnijų teritorijose (518,71 tūkst. Eur). 

Esamų asfalto dangų kapitalinio remonto darbams panaudota 375,76 tūkst. Eurų. Atliktas Rokiškio 

miesto Gruodžio, Laisvės gatvių, Rokiškio kaimiškosios seniūnijos kelio Rokiškio-Kavoliškis, 

Kavoliškio kaimo Parko gatvės, Kamajų seniūnijos, Verksnionių gyvenvietės kelio, Juodupės mstl., 

S. Nėries, Pergalės ir Liepų gatvių remontas. Gatvių rekonstravimo darbams panaudota 446,47 

tūkst. Eur. Atlikti Rokiškio miesto Velniakalnio gatvės, Kamajų seniūnijos Kamajų miestelio 

Jaunystės gatvės, Jūžintų seniūnijos Jūžintų miestelio Studentų gatvės rekonstravimo darbai. 

Techninei dokumentacijai parengti panaudota 11,7 tūkst. Eur. Atlikti techniniai darbo projektai 

Rokiškio miesto Putinų skersgatviui, Kriaunų seniūnijos, Lašų kaimo, Petrešiūnų gatvei, Kamajų 

seniūnijos, Salų miestelio, Tujų gatvei, rekonstruoti.  

2015 metais, gavus tikslines lėšas (364 tūkst. Eur), baigta atsiskaityti su rangovais už 

atliktus Obelių m. gatvių rekonstravimo darbus.  

 ES struktūrinių fondų lėšomis: 

2015 m. baigtas projekto ,,Rokiškio miesto Taikos g.1, 1A, 1B, 7, 9, 11daugiabučių 

gyvenamųjų namų atnaujinimas, didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“ įgyvendinimas. Šio 

projekto vertė 3, 04 mln. Eur, iš kurių 85 procentai išlaidų apmokėta ES lėšomis. 



Gavus papildomą finansavimą, toliau vykdytas ir užbaigtas projektas „Universalaus daugiafunkcio 

centro Pandėlio mieste įsteigimas“. 2015 m. atliktas fasado remontas, pastato, esančio Kraštinė g. 

9, Pandėlio m. (panaudota 41,91 tūkst. Eur). 

 Buvo tęsiamas projekto „Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste tarp Respublikos–Aušros–

Parko–Taikos–Vilties–P.Širvio–Jaunystės–Panevėžio–Perkūno–Kauno–J. Basanavičiaus–Ąžuolų–

Tyzenhauzų–Pievų–Juodupės–Laisvės gatvių sutvarkymas ir plėtra“ įgyvendinimas (2015 m. 

panaudota iki 290 tūkst. Eur). 

 Šilumos ūkis. Visos savivaldybei priklausančios katilinės, biudžetinių įstaigų pastatų 

šildymo sistemos buvo laiku ir kokybiškai paruoštos šildymo sezonui. Visos įstaigos buvo 

apsirūpinusios reikiamu kuro kiekiu arba buvo sudarytos kuro tiekimo sutartys, pagal kurias 

katilinėms reikalingas kuras buvo tiekiamas pagal suderintą grafiką. Šildymo sezono metu jokių 

šildymo sutrikimų nebuvo, patalpose buvo palaikomas nustatytas optimalus šildymo režimas.  

 Taupant lėšas, visos biudžetinės įstaigos, centralizuotai gaunančios šilumą, buvo 

įpareigotos kasdien sekti ir fiksuoti šilumos suvartojimą ir susistemintus duomenis pateikti 

savivaldybės administracijai.  

 Socialinė sauga. Rokiškio rajono savivaldybėje socialinių paslaugų infrastruktūra kuriama 

atsižvelgiant į gyventojų socialinių paslaugų poreikius. Pagrindinė institucija, atsakinga už 

socialinių paslaugų  plėtrą, paslaugų įvairovės didinimą ir socialinių paslaugų teikimą 

savivaldybėje – Rokiškio socialinės paramos centras. 

Rokiškio rajono socialinių paslaugų teikimas sukoncentruotas Rokiškio socialinės paramos 

centre. Čia teikiamos bendrosios socialinės paslaugos, socialinės priežiūros, dienos socialinės 

globos paslaugos. Pagalbos namuose paslaugos teikiamos Rokiškio mieste, Obelių, Pandėlio, 

Rokiškio kaimiškoje seniūnijoje. Įgyvendinus projektą ,,Savarankiško gyvenimo namų Rokiškio 

rajone plėtra“, Obelių savarankiško gyvenimo namuose yra galimybė paslaugas suteikti daugiau 

asmenų.  

 2015 m Rokiškio socialinės paramos centras sutiko imtis iniciatyvos Integralios pagalbos 

plėtros programoje. Pernai tik prasidėjo parengiamieji darbai, tačiau bus siekiama kokybiškos 

integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) namuose prieinamumo didinimo asmenims su 

negalia ir senyvo amžiaus žmonėms. Integrali pagalba – tai slauga ir socialinės paslaugos namuose 

kartu, taip pat bus konsultuojami šeimos nariai, kaip slaugyti, kaip prižiūrėti artimuosius. 

 Spalio mėn. pabaigoje Rokiškio šv. Apaštalo evangelisto Mato parapijos senelių globos 

namų gyventojai persikėlė į naujai rekonstruotas patalpas, pastato rekonstrukcija buvo vykdoma iš 

ES struktūrinių fondų lėšų. 

Nemažai įvairių paslaugų teikia ir rajono nevyriausybinės organizacijos. 2015 metais 

socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektams vykdyti iš valstybės biudžeto buvo 

skirti 48839 eurai, iš savivaldybės biudžeto – 4884 eurai. Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems 

programą įgyvendino Rokiškio rajono klubas ,,Artritas“, žmonių su psichikos negalia klubas 

,,Langas“, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Rokiškio skyrius, Rokiškio rajono neįgaliųjų 

sporto klubas ,,Olimpija“, Rokiškio rajono neįgaliųjų draugija, VšĮ Panevėžio ir Utenos regionų 

aklųjų centro Rokiškio skyrius, VšĮ Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centro Rokiškio skyrius. 

Nevyriausybinės organizacijos teikia socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo, 

palaikymo ar atkūrimo, asmeninio asistento pagalbos, užimtumo įvairiuose amatų būreliuose ir 

klubuose, meninių bei kitų gebėjimų lavinimo meno, kultūros, būreliuose, kolektyvuose, klubuose, 

sportinių gebėjimų lavinimo sporto būreliuose, klubuose paslaugas pagal socialinės reabilitacijos 

paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus. 2015 m. šias paslaugas gavo 500 asmenų, iš jų: 

456 – suaugę neįgalieji, 7 – vaikai, 37 – šeimos nariai. 

 Aplinkos kokybė, kraštovaizdis. 2015 metais žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra 

uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų įgyvendinamos žalos prevencijos priemonėms, 

kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui, panaudota 12,5 tūkst. 

Eur. Vilkų ūkiniams gyvūnams padarytai žalai atlyginti skirta 15,3 tūkst. Eur. Suprojektuoti ir 

pastatyti Rokiškio Senamiesčio progimnazijos Laibgalių ikimokyklinio ir pradinio ugdymo 

skyriaus ir Laibgalių bibliotekos ir ambulatorijos bei Pandėlio pradinės mokyklos Kazliškio 



ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus nuotekų valymo įrenginiai (sutartinė kaina – 25021,67 

Eur). Parengtas Rokiškio rajono savivaldybės 2015–2020 metų atliekų tvarkymo planas patvirtintas 

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2015-05-08 sprendimu Nr. TS-130; parengtos Rokiškio 

rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės patvirtintos Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 

2015-05-08 sprendimu Nr. TS-131. Nupirkti ir pastatyti kolektyviniai komunalinėms atliekoms 

rūšiuoti jų susidarymo vietose 1,8 kub. m. talpos konteineriai: 28 vnt. – stiklo pakuotės atliekoms, 

26 vnt. – plastiko pakuotės atliekoms, 29 vnt. – popieriaus (kartono) pakuotės atliekoms (sutartinė 

kaina –  28376,82 Eur).  

Buvo vykdoma Rokiškio rajono savivaldybės aplinkos oro kokybės ir triukšmo monitoringo 

programa 2015–2017 m. Aplinkos oro tyrimai matuojami 18 rajono vietų (16 vietų matuojamas 

SO2 ir NO2, 2 vietose amoniakas(NH3)), triukšmo tyrimai atliekami 19 rajono vietų. Informacija 

skelbiama http://rokiskiomonitoringas.lt. 2015 m. atliktų paslaugų vertė sudarė 6564,72 Eur. 

Buvo tvarkomos bešeimininkės atliekos (išleista 9,3 tūkst. Eur). 

Želdynams ir želdiniams tvarkyti, želdynams kurti, želdiniams veisti panaudota 42,5 tūkst. 

Eur. 

 Paveldosauga. Iš rajono biudžeto Laisvės kovų įamžinimo komisijos ir Paveldosaugos 

komisijos veikloms skirta po 1448 Eur. Už šias lėšas įrengtas stendas Plunksnočių miške apie 

partizanus Bulovus, įsigytos statybinės medžiagos aplinkai tvarkyti prie paminklo signatarui 

Leonardui Grigoniui Sėlynėje, pagaminti ir įrengti 3 vnt. informacinių kelio ženklų. Pagal 

bendradarbiavimo sutartis su Kultūros paveldo departamentu restauruojami, tvarkomi 5 objektai 

(Rokiškio, Žiobiškio bažnyčios (vitražiniai langai), atlikti Salų bažnyčios tyrimai, restauruojama 

Bobriškio cerkvė ir Laisvės paminklas Rokiškyje). Kultūros paveldo departamentas skyrė 113 494 

Eur, savivaldybė – 7240 Eur. 

 Švietimas. 2015 m. rugsėjo 1 d. savivaldybės teritorijoje veikė tokios švietimo įstaigos: 

5 lopšeliai-darželiai, 2 mokyklos-darželiai, 2 universalūs daugiafunkciai centrai, 1 pradinė 

mokykla, 4 pagrindinės mokyklos, 2 progimnazijos, 5 gimnazijos, 1 suaugusiųjų ir jaunimo 

mokymo centras, 4 neformalųjį švietimą teikiančios įstaigos: Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos 

mokykla, Rokiškio choreografijos mokykla, Kūno kultūros ir sporto centras, viešoji 

įstaiga Rokiškio jaunimo centras, 3 neformaliojo švietimo skyriai, Rokiškio rajono savivaldybės 

švietimo centras, Rokiškio rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba. 

Mokinių skaičius 2015 m. rugsėjo 1 d. pagal vykdomas programas (pradinio, pagrindinio, 

vidurinio) – 3650 (172 mokiniais mažiau negu 2014 m. rugsėjo 1 d.); ugdytinių skaičius: 

priešmokyklinio ugdymo grupėse – 242, ikimokyklinio ugdymo grupėse – 732. 

Rokiškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkymai 2015 m.: 

Rokiškio r. Jūžintų Juozo Otto Širvydo vidurinė mokykla nuo 2015 m. rugpjūčio 31 d. pertvarkyta į 

Rokiškio r. Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinę mokyklą. 

2015 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatai savivaldybėje: 

Egzaminas Neišlaikė Įvertinimas balais 

16–35 36–85 86–99 100 

Lietuvių kalba ir 

literatūra 

12,54 proc. 41,58 proc. 38,71 proc. 6,09 proc. 1,08 proc. 

Užsienio kalba (anglų) 0,4 proc. 22,62 proc. 67,46 proc. 9,13 proc. 0,4 proc. 

Geografija  2,08 proc. 61,46 proc. 34,38 proc. 2,08 proc. 0 

Matematika 14,93 proc. 48,87 proc. 30,32 proc. 4,98 proc. 0,9 proc. 

Užsienio kalba (vokiečių) 0 0 0 100 proc. 0 

Istorija  0 35,61 proc. 58,33 proc. 5,3 proc. 0,76 proc. 

Chemija  3,57 proc. 32,14 proc. 63,1 proc. 0 1,19 proc. 

Fizika  7,14 proc. 54,29 proc. 31,43 proc. 5,71 proc. 1,43 proc. 

Informacinės 

technologijos 

3,03 proc. 75,76 proc. 18,18 proc. 0  3,03 proc. 

Biologija  4,17 proc. 42,36 proc. 43,06 proc. 9,72 proc. 0,69 proc. 

Užsienio kalba (rusų) 7,14 proc. 35,71 proc. 42,86 proc. 7,14 proc. 7,14 proc. 



 

Net 7 savivaldybės abiturientai gavo maksimalų brandos egzaminų įvertinimą – 100 balų: 

Kornelijus Gasiūnas gavo 4 šimtukus (matematikos, biologijos, chemijos ir fizikos); Viktorija 

Limontaitė gavo 2 šimtukus (užsienio kalbų (rusų ir anglų); Justas Valotka gavo 2 šimtukus 

(matematikos ir informacinių technologijų); po 1 šimtuką gavo Lina Dabregaitė (lietuvių kalbos ir 

literatūros), Deividas Skavičius (lietuvių kalbos ir literatūros), Adelė Tijūšaitė (istorijos) ir Monika 

Maciūnaitė (lietuvių kalbos ir literatūros). 

2015 metais toliau mokslus tęsė 72,7 proc. mūsų rajono abiturientų. 49,1 proc. iš jų mokėsi 

universitetuose, 39,2 proc. – kolegijose, 11,7 proc. pasirinko profesinio mokymo įstaigas. 

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras 2015 m. organizavo 219 kvalifikacijos 

tobulinimo renginių, kuriuose 4660 dalyvių ugdė savo profesiniam ir socialiniam gyvenimui 

reikalingas kompetencijas. Organizavo 42 olimpiadas, konkursus rajono mokiniams. 

Respublikinėse olimpiadose, konkursuose rajono garbę gynė 142 mokiniai. Respublikinėse 

olimpiadose diplomais ir pagyrimo raštais buvo apdovanoti 24 rajono mokiniai. 

Įgyvendintas nacionalinis projektas „Ugdymo karjerai infrastruktūros bendrajame lavinime 

ir profesiniame mokyme sukūrimas ir plėtra“ – iš šio projekto lėšų Rokiškio Juozo Tumo-

Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinys ir Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija gavo po 

planšetinių kompiuterių klasę (28 komplektai klasei). 

2015 m. spalio–gruodžio mėnesiais Mokinio krepšelio lėšomis buvo įgyvendinamos 

Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ)  programos. Buvo akredituotos 58 naujos įvairių NVŠ 

teikėjų programos, iš kurių 49 programoms skirtas finansavimas. Programoms įgyvendinti buvo 

skirta ir panaudota 36513 Eur. NVŠ programose mokėsi 851 mokinys. 

Savivaldybėje veikė 30 vaikų ir jaunimo vasaros poilsio stovyklų,  kuriose dalyvavo 1142 

mokiniai (30 proc. nuo visų mokinių skaičiaus), iš jų 638 – iš socialiai remtinų šeimų.  

 Kultūra, laisvalaikis. Jau keleri pastarieji metai rajono kultūros įstaigų tinklas išlieka 

stabilus. Turime 67 kultūros įstaigas: rajono bibliotekų sistemą sudaro viešoji Juozo Keliuočio 

biblioteka ir 38 filialai, kultūros centrų sistemą – Rokiškio kultūros centras, 22 nejuridiniai kaimo 

52505 bei du universalūs daugiafunkciai kultūros centrai, muziejų sistemą – Rokiškio krašto 

muziejus su filialais Obeliuose ir Kriaunose. 

Pagrįstai galime didžiuotis, kad 2015 metais paruoštas krašto kultūros aktyvo projektas 

leido Rokiškiui iškovoti 2019 metų Lietuvos kultūros sostinės vardą. 

Sėkmingiausiai praėjusius metus baigė rajono bibliotekininkai, kurių ankstesnė veikla buvo 

įvertinta keturiomis žvaigždutėmis, t. y. jie pateko į respublikos lyderių trejetą. Ataskaitiniais 

metais bibliotekininkai aptarnavo 46,1 proc. rajono gyventojų ir turėjo 14 507 skaitytojus ir 225648 

lankytojų. Džiugu, kad nuolat mažėjantis bibliotekų fondas pirmąkart per pastaruosius septynerius 

metus pradėjo didėti, o jo bendra  apyvarta per metus išaugo nuo 1,6 iki 1,7 proc.  Renginių 

skaičius padidėjo nuo 574 (2014 m.) iki 633 (2015 m.). Ataskaitiniais metais bibliotekų 

organizuotuose e. paslaugų mokymuose apmokyti 574 gyventojai, šiuo klausimu konsultuoti 5223 

vartotojai. Per praėjusius metu viešoji biblioteka įgyvendino 6 projektus („A.Keliuočio kūrybos 

rinktinės leidyba“, „Rokiškio krašto literatūrinio kelio pažinties ženklai“, „Romuvos kelias“, „Suk į 

kaimą“, „Bibliotekos pažanga“, „Kai atgyja lėlės“), kuriems įsisavinta virš  septynių tūkstančių 

eurų lėšų. Toliau buvo tęsiama žurnalo „Prie Nemunėlio“ leidyba. 

Rokiškio krašto muziejuje ir jo filialuose 2015 m. buvo atlikta nemažai svarbių muziejinių 

darbų: sėkmingai vykdytas muziejinių vertybių skaitmeniniams, jų talpinimas LIMIS sistemoje ir 

viešinimas, išleisti 7 informaciniai ir kitokie leidiniai. Iš Lietuvos kultūros tarybos ir kitų rėmimo 

fondų muziejus gavo 55,7 tūkstančio eurų, arba virš 50 proc. daugiau nei ankstesniais metais. 

Tačiau, nors Lietuvoje 2015 m vidaus turizmas išaugo 11 proc., Rokiškio muziejaus ir jo filialų 

lankytojų  skaičius sumažėjo iki 50716 (2014 m. buvo 52505). 2015 m. surengti 483 edukaciniai 

užsiėmimai, arba 82 užsiėmimais mažiau negu 2014 m. Už teikiamas paslaugas muziejus (be 

filialų) surinko 51 579 eurus  (2014 m. – apie 52 tūkst. eurų). Nesulaukia daugiau turistų Obelių  

muziejus, reikėtų pagalvoti ir apie Kriaunų ekspozicijų atnaujinimą. Šie faktai reikalauja peržiūrėti 

muziejaus strategiją ir numatyti uždavinius, padėsiančius organizuoti efektyvesnę veiklą. 



  Kaimo kultūros centruose meno kolektyvų ir juose esančių saviveiklininkų skaičius pernai 

išliko panašus, o lankytojų padaugėjo nuo 59920 iki 73032. Renginių skaičius per metus kaimo 

kultūros centruose išliko toks pat, o Rokiškio kultūros centre padidėjo nuo 226 iki 244. Deja, meno 

kolektyvų ir juose esančių dalyvių, kaip ir visų įstaigos lankytojų skaičius, Rokiškio kultūros centre 

mažėjo. Dėl grubaus darbo drausmės pažeidimo, šios įstaigos direktorė buvo atleista, todėl iš 

naujojo centro vadovo tikimasi didesnio rokiškėnų užimtumo. 

Sumažėjęs perpus Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centro 

kolektyvas, tęsė veiklą ir pasiekė neblogų rezultatų. Respublikos institucijoms pradėjus griežtai 

kontroliuoti agentūrinę veiklą, centras ja nebeužsiėmė  ir neteko didžiausio savo specialiųjų lėšų 

šaltinio. Imtasi aktyviai organizuoti edukacinę veiklą: vesti šiaudinių kalėdinių žaisliukų ir sodų 

vėrimo, vaikiškų kaleidoskopų, vėjo varpelių gamybos, keramikos ir kiti užsiėmimus. Išaugo 

centro organizuojamų mugių skaičius (2015 m. jų buvo keturios). Parengti ir įgyvendinti trys 

projektai, kuriuos finansavo Lietuvos kultūros taryba ,Žemės ūkio ministerija, Kultūros paveldo 

departamentas. Išleisti miesto ir rajono žemėlapiai, Rokiškio rajono gidas anglų ir lietuvių 

kalbomis, praturtinta centro internetinė svetainė, atlikta eilė kitų darbų. Suaktyvėjo turistinis darbas 

Ilzenbergo ir Salų dvaruose, Kriaunų seniūnijoje. 

2015 m. centras gavo beveik vieną tūkstantį aštuonis šimtus užklausų internetu ir telefonu. 

Centro ekskursinėse programose apsilankė 1267 turistai, arba 15,7 proc. daugiau nei ankstesniais 

metais, o per šią įstaigą į muziejų buvo nukreipta apie aštuoni su puse šimto turistų. Už teikiamas 

paslaugas įstaiga surinko virš 12 tūkstančių eurų, arba 34,4 proc. daugiau negu ankstesniais metais. 

 Sportas. Praėję metai rajono sportininkams buvo sėkmingi. Iš Pasaulio ir Europos jaunimo 

sambo čempionatų Agnė Šlapelytė grįžo su sidabro ir bronzos medaliais, Pasaulio ledo ritulio 

pirmo diviziono „B“ pogrupio čempionate Jaunius Jasinevičius ir Simas Baltrūnas iškovojo trečios 

vietos apdovanojimus, Pasaulio jaunimo ledo ritulio čempionato antro diviziono „A“ grupės 

varžybose Domantas Čypas, Jaunius Jasinevičius, Ernestas Trukšnys iškovojo antrąją vietą, 

Europos jaunių jėgos trikovės čempionais tapo Lukas Kudrešovas ir Robertas Bartkevičius, 

Europos kadetų sambo čempionate Gitana Kasperavičiūtė pelnė antros, o Vaiga Čečytė – trečios 

vietų medalius, Baltijos šalių neįgaliųjų žaidynių lengvosios atletikos varžybų nugalėtoju tapo 

Laurynas Snukiškis. 

Apdovanojimai pelnyti ir atskirų sporto šakų Lietuvos čempionatuose, kitose šalies ir 

tarptautinėse varžybose bei turnyruose. 25 rokiškėnai yra jaunių, jaunimo ir suaugusių Lietuvos 

rinktinių sąrašuose. 

Svarbiausių 2015 metų šalies varžybų – Lietuvos jaunių sporto žaidynių – nugalėtojais ir 

prizininkais tapo 10 jaunųjų sportininkų: Gabrielė Šapranauskaitė, Mantas Pitrėnas, Ignas Naulis, 

Airidas Banys, šauliai Gabrielė Kišūnaitė, Edvinas Deksnys, Justas Viškelis, paplūdimio 

tinklininkai Nerijus Laužadis ir Domantas Šablinskas, dziudo imtynininkė Vaiga Čečytė. 

Sportininkų pergalės ne tik reprezentavo mūsų rajoną, bet tapo svarbiu veiksniu skatinančiu 

sportuoti mokinius, seniūnijų, sporto klubų, bendruomenių jaunimą. 

Lietuvos mokyklų sporto žaidynių nugalėtojais ir prizininkais tapo 55 rajono mokyklų 

mokiniai: Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos šaudymo ir jėgos trikovės, Senamiesčio 

progimnazijos kvadrato, Juodupės gimnazijos kvadrato, Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinės 

mokyklos virvės traukimo komandos, Senamiesčio progimnazijos pradinukai šalies mokyklų 

žaidynėse iškovojo trečiąją vietą bendroje komandos įskaitoje. 

Rajono seniūnijų sporto žaidynėse dalyvavo 217 sporto mėgėjai. Žaidynių nugalėtojais tapo 

Juodupės seniūnijos, antroje vietoje liko Kazliškio ir trečioje – Obelių seniūnijų komandos. 

Formuojant rajono kūno kultūros ir sporto tradicijas, buriant komandas, organizuojant 

renginius didelis vaidmuo tenka 39 rajone veikiantiems sporto klubams, turintiems virš 1800 narių. 

Dalis jų aktyviai dalyvauja Lietuvos sporto šakų federacijų ar organizacijų veikloje. Numatoma ir 

ateityje skatinti sporto klubų iniciatyvas pagal galimybes remti jų veiklą. 

Į sportinę veiklą įsijungė bendruomenės. Respublikiniame kūno kultūros ir sporto projektų  

„Sportuojanti bendruomenė“ konkurse dalyvavo ir finansavimą gavo Skemų kaimo, Laibgalių, 

Kamajų, Bajorų, Žiobiškio kaimo, Čedasų bendruomenės. 



Gerai įvertintos pernai Rokiškyje vykusios Lietuvos jaunių sporto žaidynių šaudymo 

finalinės varžybos, Lietuvos šaudymo čempionatas, tarptautinis lengvosios atletikos metimų 

festivalis , Lietuvos virvės traukimo ir paplūdimio tinklinio čempionatų etapai. 

Pradėta Rokiškio sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso baseino statyba.

 Valstybinių funkcijų vykdymas. 

 Civilinės būklės aktų registravimas. 2015 m. Civilinės metrikacijos skyriuje įregistruotas 

251 gimimas (2014 m. – 274), iš kurių 56 užsienyje gimusiems vaikams, užsienio valstybėje 

sudaryti aktai įtraukti į apskaitą. Tėvystė pripažinta 66 vaikams, tėvystė nustatyta teismo 

sprendimu 11 vaikų, 2 vaikams nuginčyta tėvystė teismo sprendimu, vienišos motinos registravo 

12 vaikų, įvaikinti 3 vaikai. 

Rajone mirė 579 žmonės (2014 m. – 608), mieste – 226 (2014 m. – 222). Užsienyje mirė 4 

rokiškėnai. Seniūnijose registruotos 353 mirtys: Juodupės – 62, Jūžintų – 30, Kamajų –43, 

Kazliškio – 13, Kriaunų – 19, Obelių – 46, Pandėlio – 39, Panemunėlio – 26, Rokiškio 

kaimiškojoje – 75. 

Civilinės metrikacijos skyriuje registruotos 197 santuokos, iš kurių 14 įtraukta į apskaitą 

užsienio valstybėse sudarytų santuokų ir 59 bažnyčios nustatyta tvarka sudarytos santuokos. 

Registruoti 65 santuokos nutraukimai. 

Praėjusiais metais sudarytos 6 vardo, pavardės, tautybės pakeitimo, 18 civilinės būklės aktų 

įrašų ištaisymo bylos. 

Išduotos 29 pažymos apie šeiminę padėtį dėl santuokos įregistravimo užsienyje. 

Išduota daugiau kaip 400 pakartotinių liudijimų ir civilinės būklės aktų įrašų. 

 Valstybės garantuojama teisinė pagalba. Pirminė teisinės pagalba teikta iš karto, kai 

asmuo kreipėsi, taupytos pareiškėjų lėšos bei laiko sąnaudos, jie nesiuntinėti į kitas įstaigas ar 

institucijas. Per 2015 metus suteikta pirminė teisinė pagalba 923 pareiškėjams: 341 konsultacija 

šeimos teisės klausimais, 93 – darbo teisės, 10 – socialinės apsaugos, 12 – žemės, 30 – 

administracinės teisės ir administracinio proceso, 329 – civilinės teisės ir civilinio proceso 

klausimais. 

 Vaiko teisių apsauga. Vaiko teisių apsaugos skyrius yra institucija, kuriai valstybė 

deleguoja įgyvendinti Jungtinių Tautų Organizacijos 1989 metų Vaiko teisių konvencijos ir 

Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo nuostatas. Skyriuje buvo 4 etatai, 

visi specialistai – valstybės tarnautojai. 

Per metus gauti ir išnagrinėti 595 raštai ( fizinių ir juridinių asmenų prašymai, pranešimai, 

paklausimai, skundai, rekomendacijos ir kt.) dėl vaiko teisių ir teisėtų interesų pažeidimų, parengta 

740 raštų; gauti 69 prašymai dėl paskyrimo vaiko globėju (rūpintoju); gauta 14 prašymų dėl 

leidimo priimti laikinai svečiuotis institucijose globojamą (rūpinamą ) vaiką; pateikta 14 išvadų dėl 

asmens tinkamumo priimti svečiuotis institucijoje globojamą (rūpinamą) vaiką; surašyti 93 šeimos 

aplankymo aktai. Pateiktos 3 rekomendacijos Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos vykdomiems Vaikų dienos centrų veiklos projektų vertinimo ir atrankos bei projektų , 

skirtų organizuoti kompleksinių paslaugų teikimą vaikams, atrankos konkursams, kuriais siekiama 

vaikų gerovės, kryptingo užimtumo, socialinių įgūdžių ugdymo, saviraiškos, gebėjimų lavinimo. 

2015 m. (statistikos departamento duomenimis) Rokiškio rajono savivaldybėje buvo 5458 

vaikai. 

2015 metais buvo parengti ir registruoti Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje 

(SPIS) visi duomenys apie taikytas vaiko teisių ir teisėtų interesų užtikrinimo priemones, kurias 

nurodo informacinės sistemos nuostatai. Tai socialinės rizikos šeimų apskaitos, atstovavimo vaikų 

interesams teismuose, pateikiant teismams ir ikiteisminio tyrimo procesui duomenis, smurto prieš 

vaikus ir pagalbos vaikams, patyrusiems smurtą, organizavimo, globojamų (rūpinamų) vaikų ir 

šeimų, globojančių vaikus ir norinčius globoti (rūpintis) vaikus bei tėvų valdžios apribojimo 

duomenys. Atlikta savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų globos (rūpybos) analizė, leidžia 

teigti, kad socialinės rizikos šeimų bei jose augančių vaikų skaičius nekinta. 2015 metų pabaigoje 

rajono savivaldybės apskaitoje buvo 158 socialinės rizikos šeimos, jose augo 346 vaikai. Pernai 

naujai įtrauktos į apskaitą 24 šeimos, jose gyveno 42 vaikai. Išbraukta iš apskaitos 18 šeimų. Per 



2015 metus į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą daugiau įrašyta kaime 

gyvenančių šeimų. Daugiausia vaikų auginančių socialinės rizikos šeimų aplinkoje buvo Rokiškio 

miesto, Juodupės, Pandėlio ir Obelių seniūnijose. Kartu su policijos ir probacijos pareigūnais buvo 

aplankytos socialinės rizikos šeimos, šeimos, kuriose auga nusikalsti linkę paaugliai. 

 

 Šeimos Vaikai 

Rokiškio miestas 47 78 

Rokiškio 

kaimiškoji sen. 

16 25 

Obelių sen. 17 37 

Juodupės sen. 19 33 

Pandėlio sen. 19 57 

Panemunėlio sen. 12 39 

Kazliškio sen. 2 9 

Kamajų sen. 12 27 

Kriaunų sen. 8 22 

Jūžintų sen. 10 23 

 

 Vadovaujantis vaikų interesais, buvo siekiama užtikrinti vaiko teisę augti šeimoje, 

stengiamasi konkrečiomis priemonėmis padėti sunkumų turinčiai šeimai. Visoms šeimoms, 

įrašytoms į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą buvo teikiamos socialinės 

paslaugos. Skyriaus specialistai lankėsi šeimose. Tačiau problema lieka. Nemaža dalis šeimų, 

auginančių vaikus, dėl įvairių priežasčių (ligų, priklausomybių, įgūdžių stokos) nesugeba rūpintis 

vaikais, todėl 2015 metais, organizuojant pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka, likusių 

be tėvų globos (rūpybos) vaikų teisių ir interesų apsaugą, nuspręsta 24 atvejais vaikams nustatyti 

vaiko globą (rūpybą), 14 vaikų globojama šeimose, 2 – šeimynoje „Katalėja“, 8 – vaikų globos 

įstaigose. Analizuojant aplinkybes, dėl ko vaikai neteko tėvų globos 2015 metais, nustatyta 

pagrindinė priežastis (net 15 atvejų), kad tėvai arba turimas vienintelis iš tėvų nesirūpino, 

nesidomėjo vaiku, jo neprižiūrėjo, netinkamai auklėjo, naudo fizinį ar psichinį smurtą, ir dėl to kilo 

pavojus vaiko fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi bei saugumui. 

Skyrius vykdo 115 globojamų (rūpinamų) vaikų priežiūrą (laikina globa (rūpyba) – 51, 

nuolatinė globa (rūpyba) – 64), iš kurių 68 vaikai yra globojami (rūpinami) šeimose, iš jų 25 

nustatyta laikinoji globa, 43 – nuolatinė. Šeimynoje globojama (rūpinami) 10 vaikų, iš jų 6 – 

laikinoji globa, 4 – nuolatinė. Vaikų globos įstaigose auga 37 vaikai, iš jų 20 nustatyta laikinoji 

globa (rūpyba), 17 – nuolatinė. 

Iš socialinės globos įstaigų bei globėjų (rūpintojų) šeimų 8 vaikai, išnykus globos 

nustatymo priežastims, grąžinti į biologinę šeimą. 

Siekta, kad kuo mažiau likusių be tėvų globos vaikų būtų apgyvendinta globos institucijose. 

Buvo teikiama efektyvi pagalba vaiko globėjui (rūpintojui) vaiko teisių apsaugos ir atstovavimo 

klausimais. 2015 metais toliau bendradarbiauta su Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo 

centru, organizuoti fizinių asmenų, norinčių tapti vaiko globėju (rūpintoju), išskyrus vaiko 

artimuosius, giminaičius, mokymai. Bendradarbiaujant su šios įstaigos specialistais buvo 

organizuojami tęstiniai mokymai ir susitikimai su psichologu, vaikus globojančioms šeimoms. Per 

2015 metus paruoštos 7 naujos globėjų šeimos. Aktyviai vykdoma globėjų paieška. Viešinama 

informacija spaudoje, rengiami susitikimai su įvairiomis bendruomenėmis (pedagogais, socialiniais 

darbuotojais, seniūnijų gyventojais). Suorganizuoti 5 susitikimai globėjams su psichologu. 

2015 metais registruoti 4 ypatingi atvejai, kai nukentėjo nepilnamečiai vaikai (smurtas 

artimoje aplinkoje, nelaimingi atsitikimai ir kt.). Analizuojant duomenis apie smurto pasiskirstymą 

tarp lyčių, nustatyta, kad 2015 metais prieš berniukus (1) buvo smurtaujama rečiau, negu prieš 

mergaites (3 mergaitės). Daugiausia smurtą patyrė 15 globėjams 17 metų vaikai. Visiems smurtą 

patyrusiems vaikams bei jų šeimoms buvo tarpininkauta dėl socialinės ar psichologinės pagalbos 

organizavimo. 



Vadovaujantis nustatyta tvarka, už tėvų valdžios nepanaudojimą arba panaudojimą 

priešingai vaiko interesams, buvo surašyti 7 administracinio teisės pažeidimo protokolai pagal 181, 

1811, 181", 1813 straipsnius, kurie perduoti rajono apylinkės teismui dėl nuobaudų skyrimo. 

Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai dalyvavo visuose teismų procesuose, kuriuose 

buvo nagrinėjami klausimai, susiję su nepilnamečiais; teismui pateiktos 109 išvados, 12 pareiškimų 

ir 12 ieškinių, 1 prašymas, 46 pažymos, dalyvauta 127 teismo posėdžiuose bei nepilnamečių 

apklausose. 

Dažniausiai vaiko teisės pažeidžiamos dėl tėvų netinkamo valdžios įgyvendinimo savo 

vaikų atžvilgiu. Todėl 2016 metais, pasinaudojant Vaiko teisių apsaugos skyriui suteiktomis 

teisėmis, bus toliau siekiama operatyvaus vaiko teisių apsaugos problemų nustatymo, greito jų 

sprendimo. 

 Jaunimo politika savivaldybėje įgyvendinama pagal Jaunimo problemų sprendimo planą, 

kurį patvirtino Rokiškio rajono savivaldybės taryba 2013 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. TS-2.12 

,,Dėl jaunimo problemų sprendimo Rokiškio rajono savivaldybėje 2013–2018 metų plano 

patvirtinimo“. Savivaldybės lėšomis finansuoti ir įgyvendinti 5 jaunimo, su jaunimu dirbančių 

organizacijų ir neformalių jaunimo grupių projektai, kuriems buvo skirta 12,3 tūkst. Lt (210 

dalyvių). Jaunimo reikalų departamento lėšomis buvo finansuoti ir įgyvendinti 2 projektai, kuriems 

skirta 24,7 tūkst. Lt (358 dalyviai), projektus vykdė VšĮ Rokiškio jaunimo centras ir Rokiškio 

jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalus stalas“. 

ES programos „Veiklus jaunimas“ ir kitų ES fondų lėšomis įgyvendinti 3 projektai, kuriems 

skirta 56,5 tūkst. Lt (81 dalyvis). Projektus vykdė VšĮ Rokiškio jaunimo centras, Rokiškio rajono 

mokinių taryba ir Rokiškio jaunimo organizacijų sąjungai „Apvalus stalas“ priklausančios 

organizacijos. 

 Jaunimas aktyviai įsijungė į savivaldybės Narkotikų ir narkomanijos, nusikalstamų veikų 

prevencijos ir kontrolės programos įgyvendinimą. Prevencinį projektą įgyvendino Lietuvos šaulių 

sąjungos Panevėžio apskrities 5-osios rinktinės Rokiškio 4, 9, 12, 13 kuopų jaunieji policijos 

rėmėjai (projekte dalyvavo 217 jaunųjų šaulių; paruošta 20 policijos rėmėjų; organizuoti 4 

mokymai, 5 budėjimai kartu su policijos pareigūnais, įvyko 2 pažintinės kelionės). 

 Savivaldybė toliau sėkmingai dalyvavo Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos programoje plėtojant esamus ir kuriant naujus atvirus jaunimo 

centrus ir erdves, įgyvendinant Atvirų jaunimo centrų ir erdvių koncepciją. Sėkmingai taikoma 

nauja darbo su jaunimu forma – atviras darbas su jaunimu, kurį vykdo viešoji įstaiga Rokiškio 

jaunimo centras, dirbantis neformaliojo švietimo ir jaunimo politikos srityje. Renginiuose, 

projektinėje veikloje (diskusijose, susitikimuose, žaidimuose, mokymuose) dalyvavo per 250 jaunų 

žmonių. 

 Svarbiausia jaunimo veikla ir renginiai: tarptautinėje jaunimo akcijoje „Darom 2014“ 

dalyvavo 3884 dalyviai iš 86 įstaigų ir organizacijų; tarptautiniame jaunimo muzikos festivalyje 

„Tėvo gitara“, kuriame dalyvavo jaunimo grupės iš Latvijos ir Lietuvos, apsilankė apie 1000 

žiūrovų. 

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė. Prižiūrint valstybinės kalbos 

vartojimą savivaldybėje: patikrinta 11 įmonių ir įstaigų, 1 spaudos leidinys, 11 interneto svetainių, 

4 neperiodinės spaudos leidiniai, (išsiųsti raštai, klaidų sąrašai, pateiktos rekomendacijos); nuolat 

konsultuoti savivaldybės administracijos, seniūnijų, įstaigų ir įmonių darbuotojai, asmenys kalbos 

klausimais el. paštu, telefonu arba žodžiu; skelbta informacija savivaldybės tinklalapyje valstybinės 

kalbos vartojimo klausimais (skiltyje ,,Kanceliarijos skyrius“ / ,,Informacija“); dalyvauta kitakalbių 

testavimo komisijos darbe; suderinta virš 30 naujų reklamos ir viešųjų užrašų. 

Savivaldybėms pagal teisės aktus priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas. 

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Archyvų skyrius 2015 m. gavo 841 gyventojų ir 

įstaigų prašymus išduoti pažymas darbo stažui, pensijoms paskaičiuoti, kitus dokumentus 

juridiniams faktams patvirtinti. Atsakant į šiuos, ir ankstesniais metais gautus prašymus, buvo 

parengti 853 atsakymai. Visi atsakymai paruošti laiku, neatsakytų prašymų nebuvo. 



2015 m. toliau saugoti priimtos 546 dokumentų bylos iš 11 likviduojamų juridinių asmenų. 

Išduota 11 tai patvirtinančių pažymų ir 12 pažymų, kad likviduojamas juridinis asmuo perduotinų 

dokumentų neturėjo. 

Juridiniams ir fiziniams asmenims buvo teikiama metodinė ir praktinė pagalba archyvinių 

dokumentų saugojimo bei tvarkymo klausimais. Archyvų skyriaus specialistės 2015 m. Rokiškio 

Technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos mokinėms, būsimoms sekretorėms, pravedė praktinę 

archyvistikos pamoką. 

Iš veikiančių savivaldybės administracijos skyrių ir tarnybų 2015 m. perimta saugoti 1498 

dokumentų bylos. Naikinti atrinktos 2246 bylos, kurių saugojimo laikas pasibaigęs, parengti ir su 

Panevėžio apskrities archyvu suderinti šių bylų naikinimo aktai. Sutvarkyti Archyvų skyriuje 

saugomų 66 likviduotų juridinių asmenų ilgai saugomi dokumentai ir parengti nauji, teisės aktų 

reikalavimus atitinkantys dokumentų bylų apyrašai. Atliktas 191 fondų dokumentų bylų kiekio ir 

būklės patikrinimas, surašyti patikrinimo aktai. 

Su savivaldybės administracijos skyriais suderintas ir parengtas Rokiškio rajono 

savivaldybės administracijos 2016 m. dokumentacijos planas, 2016 m. dokumentų registrų sąrašas. 

 Civilinės saugos organizavimas. 2015 metais nustatytos pavojų ir grėsmių (PG) rizikos 

savivaldybės atliktoje galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizėje: labai didelės rizikos – 5, 

didelės rizikos – 5, vidutinės rizikos – 15, priimtinos rizikos – 12. Įvykdytos 32 prevencijos priemonės, 

numatytos Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plane, nustatytų pavojų ir grėsmių rizikai 

švelninti. 
 Civilinės saugos kursuose per ataskaitinius metus apmokyti 3 Savivaldybės ekstremalių situacijų 

komisijos nariai, surengti 4 planuoti Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdžiai, vienos civilinės 

saugos pratybos. 

2015-04-18 Rokiškio r., Juodupės sen., Jutkių k., rastas sprogmuo, išminuotojai laukuose 

rastą 81 mm ir 82 mm minosvaidžio minas sunaikino vietoje; 2015-04-27 Rokiškio r., Jūžintų sen., 

Kulių k., privačiame sklype rastas sprogmuo, išminuotojai sprogmenį 82 mm sunaikino vietoje; 

2015-04-28 Rokiškio r., Pandėlio sen., Mikniūnų k., laukuose rasta minosvaidžio mina, 

išminuotojai sprogmenį sunaikino vietoje; 2015-05-01 Rokiškio r., Jūžintų sen., Kulių k., rastas 

sprogmuo, išminuotojai 82 mm minosvaidžio miną susprogdino vietoje; 2015-05-13 Rokiškio r., 

Pandėlio sen., Lailūnų k., rastas sprogmuo, išminuotojai darže rastą 75 mm artilerijos sviedinį  

sunaikino Pagurių karjere; 2015-05-20 Rokiškio r., Rokiškio kaimiškojoje sen., Ruopiškio k., 

laukuose rasta minosvaidžio mina be sprogdiklio, ją išsivežė išminuotojai; 2015-05-23 Rokiškio r., 

Rokiškio kaimiškojoje sen., Serapiniškio k., Vydūno g. 1., rastas sprogmuo, išminuotojai 75 mm 

artilerijos sviedinį išvežė neutralizuoti į smėlio karjerą; 2015-06-01 Rokiškio r., Rokiškio 

kaimiškoji sen., Degsnių k., rastas sprogmuo, išminuotojai radimo vietoje sunaikino 20 mm 

prieštankinį kumuliacinį šaudmenį; 2015-06-01 Rokiškio r., Rokiškio kaimiškoji sen., Degsnių k. 

rastas sprogmuo, išminuotojai radimo vietoje sunaikino 20 mm prieštankinį kumuliacinį šaudmenį; 

2015-08-10 Rokiškio r., Rokiškio kaimiškojoje sen., Ulytėlės k., miške rastas sprogmuo, 

išminuotojai 45 mm artilerijos sviedinį sunaikinto radimo vietoje; 2015-08-29 Rokiškio r., Pandėlio 

m., Liepų g. 14, laukuose rastas sprogmuo, išminuotojai rastą granatą F-1 sunaikino radimo vietoje; 

2015-09-25 Rokiškio r., Pandėlio sen., Pandėlio m. rastas sprogmuo, Juozo Vitkaus inžinerijos 

bataliono Sprogmenų neutralizavimo kuopos išminuotojai rastą karo laikų minosvaidžio miną (82 

mm) sunaikino žvyro karjere; 2015-09-27 Rokiškio r., Pandėlio sen., Raikėnų k., gesinant gaisrą 

rastas sprogmuo, sprogmenį išsivežė policija, 2015-10-02 Rokiškio r., Kazliškio sen., Čebilių k., 

rastas sprogmuo, J. Vitkaus inžinerinio bataliono išminuotojai 35 mm minosvaidžio mina be 

sprogstamosios medžiagos ir sprogdiklio išsivežė; 2015-10-29 Rokiškio r., Kamajų sen., Purpiškio 

k., rastas sprogmuo, J. Vitkaus inžinerijos bataliono išminuotojai 82 mm minosvaidžio miną 

sunaikino vietoje; 2015-11-19 Rokiškio r., Panemunėlio sen., Keragalviškio k., rastas sprogmuo, 

išminuotojai rastą sprogmenį išvežė sunaikinti. 

 Žemės ūkis. Patikslinti 479 ūkininkų ūkių duomenys; priimta 3950 vnt. paraiškų, 

deklaruotas 82 tūkst. ha plotas, bendra paraiškose pagal plotines priemones prašoma paramos  

suma – 14 mln. Eur. 



2015 m. vilkai sunaikino 106 ūkinius gyvulius, už juos laikytojams buvo išmokėta virš 15 

tūkst. Eur kompensacija. 

Dėl buferinės zonos paskelbimo 78 pareiškėjai įsigijo kitų rūšių gyvūnų (išskyrus kiaules). 

Jiems išmokėta virš 33  tūkst. Eur kompensacija.  

Melioracijos statinių atnaujinimas ir priežiūra kaimiškose teritorijose: panaudota 260,948 

tūkst. Eur,  per 2015 m. užbaigti du melioracijos statinių naudotojų asociacijų projektai, užbaigtas 

ES lėšomis finansuotas savivaldybės vandentvarkos projektas „Rokiškio rajone esančių vandens 

telkinių avarinės būklės hidrotechnikos statinių rekonstravimas“ (buvo atnaujintos Vaidlėnų 

tvenkinio, Bedugnio ir Dviragio ežerų užtvankos). 

Per metus pateikti 408 traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimo 

duomenų pasikeitimai, atlikta 481 technikos apžiūra. 

Kartu su pasėlių deklaravimu teiktos paraiškos ir Kaimo plėtros priemonėms: ekologiniam 

ūkininkavimui (prašoma išmokų suma  –  virš 1 mln. Eur), Programai ūkininkauti mažiau palankiose 

ūkininkauti vietovėse (prašoma išmokų suma –  apie 2 mln. Eur), kitose priemonėse. 

Buvo siekiama didesnio žemdirbių verslumo, sudaryti palankesnes ekonomines sąlygas 

rajono ūkiniams ir kaime veikiantiems subjektams, vykdyta Kaimo rėmimo fondo programa, 

įsisavinant 39,099 tūkst. Eur iš rajono biudžeto skirtų lėšų. 

Organizuotas ir vykdytas konkursas „Pažangiausi metų ūkiai-2015“ bei rajono žemdirbių 

pagerbimo šventė. 

 Seniūnijos. 

 Juodupės seniūnija. Surašyti 74 atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygų įvertinimai; 

dalinti maisto paketai iš EB pagalbos fondo 593 seniūnijos gyventojams; 95 šeimoms sutvarkyti 

dokumentai nemokamam vaikų maitinimui mokyklose gauti bei mokinio reikmėms įsigyti; 1031 

gyventojų – dokumentai įvairiai socialinei paramai gauti; išduotos 582 pažymos apie šeimos sudėtį 

ir kitokią faktinę padėtį; atvykimą į seniūniją deklaravo 192 asmenys, išvykimą į užsienį – 45 

asmenys, išduotos 263 pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą; įregistruoti 62 mirties aktai, 

išduoti 62 mirties liudijimai, 53 leidimai laidoti seniūnijos kapinėse; atlikti 343 notariniai veiksmai. 
Du kartus greideriuota 109 km žvyrkelių; sutvarkyta 300 kv. m asfalto duobių. 
Nupjauti 79 avariniai, keliantys grėsmę gyventojų saugumui, medžiai Lukštų, Onuškio, 

Dirvonų kaimų kapinėse, Juodupės miestelyje, Bryzgių kaime. 

Eismo saugumui užtikrinti pastatyti 5 kelio ženklai Juodupės miestelyje 

Prižiūrėta 10 veikiančių ir 17 neveikiančių kapinių, tvarkyti neprižiūrimi kapai, kultūros 

paveldo ir istorinės atminties paminklai. 
Priimta ir užregistruota 368 ūkininkų paraiškos tiesioginėms ir kitoms kompensacinėms 

išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus gauti. Žemės ūkio ir kaimo verslo centro 

registre atnaujinti 340 valdų duomenys, naujai įregistruotos 4 valdos, išregistruota 13 valdų. 
Viešuosius darbus dirbo 31 gyventojas, nemokamus viešuosius darbus atliko 17 gyventojų 

(1948 val.), visuomenei naudingus darbus dirbo 560 gyventojų (buvo valomos gatvės, šaligatviai, 

parkai; prižiūrimi želdiniai, kapinės, kertamos vietinių kelių užaugusios pakelės, tvarkomi 

šiukšlynai, sodinami Juodupės miestelio gėlynai, suremontuotas Lukštų kultūros namų darbuotojo 

kabinetas, du kartus suremontuotas tiltelis į Didsodės kaimą per Vyžuonos upę, su vietos 

verslininkų parama atnaujintas pliažas prie Vyžuonos tvenkinio, suremontuotos persirengimo 

kabinos, pastatytos naujos šiukšlių dėžės, stalas su suolais, įrengta laužavietė, atnaujinta 

paplūdimio tinklinio aikštelė, nauja stogo danga apdengti seniūnijos garažai ir Onuškio kultūros 

namų stogo dalis, pasodinti medeliai, įrengti nauji gėlynai Juodupės centrinėje aikštėje). 

Suteiktas 31 adresas penkių seniūnijos kaimų nekilnojamo turto objektams. 
Sėkmingai užbaigti šie VVG projektai: „Sportuojanti Juodupė – saugi bendruomenė”, 

„Lukštų kaimo poilsio ir sporto zonos įrengimas, pritaikant vaikams, jaunimui, senjorams“, 

„Juodupės baravykų ir šakočių namai“. Šis projektas įvertintas kaip sėkmingiausias Lietuvos kaimo 

plėtros 2007–2013 metų programos ,,Už verslo plėtrą kaimo vietovėje“. Akivaizdūs gimnazijos 

projekto „Vaiduoklis atgyja“ rezultatai: apleistas pastatas tapo originaliu miestelio centro statiniu. 



Lukštų, Onuškio, Didsodės bibliotekose vyko įvairūs renginiai: parodos, knygų aptarimai, 

kūrybinės vakaronės, teminės popietės, susitikimai su įdomiais žmonėmis, edukaciniai užsiėmimai, 

suaugusiems pravestas mokymų ciklas „Saugiai bendrauk socialiniuose tinklalapiuose“. 

Vyko tradiciniai sporto (futbolo, krepšinio turnyrai, Nacionalinės ledo ritulio lygos 

varžybos atviroje ledo aikštelėje) renginiai, tradicinė gerumo diena socialinės rizikos šeimoms. 

Seniūnijos kultūros centruose vykusių renginių metu buvo paminėtos valstybinės šventės, Motinos, 

Tėvo dienos, Užgavėnės, Sekminės, Žolinė, taip pat naujametiniai ir tradiciniais tapę renginiai: 

rajono kaimo kapelų sambūris „Aidai-2015“; metų renginys „Rojaus obuoliai 2015“, kaimo 

kapelos gimtadienio šventė, „Porcinkuliai“. Rokiškio miesto gimtadienio šventėje dalyvavo visų 

seniūnijos kultūros centrų darbuotojai, saviveiklininkai, amatininkai. Kultūros centruose buvo 

eksponuojamos tautodailės ir meno darbų parodos, koncertavo profesionalios muzikos atlikėjai. 

Bendradarbiauta su Latvijos Aknystės bendruomene, Ignalinos rajono Ceikinių  meno mylėtojais, 

Rokiškio choreografijos mokykla. 

Juodupės šauliai aktyviai dalyvavo seniūnijoje vykstančiuose renginiuose, užtikrindami 

dalyvių saugumą, viešąją tvarką. 
Gyventojų sueigos vieną kartą per metus vyko Juodupėje, Onuškyje, Didsodėje, Lukštuose. 

Juodupės seniūnijos vietos bendruomenės tarybos iniciatyva seniūnijos bendruomenėms buvo 

užprenumeruotas rajoninis laikraštis; surengta seniūnijos bendruomenių šventė „Lik sveika, 

vasara“; vakaronėms, renginiams organizuoti įsigyta stalų, kėdžių, kanceliarinių prekių, įvairių 

prizų; įsigyta smulkių įrankių patalpų, aplinkos priežiūrai. 
 Jūžintų seniūnija. Jūžintų seniūnijoje 2015 metais gyvenamąją vietą deklaravo 1712 

gyventojų (2014 m. – 1754), t. y. 42 asmenimis mažiau. 

Parama mokinio reikmėms įsigyti bei nemokamiems pietums gauti skirta 42 šeimoms; 

parama maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projekto 

lėšų teikta 307 asmenims (2014 m. – 327 asmenims); labdara drabužiais, baldais bei įvairiais 

daiktais išdalinta 70 šeimų. Būsto šildymo išlaidų kompensacijas per mėnesį vidutiniškai gauna 8 

šeimos (2014 m. – 56 šeimos). Paramą maisto produktais iš „Maisto banko“ (du kartus per metus) 

gavo 26 šeimos. 

2015 metų gruodžio 1 dieną Jūžintų seniūnijos socialinės rizikos šeimų sąrašuose buvo 

įrašytos 10 socialinės rizikos šeimų (2014 metais – 8, 2013 metais – taip pat 8 šeimos). Jose auga 

22 nepilnamečiai vaikai. 

Seniūnija gavo 5 gyventojų skundus dėl vilkų sudraskytų avių. 2014 m. seniūnija tokių 

skundų negavo. 

2015 metais seniūnija įdarbino 33 bedarbius (2014 m. – 36, 2013 m. – 43). Viešuosius 

darbus atliekantis darbininkai prižiūrėjo viešąsias erdves, atliko smulkų remontą seniūnijai 

priklausančiuose pastatuose, atnaujino Jūžinto ežero poilsiavietės įrangą, seniūnijos baldus.  

Keliams žvyruoti seniūnija gavo 967 kubinius metrus žvyro. (2014 m. – 643 kub. m). 

Nužvyruota kelio Karveliškis–Koveliai dalis, kelias Rokiškėlės–Rudeliai, dalis kelių: Rokiškėlės–

Didėja, Neliūbiškis–Tervydžiai, Dauliūnai–Kalučiškės, Aušrėnai–Žiukeliškės‚ Dauliūnai–Pilkėnai. 

Taip pat žvyruotos Jūžintų miestelio Beržų ir Klevų gatvės, Minkūnų kaimo Durpyno akligatvis, 

Dusetų gatvė. 

Asfalto duobėms užlopyti seniūnija gavo 216 kv. m asfalto. Duobės asfaltu buvo tvarkytos 

tik Ragelių gatvėje Ragelių kaime. Greideriuota 243 km kelių. Nauja asfalto danga padengta 

Studentų gatvė. 

2015 metais savo jėgomis paruošta apie 350 kvadratinių metrų malkų, kurių vertė per 

15000 Eur. 

Seniūnijoje yra 3 veikiančios ir 33 neveikiančios kapinės. Deja, iš neveikiančių kapinių 2 

kapinių nepavyksta rasti. Iš neveikiančių kapinių prižiūrimos Kulių, Pilkėnų, Mičiūnų, Radišių, 

Dauliūnų kaimų kapinaitės. 

Senamiesčio progimnazijos Laibgalių skyriaus ir Laibgalių kultūros namų patalpų remontui 

seniūnija gavo 3440,68 Eur. Kelių priežiūrai žiemos metu buvo skirta 1836 Eur. Remonto darbams 

seniūnijos įstaigose atlikti buvo skirta 1680 Eur. Viešųjų darbų pagalba atlikti darbams ir 



medžiagoms įsigyti buvo skirta 890 Eur. Seniūnija taip pat gavo 2250 Eur avariniams medžiams 

nupjauti, 1000 Eur naujiems želdiniams įsigyti. 

Seniūnija per rajono Vietos veiklos grupės skirtą paramą baigė vykdyti projektą 

,,Rekreacinės zonos įrengimas prie II Kurkliečių tvenkinio“. Jo vertė – 23 tūkst. Eur. 

Seniūnijoje kasmet rengiamos tradicinės kraštiečių šventės: Laibgaliuose –  „Gandrinės“, o 

Jūžintuose – „Dienos: Mūsų Jūžintai“. Jūžintų seniūnijos artojas Rimantas Pauliukevičius dalyvavo 

Kavoliškyje surengtoje „Pirmosios vagos“ šventėje. Seniūnijos aktyviausi gyventojai vyko į 

tradicinę Amatų ir derliaus šventę Dusetose, kur pristatė savo amatininkų ir ūkininkų produkciją, 

dalyvavo Kamajų tradicinėje šventėje ,,Kuc kuc Kamajuos“, Rokiškio gimtadienio šventėje. 

Seniūnijos darbuotojai kartu su keliais miestelio gyventojais vasarą apsilankė Agluonoje, 

Daugpilyje bei kituose Latvijos miesteliuose, apžiūrėjo žymias vietas. 

Per metus seniūnijoje surengti 2 vietos bendruomenių tarybos pasitarimai, kuriuose 

nuspręsta pasidalinti  lėšas, skirtas bendruomenių poreikiams tenkinti. Seniūnijos gyventojai 

susitiko su Darbo biržos, Kavoliškio verslo, technologijų ir žemės ūkio mokyklos atstovais. 

Laibgaliuose ir Jūžintuose vyko susitikimai su kandidatais į merus ir rajono savivaldybės tarybos 

narius. 

 Kamajų seniūnijoje 2016-01-01 gyvenamąją vietą deklaravo 2078 gyventojai. 2015 m. 

mirė 43 gyventojai, gimė 11 vaikų. Seniūnijos gyventojai gauna įvairias kompensacijas: priežiūros 

ir pagalbos (41 asmuo), slaugos (41), vaikų su negalia (4). Seniūnijoje gyvena 603 pensinio 

amžiaus žmonės. 

Iš Maltos ordino gauta 1390 kg labdaros, kuri išdalinta 28 šeimoms. 449 asmenys gavo 

maisto produktus iš ES fondų. Išdalinta 10526,21 kilogramai maisto produktų. 

Užpildyta 4 paraiškos ir parengti 4 mokėjimo prašymai paramai pagal 2014–2020 Kaimo 

plėtros programos priemonę „Asbestinių stogų dangos keitimas“; priimta 415 paraiškų 

tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus gauti; atnaujinti 428 žemės ūkio 

valdų duomenys Žemės ūkio ir kaimo verslo registre. 

Gauti 4 žemės savininkų pranešimai apie medžiojamų gyvūnų padarytą žalą. 

Buvo organizuojamas konkursas „Pažangiausi metų ūkiai – 2015“. Išrinkti nugalėtojai 

trijose grupėse. Konsultavimo tarnybos vykdomam rudeninio arimo konkursui buvo pasiūlyti du 

seniūnijos atstovai. 

Avariniams medžiams šalinti panaudota 3500 Eur (nupjauti medžiai Duokiškio kapinėse, 

Kamajų ir Duokiškio bažnyčių šventoriuose, Nevierių kapinėse, Vaštakų kaime), už 1000 Eur 

įsigyta naujų želdinių, išduota 17  leidimų medžiams kirsti, nušienauta 27 km pakelių. 

Prižiūrima, šienaujama aplinka, kertamos krūmų atžalos, tvarkomos šiukšlės 12 veikiančių, 

42 neveikiančių kapinių, prižiūrima 14 archeologinių, architektūros paminklų. Pavyzdingai 

sutvarkytos 3 neveikiančios kapinės ir Salų parkas. 

Viešuosius ir visuomenei naudingus darbus atliekančių darbuotojų pagalba paruošta 320 

kub. m malkų seniūnijos katilinėms. 

Kartu su Kamajų  miestelio bendruomene tvarkytos miestelio viešosios erdvės. Kamajų 

seniūnija kartu su seniūnijos bendruomenėmis dalyvavo respublikiniame renginyje „Mes 

rūšiuojam“. Kamajų seniūnijos kultūros centrų darbuotojos aktyviai įsitraukė į švarinimosi akciją 

„Darom“. 

Spalio mėnesį su aplinkinių kaimų bendruomenėmis Kamajuose surengta 32-oji tradicinė 

rudens šventė „Kuc kuc Kamajuos“. Už šį renginį buvo gauta padėka „Už sėkmingą miestelio 

istorijos įprasminimą renginyje „Kuc kuc Kamajuos“ ir žurnalo „Liaudies kultūra“ metinė 

prenumerata. Šiais metais visi Kamajų seniūnijos saviveikliniai kolektyvai dalyvavo šventėje 

„Sveiki, kaimynėliai“, kuri vyko Užpalių seniūnijoje. Salose vyko tarptautinė kalbotyros vasaros 

mokykla ir muzikos festivalis bei Rasų šventė, kurios metu koncertavo vaikų grupė „Ratilėlis“. 

Kalvių kaime – šventė „Gyvi nuo Mindaugo laikų“, Aukštakalniuose – tradicinė šventė 

„Vakaruškos“, Duokiškyje – kraštiečių šventė „Duokiškio baladės“. 

 Kazliškio seniūnija. Įgyvendinant vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 m. 

programą, skirta 1055 Eur, kurie panaudoti vietos bendruomenių viešiesiems poreikiams tenkinti. 



Vietos bendruomenių tarybos sprendimu šios lėšos buvo panaudotos Kazliškio, Konstantinavos 

bibliotekų spaudiniams įsigyti, kopėčioms, ritualiniams laidotuvių reikmenims pirkti, Kazliškio bei 

Konstantinavos santalkos bendruomenių kultūriniams ir švietėjiškiems renginiams organizuoti. 

 Seniūnijoje per 2015 metus įdarbinti 8 asmenys. 

 Prižiūrėta 9 veikiančios ir 4 neveikiančios kapinės. 

 Per ataskaitinius metus suteikti 5 adresai objektams. 

 Vertintos 30 šeimų ir asmenų gyvenimo sąlygos; 20 asmenų kreipėsi dėl specialiųjų 

pagalbos priemonių įsigijimo. Rinkti prašymai, dokumentai pašalpoms mokėti. 12 moksleiviui 

skirtas nemokamas maitinimas, pinigai mokyklinėms prekėms įsigyti. Gauti ir išnagrinėti 9  

prašymai dėl kompensacijos kietam kurui įsigyti. Socialines pašalpas gavo vidutiniškai apie 30 

šeimų bei asmenų. 

 150 seniūnijos gyventojų 3 kartus per metus gavo maisto produktus iš ES bendrijos fondo. 

Maltos Ordino dovanota labdara išdalinta 23 asmenims. 

 Organizuotas šiukšlių išvežimas iš šiukšlių rūšiavimo aikštelių Kazliškio, bei 

Konstantinavos kaimų gyvenviečių. Šildytos 560 kv. m patalpos. 

 Prižiūrėtos seniūnijai priskirtos teritorijos prie gyvenamųjų pastatų, paplūdimiuose, 

piliakalniuose, skveruose, nekilnojamųjų kultūros vertybių aplinkoje.  

 Vasaros metu dalyvauta reiduose ir budėjimuose, kontroliuota, kaip laikomasi 

poilsiaujančių gamtoje priešgaisrinio elgesio taisyklių. Kartu su policijos inspektoriumi lankytos 

atokiau gyvenančios šeimos, asmenys. 

 Ataskaitiniais metais sušauktos 2 seniūnaičių sueigos, 4 gyventojų susirinkimai, 4 Kazliškio 

bendruomenės tarybos susirinkimai. 

 Kriaunų seniūnija. Įvertintos 45 šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygos, socialines pašalpas 

gavo 32 asmenys, nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti – 39 moksleiviai, 

kieto kuro kompensacijas – 38 pareiškėjai, maisto produktus – 209 seniūnijos gyventojai. 

Išduota 111 pažymų apie faktinę padėtį, užregistruota 19 mirčių, atlikta 28 notariniai 

veiksmai, gyvenamąją vietą deklaravo 54 asmenys, išvykimą deklaravo 12 asmenų, išduota 41 

pažyma apie deklaruotą gyvenamą vietą. 

Baigtas įgyvendinti projektas ,,Kriaunų kaimo kompleksinė infrastruktūros plėtra“ (buvo 

išasfaltuota Ežero gatvės dalis, naujai įrengtas pėsčiųjų / dviračių takas, įrengti iškilieji greičio 

mažinimo kalneliai, sutvarkyta Kriaunų aikštė: įrengtos vietos skulptūroms eksponuoti, pėsčiųjų 

takeliai, sutvarkyta veja, pastatyti suoliukai, šiukšliadėžės), kurio vertė – 298 101,48 Eur.  

Baigtas įgyvendinti projektas ,,Kriaunų kaimo paplūdimio pritaikymas poilsiui II“ pagal 

Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategijos II prioritetą ,,Patrauklios kaimo aplinkos 

kūrimas“ (sutvarkyta paplūdimio infrastruktūra: įrengtas lauko tualetas, stacionarios laužavietės, 

pastatytos šiukšlių dėžės, persirengimo kabina, pavėsinė, įrengtos sūpuoklės ir smėlio dėžė, 

paplūdimio tinklinio aikštelė, automobilių stovėjimo aikštelė, įsigyta kilnojama scena ant ratų, 

pagaminti žiūrovų suolai, įsigytas perkėlos plaustas bei scenos apšvietimo ir įgarsinimo aparatūra), 

kurio vertė – 81 442,89 Eur. 

Per 2015 m. įdarbinta 15 asmenų dirbti viešuosius darbus ir 54 asmenys – visuomenei 

naudingų darbų. Jiems padedant iškirsta 18 km. pakelių krūmų, prižiūrėtos veikiančios ir 

neveikiančios  kapinės, seniūnijos teritorijoje esantys paplūdimiai, sodinti medeliai, rūšiuotos 

atliekos, atliktas Kriaunų kaimo pirties pastato salės einamasis-kosmetinis remontas, paruošta 109 

kub. m malkų, valyti žolėmis apaugę šaligatviai. 

Avariniams medžiams pjauti kapinėse panaudota 1 750 Eur. Prižiūrėti seniūnijos vietinės 

reikšmės keliai (žvyruota už 11 074 Eur, greideriuota už 5 427 Eur, suremontuota 54 kv. m. asfalto 

duobių už 1 446 Eur Kriaunų ir Lašų gyvenvietėse). 

Užpildyta ir priimta 260 paraiškų tiesioginėms išmokoms gauti, deklaruota 5323 ha. 

Deklaruoti plotai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones. 

Suteikta 20 adresų seniūnijos gyvenamųjų vietovių objektams. 



Seniūnijos mėgėjų meno kolektyvai koncertavo Latvijos Respublikos Salos miestelio 

šventėje, Raseinių, Zarasų bendruomenių šventėse, kaimyninių seniūnijų kultūros namuose, 

dalyvavo konkursuose. 

Išrinkta seniūnijos vietos bendruomenės taryba ir Kriaunų, Lašų seniūnaitijų seniūnaičiai. 

 Obelių seniūnija 2015 metais mirė 44 Obelių seniūnijos gyventojai, gimė 25 vaikai. 

Seniūnijoje 45 asmenys gauna tikslines slaugos išlaidų kompensacijas, 54 asmenys gauna tikslines 

priežiūros išlaidų kompensacijas. 2015 m. 226 šeimos ir vieni gyvenantys asmenys gavo socialinę 

pašalpą. 

Užregistruota 54 prašymai kieto kuro kompensacijoms, pagal kuriuos išmokėta 6272,17 Eur 

kompensacijų Buto šildymo kompensacijoms gauta 40 prašymų. Suteikta parama maisto produktais 

iš ES bendrijos, kurią gavo 483 gyventojai. Tenkinti 55 prašymai vienkartinei pašalpai gauti. 

Vienkartinėms pašalpoms išmokėta 5405 Eur. Užregistruota 12 prašymų vaiko išmokai gauti. 

Surašyti 73 buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktai. 

Registruoti 7 žemės naudotojų prašymai apie medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą. 

Įgyvendinus viešosios Turizmo infrastruktūros sutvarkymo ir pritaikymo viešajam turizmui 

projektus prie Kriaunos upės ir Obelių miesto parke prie Rastupio upelio bei rekonstravus ir 

pritaikius savivaldybės pastatą bibliotekai Antanašės kaime pagal Kaimo atnaujinimo ir plėtros 

investicinį projektą ir Pakriaunių kultūros namų remontą pastatų kaimuose pagerinimo darbai 

projektą visus metus buvo vykdoma šių įgyvendintų projektų priežiūra, įgyto turto draudimas ir 

apsauga. 

Baigti įgyvendinti projektai, kuriuos teikė Obelių miesto biudžetinės įstaigos per Rokiškio 

VVG: Obelių bendruomenės centras („Obelių miesto aikštė“), Obelių darželis (,,Rokiškio rajono 

Obelių mokyklos-darželio vaikų žaidimų aikštelių atnaujinimas“), Obelių vaikų globos namai 

(,,Vaikų svajonių miestas“). Aktyvūs obeliečiai įrengė rekreacinę teritoriją prie Mechanizatorių 

gatvės.  

Viešuosius darbus dirbo 33 žmonės, visuomenei naudingus – 187 socialines pašalpas 

gaunantys asmenys, 14 asmenų, siustų už įvairius teisės pažeidimus policijos ar probacijos 

tarnybos.  

Gyventojų poilsį ir laisvalaikį organizuoja 3 kultūros namai (Obelių m., Aleksandravėlės k. ir 

Pakriaunių k.), 5 bibliotekos (Obelių m., Aleksandravėlės k., Gediškių k., Antanašės k., Pakriaunių 

k.). Daug prie vietos gyventojų laisvalaikio organizavimo prisideda vietos kaimų bendruomenės 

(labai aktyvios, iniciatyvios Kairelių, Antanašės, Aleksandravėlės, Pakriaunių kaimų 

bendruomenės), sporto klubas SK Obeliai, kurio pastangomis Obeliuose įrengtą klubą lanko vis 

daugiau gyventojų ne tik iš Obelių, bet ir iš visos seniūnijos. Savo veiklą šiais metais suaktyvino 

seniūnijoje veikianti visuomeninė organizacija ,,Sėlos Romuva“, taip pat Obeliuose susikūrė nauja 

visuomeninė organizacija – Seniūnaičio visuomeninė įstaiga. 

Obelių kultūros centras tradiciškai vykdė numatytus renginius: armonikierių varžytuves 

„Armoniką tik paėmiau...“, Užgavėnių ir Joninių šventes bei miesto šventę „Obelinės“. Labai 

aktyviai įvairiuose renginiuose pasirodė kaimo kapela „Malūnas“; Senolių klubo teatras pastatė 

spektaklį „Kaip velnias akmenį nešė“; seniūnijoje atidaryta Elenos Zalogaitės darbų paroda; 

jaunieji fotografai, jau antri metai iš eilės parengė fotografijų konkursą „Iš lempos...“; jaunimas 

parašė ir kartu su tautodailininkėmis vykdė projektą-langinių tapybos plenerą „Atmerktos Obelių 

miesto akys“; papuošti du Zaukos gatvės namai. Daug gražių ir įsimintinų renginių surengė Obelių 

muziejus.  

Beveik visi ūkiniai, aplinkotvarkos, statybos ar remonto darbai seniūnijoje yra atliekami su 

viešųjų darbų darbininkais ar visuomenei naudingų darbų darbininkais. Didžioji dalis jų įdarbinama 

dirbti Obelių mieste, tačiau per metus nuolat dirba ir didžiosiose seniūnijos gyvenvietėse po 2–3 

darbininkus, kuriems, suderinus su seniūnu, darbus paskirsto bendruomenių pirmininkai arba 

seniūnaičiai. Taip buvo suremontuoti Obelių mieste du savivaldybei priklausantys butai, 

perdažytos Pakriaunių, Gediškių, Obelių bibliotekos grindys, nudažytas Antanašės bendruomenės 

namų ir bibliotekos pastatas, įdėtos 5 pralaidos seniūnijai priklausančiuose keliuose, pastatytos 

Obelių mieste gatvių pavadinimų rodyklės, įrengti gėlynai Obelių mieste. 



Seniūnija prižiūrėjo ir istorinius-kultūrinius objektus remontuotas partizanų žeminių 

kompleksas Mažeikių miške, atnaujinta Obelių miesto mažoji architektūra – medinės skulptūros. 

Seniūnija eksploatavo 6 mažąsias katilines, kūrenamas kietu kuru. Šildymo sezonui paruošta 

196 kub. m malkų. Tvarkyti savavališki sąvartynai, pakelėse, seniūnijos kaimuose;  prižiūrėti 

šaligatviai; tvarkyti želdiniai, prižiūrėti gėlynai; išpjauti pavojingi medžiai Aleksandravėlės,  

kapinėse, Obelių mieste, Vabolių kapinėse; sutvarkyti Visdievų kaimo senieji kapai, Špulių sentikų 

kapai; išpjauti medžiai, augantys po elektros tiekimo linijomis, Obelių mieste. Nuolat renkamos ir 

išvežamos šiukšlės pagal sudarytas sutartis iš Obelių miesto, Aleksandravėlės, Zarinkiškio, 

Barkiškio, Obelių priemiesčio ir Antanašės kaimų. 

Eksploatuotas apšvietimas Obelių mieste, Aleksandravėlės, Gediškių, Bučiūnų, Obelių 

Priemiesčio, Antanašės ir Stasiūnų kaimuose; atnaujintas gatvių apšvietimas Obelių mieste. 

Per ataskaitinį laikotarpį užpildyta 17 pieno gamintojų, parduodančių tiesiogiai vartotojams 

pieną, deklaracijų; pildytos paraiškos tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių 

plotus gauti, prašymai pakeisti paraiškos duomenis pildymas (574 paraiškos ir 89 prašymai pakeisti 

duomenis); buvo atliekamas žemės ūkio ir kaimo valdų, įregistravimas, perregistravimas ir 

atnaujinimas (atnaujinta 350 valdų); išduota 12 pažymų dėl žemės ūkio veiklos ir paruošta 18 

atsakymų į pranešimus ir išsiųsti į NMA; užpildytos 2 paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 

2007–2013 metų programos priemonės ,,Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklos ,,Asbestinių stogų 

dangos keitimas“; registruoti 7 žemės naudotojų prašymai apie medžiojamųjų gyvūnų padarytą 

žalą. 

Užregistruotos 194 atvykimo gyvenamosios vietos deklaracijos, 15 gyvenamosios vietos 

deklaracijos išvykstant iš Lietuvos, priimta 21 prašymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos 

neturinčių asmenų apskaitą, gauti ir užregistruoti 16 asmenų prašymai ištaisyti, pakeisti ar 

panaikinti deklaravimo duomenis, priimta 16 sprendimų dėl deklaravimo duomenų taisymo, 

keitimo ir naikinimo, 283 pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą, 22 pažymos apie įtraukimą į 

gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, išduotos 73 pažymos būtų savininkams apie 

jiems priklausančioje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis. Išduotos 276 

pažymos apie šeimos sudėtį, VĮ Registrų centrui dėl paveldimo turto, pastatų įregistravimo, 41 

asmens charakteristikos policijos komisariatui, prokuratūrai, teismui, notarų biurui, antstolių 

kontorai, probacijos skyriui. 

Išduoti 57 leidimai laidoti Obelių miesto ir seniūnijos teritorijos (kaimo) kapinėse. Seniūnijoje 

yra 57 kapinės, iš jų 25 veikiančios. Seniūnijos teritorijoje esančias kapines prižiūri viešųjų darbų, 

nemokamų viešųjų darbų darbininkai.  

Obelių seniūnijoje per ataskaitinį laikotarpį Obelių m. Geležinkelio stoties g. priskirta Šileikių 

kaimui, sutvarkyta namų numeracija Dirbtuvių g. daugiabučiams Obelių m., Gediškių kaimo namų 

numeracijos, suteikti 49 pastatams numeriai ir 8 numeriai butams Obelių Priemiesčio kaime, 1 

numeris Aleksandravėlės kaime. 

Surašyta 6 įspėjimai dėl skolos už būsto nuomą, 4 įspėjimai dėl skolos už tiekiamą elektros 

energiją, 2 šunų šeimininkams už jų nepriežiūrą. Priimti ir išnagrinėti 7 gyventojų prašymai dėl 

transporto skyrimo, 2 – dėl šunų nepriežiūros, 1 – dėl ūkinės veiklos (pralaidų remonto darbų, 

vandens bokštų), 3 – dėl gyventojų tarpusavio nesutarimų, 6 – dėl žemės sklypų paskirties, 38 – dėl 

medžių pjovimo. 

Bendruomenių ir seniūnaičių iniciatyva sušaukta 12 gyventojų susirinkimų. Seniūnijoje veikia 

seniūnaičių taryba, Vietos bendruomenių taryba, į kurią delegavo atstovus seniūnijos 

bendruomenės, organizacijos savo susirinkimų metu. Šiais metai Obelių seniūnijoje išrinkti 5 nauji 

seniūnaitijų seniūnaičiai. 

Buvo organizuotas žemės naudotojų, ūkininkų susirinkimas, kultūros darbuotojų bei 

susitikimai darbo biržos atstovų su Obelių seniūnijos bedarbiais. Obelių seniūnija tarpininkavo, 

surengdama vietos jaunimo susirinkimą su Kavoliško technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos 

vadovybe. 

Pandėlio seniūnija. 2015 metais buvo surašyti 69 buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo 

aktai, 66 asmenys gavo vienkartines pašalpas. Iš Maltos ordino gauta labdara buvo išdalinta 50 



šeimų, 17 šeimų gavo paramą iš maisto banko. Maisto produktus iš intervencinių fondų gavo 571 

asmuo. Mokykliniams reikmenims ir nemokamam maitinimui gauti priimta 80 prašymų. Kieto 

kuro kompensacijos būstui šildyti paskaičiuotos 131 šeimai, 14 būstų buvo atlikta dezinfekcija. 

Seniūnijoje yra dirbama su 17 socialinės rizikos šeimų, kuriose auga 48 vaikai, 6 

stebimomis šeimomis, kuriose auga 12 vaikų bei 13 vaikų, augančių 9 globėjų šeimose. 

Seniūnijoje baigti vykdyti projektai „Universalaus daugiafunkcio centro Pandėlio mieste 

įsteigimas“ ir Panevėžio apskrities Rokiškio rajono Kazliškio ir Pandėlio seniūnijų Kazliškio, 

Gerkonių ir Sriubiškių kadastro vietovių dalių žemės konsolidavimo projektas. Lailūnų kaimo 

bendruomenė įgyvendino projektą „Kad kaime gyventi būtų geriau“ pagal Rokiškio rajono kaimo 

vietovių plėtros strategijos II prioriteto 2.1. priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklos sritį. 

Viešuosius darbus 2015 m. dirbo 19 asmenų , viešuosius nemokamus darbus – 14 asmenų, 

su siuntimais atlikti visuomenei naudingą veiklą  kreipėsi ir ją atliko 430 asmenų. 

Seniūnija organizavo 94 pavojingų medžių pašalinimą, iš jų 22 nupjovė seniūnija savo 

jėgomis. 

Seniūnija savo jėgomis šešioms seniūnijos katilinėms paruošė 280 kub. m malkų, jas 

supjovė, suskaldė, sunešė į malkines, nes nebuvo skirta lėšų malkoms ir akmens anglims įsigyti. 

Seniūnija organizavo bendrojo naudojimo teritorijų, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių  

apšvietimą. Seniūnijos prižiūrima teritorija prie jai priklausančių pastatų ir paminklų, aikštės, 

skverai, takai kapinėse sudarė apie 1,6 ha. Šiame plote veja buvo pjaunama 5–6 kartus. Seniūnija 

organizavo 34 veikiančių ir 23 neveikiančių kapinių priežiūrą.  

Nugreideriuota 384,85 km kelių (kai kurie keliai, atsižvelgiant į jų būklę, buvo 

greideriuojami du–tris kartus), suremontuota 364 kv. m asfalto duobių. Keliams žvyruoti bei 

remontuoti paskleista 1494,9 kub. m žvyro. Pavasarį polaidžio metu ir gruodžio mėnesį, 

vadovaujantis administracijos direktoriaus įsakymu, visuose seniūnijai priklausančiuose keliuose 

buvo pastatyti transporto priemonių masę ribojantys kelio ženklai. Seniūnijoje buvo suremontuotos 

keturios pralaidos keliuose Smilgiai–Obeliai, Aukštadvaris–Panemunis, Kirdonys–Daupeliai bei 

Raikėnų kaime. Pastarąją pralaidą seniūnija suremontavo savo jėgomis. 

Daliai Panemunio bibliotekos pastato langų ir durų pakeisti savivaldybė skyrė 5792 Eur. Už 

šias lėšas buvo pakeisti 23 langai ir vienerios durys. 

Išduoti 68 leidimai saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, 

genėjimo darbams, 3 leidimai – žemės kasinėjimo darbams. 

Atsižvelgiant į skirtas lėšas, buvo apšviečiamos gatvės ir kitos viešosios vietos (seniūnijos 

gatvėse švietė 222 šviestuvai). 

Buvo priimtos 108 gyvenamosios vietos deklaracijos, pildomos pakeitus gyvenamąją vietą 

Lietuvos Respublikoje ar atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką, 21 gyvenamosios vietos 

deklaracija, pildomų asmenims išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių 

laikotarpiui, 5 gyventojų prašymai įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, ir 

apie tai jiems išduotos pažymos; priimti 29 sprendimai dėl gyvenamosios vietos deklaravimo 

duomenų.  pakeitimo. 2015 m. išduotos 217 pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą, 44 

pažymos gyvenamosios vietos savininkams, 306 pažymos apie šeimos sudėtį ir kitokią faktinę 

padėtį patvirtinančios pažymos, 17 pažymų apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį. 

2015 m. buvo suteikti arba pakeisti 27 adresai. 

Notariato įstatymo nustatyta tvarka seniūnijos teritorijos gyventojams atliktas 201 notarinis 

veiksmas, iš kurių patvirtinta 15 įgaliojimų pašalpoms arba pensijoms gauti; surašyti ir patvirtinti 3 

testamentai, jie perduoti saugoti notarei. 

Registruotos 39 mirtys,  išduoti 49 leidimai laidoti. 

Priimta 390 paraiškų tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus 10 

tūkst. ha plote, 35 prašymai dėl deklaruotų duomenų keitimo, atnaujinti 456 žemės ūkio valdų 

duomenys. 

 Panemunėlio seniūnijoje 35 šeimos gavo socialinę pašalpą; priimta 15 prašymų ir 

paskaičiuotos išlaidos kietam kurui įsigyti; buvo organizuojamas ir vykdomas maisto paketų iš EB 

pagalbos fondo dalinimas 305 seniūnijos gyventojams; surašyta 28 buities tyrimo aktai, priimta 39 



prašymai dėl mokyklinių prekių įsigijimo ir nemokamo maitinimo; 16 neįgalių bei garbingo 

amžiaus žmonių suteikta įvairi pagalba; gauta maltiečių labdara išdalinta tolesnių kaimų 

nepasiturinčioms šeimoms; vienkartinė socialinė pašalpa skirta 7 šeimoms; 13 asmenų 2 kartus 

metuose gavo paramą maisto produktais iš maisto banko. 

2015 m. pradžioje seniūnijoje buvo 18 socialinės rizikos šeimų, metų pabaigoje jų buvo 12 

(dėl įvairių pokyčių). Jose auga 31 vaikas. 4 šeimos stebimos ir ruošiami dokumentai įtraukti į 

socialinės rizikos šeimų sąrašą. Šiose šeimose su policijos įgaliotiniu lankytasi 108 kartus, su jomis 

nuolat dirbta prevenciškai. Su Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialistais aplankyta 

12 socialinės rizikos šeimų bei asmenų ir patikrinta kaminų bei krosnių būklė, suteikta informacija 

apie dūmų detektorius. 

Surašytas 1 buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas, 3 vaikams nustatyta nuolatinė 

globa, laikinai buvo globojami 4 vaikai, kurių tėvai išvykę į užsienį, vienos šeimos vaikas, laikinai 

apgyvendintas „Katalėjos“ šeimynoje, šiais metais grįžo į biologinę šeimą. 

Elektroniniu būdu priimta ir užregistruota 137 pareiškėjų paraiškos tiesioginėms ir kitoms 

kompensacinėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus gauti. Įbraižyti 1236 laukai. 

Išduotos 143 pažymos, patvirtinančios gyventojų faktinę padėtį; įregistruoti 26 mirties 

aktai, išduoti 26 mirties liudijimai; išduota 13 leidimų medžiams kirsti, išduota 27 leidimai laidoti 

kapinėse; atlikta 23 notariniai veiksmai. 

Viešuosius darbus dirbo 15 gyventojų, visuomenei naudingus darbus – 40. 

10 gyventojų įteikti įspėjimai dėl neprižiūrimų šunų, 4 gyventojams įteikti įspėjimai dėl 

nuosavybės teise priklausančių pastatų ir aplinkos nepriežiūros. 

2015 m. vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti buvo skirta 1611 eurų, kurie buvo 

panaudoti spaudos prenumeratai, kurui įsigyti, aplinkos priežiūrai bei įvairiems renginiams. 

Panemunėlio miestelio bendruomenė įvykdė projektą „Struvės kaimas“, dalyvavo 

edukacinėje programoje pas medžio drožėją Vidmantą Zakarką. 

Prisimindama linų auginimą ir perdirbimą, jų technologiją, Panemunėlio geležinkelio 

stoties kaimo bendruomenė Violetos Etevičienės sodyboje Jurkupių kaime surengė edukacinę 

šventę ,,Lino mūka“ (apie linų rovimą, džiovinimą, pėdų rišimą). 

Panemunėlio universalus daugiafunkcis centras vykdė neformalaus vaikų švietimo 

programas „Medžio godos“, „Šokio fantazija“, „Sportuosi – augsi sveikas“, moterų ansamblis 

„Gaja“ su edukaciniu kiemeliu dalyvavo Baltų vienybės dienoje Rokiškyje bei Vilniuje vykusioje 

„Tautų mugėje“. Organizuotas koncertas Lietuvos Nepriklausomybės dienai paminėti, Užgavėnių, 

Sekminių, Joninių bei Advento šventės. 

3 seniūnaitijose išrinkti seniūnaičiai. 

 Rokiškio kaimiškoji seniūnijoje Surašyti 85 atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygų 

įvertinimai; 35 neįgaliesiems žmonėms padėta apsirūpinti įvairia kompensacine technika; priimti. 

84 prašymai  nemokamam maitinimui mokykloje ir paramai mokinio reikmėms gauti, 79 kieto 

kuro kompensacijos. Seniūnijoje 117 šeimų gavo socialinę pašalpą. 167 kartus apsilankyta šeimose 

pas žmones su negalia, vienišus ir senus gyventojus. Organizuotas maisto paketų iš EB pagalbos 

fondo dalinimas 490 seniūnijos gyventojų. 

Lankytasi 16 socialinės rizikos šeimų, kuriose auga 36 nepilnamečiai vaikai, 170 kartų. 

Seniūnijoje yra 7 stebimos šeimos (16 nepilnamečių vaikų), kurios neįtrauktos į socialinės rizikos 

sąrašą. Šeimoms teikiamos bendrosios socialinės paslaugos.  

Priimti 4 pareiškimai dėl šernų padarytų nuostolių atlyginimo. 

Viešuosius darbus dirbo 30 gyventojų (vidutiniškiai vienas asmuo dirbo po du mėnesius). 

Visuomenei naudingus darbus dirbo 1410 gyventojai. Nemokamus viešuosius darbus atliko 6 

asmenys (472 val.). 

Atlikta žvyravimo darbų už 31,4 tūkst. Eur, paskleista 1906 kub. m. žvyro. Žvyravimas 

atliktas Pagados, Skemų, Sėlynės, Bajorų, Šileikių, Uljanavos, Mačioniškio, Kavoliškio, Čedasų 

mstl. ir kitų kaimų keliuose. Nugreideriuota 462 km žvyruotų kelių, darbams skirta 18,7 tūkst. Eur. 

Sutvarkyta 686 kv. m asfalto duobių, šiems darbams skirta 18,2 tūkst. Lt. Naujai padengtos 

ištisine asfalto danga Kavoliškio k. Parko bei Vilties gatvės. 



Prižiūrėtos 6 veikiančios kapinės, atvežta 20 kub. m smėlio. 

Seniūnijoje prižiūrima 31 km gatvių apšvietimo linijų, šviestuvų skaičius – 295 vnt. 

Skemuose buvo pakeisti 6 nauji šviestuvai, Kavoliškio k. pakeisti 5 nauji šviestuvai. 

Seniūnijos teritorijoje išpjauti 54 avariniai medžiai už 4,3 tūkst. Eur. 

Sutvarkyti savavališki šiukšlynai: Dargių buvusios fermos teritorijoje bei Sniegių kaime, 

prie buvusių fermų, 0,2 ha teritorijoje surinktos bešeimininkės atliekos, padangos, asbesto lakštų 

nuolaužos  

Suremontuoti 2 tiltai per Laukupės upę Zybolių kaime, šienautas Moškėnų piliakalnis, 

Bajorų kultūros centre pakelta, sutvarkyta, nudažyta tvora ir varteliai. Prie Vyžuonos ežero įrengta 

automobilių stovėjimo aikštelė. Pabaigtas Bajorų kultūros namų stogo remontas. Parengta 

projektinė dokumentacija paminklo signatarui Leonui Grigoniui Sėlynės kaime įamžinti, 

suformuotas ir pamatuotas žemės sklypas, pastatytas paminklas bei žymuo. Atliktas Kavoliškio k. 

bibliotekos vidaus ir lauko sienų remontas, dalinis stogo remontas. 

Surašytos 80 tiekėjų apklausos smulkiems pirkimams. 

Išduota 160 pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą, 325 pažymos – apie šeimos sudėtį, 

30 pažymų, pažyminčių faktinę padėtį.  

Priimta 265 atvykimo deklaracijos, 62 išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaracijos. 

Įregistruota 76 mirties aktai, išduoti 76 mirties liudijimai. 

Rajono savivaldybės tarybai pateikti 3 tarybos sprendimų projektai dėl gatvių ašinės linijos 

pratęsimo. 

Suteikta 100 adresų. 

Atlikti 144 veiksmai patvirtinant dokumentų kopijų tikrumą; 18 kartų paliudytas parašo 

tikrumas. Išduota 10 leidimų žemės kasinėjimo darbams; 36 leidimai saugotiniems medžiams ir 

krūmams kirsti. 

Sušauktos 6 gyventojų sueigos dėl seniūnaičių išrinkimo, 2 susirinkimai dėl Vietos 

bendruomenių tarybos veiklos bei dėl planuojamų remontuoti kelių, gatvių ir inžinerinių tinklų 

statybos  įtraukimo į Prioritetinį objektų sąrašą. 

Suorganizuota 12 seniūnijos Socialinės paramos teikimo komisijos posėdžių. 

Laisvalaikio centrų veikla: Bajorų kultūros centras suorganizavo 7 renginius, lėlių teatras 

,,Čiz“ – 30 išvykų, įvyko suaugusiųjų dramos teatro „Šnekutis“ 7 pasirodymai, edukacinėje 

programoje ,,Lėlių namai“ dalyvavo 1402 lankytojai. Kavoliškio kultūros centras suorganizavo 32 

renginius, Žiobiškio kultūros centras – 16 renginių. 

Rokiškio miesto seniūnija. Rokiškio miesto seniūnijos 1107,5 ha teritorijoje, 2015-12-29 

duomenimis, gyveno 13865 deklaruotų gyventojų (tuo pačiu laikotarpiu 2014 m. buvo 14075 

deklaruotų gyventojų), per metus gyventojų sumažėjo 210. Iki 2015 m. gruodžio 31 d. užregistruoti 

gimę 101 (2014 m. buvo 56) naujagimiai, mirė 226 ( 2014 m. buvo 211) miesto gyventojų. 

Apie Rokiškio miestą ir seniūniją daug informacijos skelbta Rokiškio rajono savivaldybės 

interneto tinklapyje http://www.rokiskis.lt/lt/pradzia.html. Gyventojai nemokamai naudotis 

internetu gali Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje 

Nepriklausomybės a. 16 bei Taikos g. 19. 

Labiausiai nepasiturintiems asmenims skirti maisto produktų paketai iš EB pagalbos fondo, 

gruodžio mėnesį šiuos paketus gavo 629 šeimos, tai yra 1289 žmonės. Socialinės rizikos šeimų 

sąrašuose yra 44 šeimos. Šiose šeimose auga 78 vaikai. Socialinės rizikos šeimose augantys 19 

vaikų lanko dienos centrus, įvairius būrelius. Šeimose lankytasi 584 kartus. 2015 metais į 

socialinės rizikos šeimų sąrašą įtraukta 10 šeimų. Išvyko 6 šeimos. 21 asmuo įtrauktas į socialinės 

rizikos asmenų apskaitą. Parama pinigais buvo skirta 30 šeimų. Socialines pašalpas gauna 22 

šeimos. Socialinės rizikos šeimose augantiems 24 vaikams buvo padėta įsigyti būtiniausias 

mokymosi priemones ir sutvarkytas nemokamas maitinimas mokykloje. 36 šeimos gauna paramą 

maisto produktais. 1 šeimai sutvarkyta kompensacija kietam kurui. 17 šeimų gavo paramą maisto 

produktais iš Maisto banko. 

Surašyti 15 globojamojo (rūpintojo) vaiko aplankymo aktų, 15 globėjų (rūpintojų) buities ir 

gyvenimo sąlygų patikrinimo aktų; įvyko. 12 komisijos posėdžių dėl socialinės paramos teikimo; 

http://www.rokiskis.lt/lt/pradzia.html


patikrintos 146 šeimų buities ir gyvenimo sąlygos dėl paramos teikimo; surašyta 119 

rekomendacijų. 507 šeimos gavo socialinę pašalpą. 93 kartų apsilankyta šeimose su negalia, 

vienišus ir senus asmenis. Priimti 34 prašymai kietojo kuro kompensacijai, 223 paraiškos – 

mokyklinėms prekėms gauti. Surašyti 524 atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygų įvertinimai, 

417 buities tyrimo aktų dėl piniginės paramos teikimo, 10 asmens (šeimos) socialinių paslaugų 

poreikio vertinimo aktų, 33 senyvo amžiaus asmens socialinės globos poreikio įvertinimo aktai, 37 

soc. paslaugų vertinimo ir soc. globos poreikio vertinimo aktai. 

21 asmuo įtrauktas į socialinės rizikos asmenų apskaitą. 

Vasaros sezono metu nuolat prižiūrėtas paplūdimys prie Rokiškio tvenkinio, šienauta žolė, 

remontuotas tiltas ir persirengimo kabinos, purentas smėlis. Tvarkyti ir prižiūrėti miesto parkai, 

aikštės, vaikų žaidimų aikštelės. Prisidedama prie Velniakalnio reakreacinės teritorijos priežiūros. 

Suorganizuotas šventinis Kalėdų eglės įžiebimo renginys ir koncertas. 

Prisidėta prie renginių organizavimo: Joninės prie Rokiškio tvenkinio, miesto gimtadienio 

šventė, tarptautinės tinklinio varžybos Velniakalnyje Rokiškio miesto seniūno taurei laimėti, 

Rokiškio rajono seniūnijų sporto žaidynės. 

2015 m. seniūnijoje dirbo 29 viešuosius darbus ir 834 visuomenei naudingus darbus 

dirbantys darbininkai. Seniūnijoje gauti 24 pranešimai dėl teismo nutarimu siunčiamų asmenų 

atidirbti nemokamus viešuosius darbus. Atvyko atidirbti paskirtas valandas 19 asmenų. Jiems 

padedant prižiūrėtas Rokiškio tvenkinio paplūdimys, gėlynai Nepriklausomybės aikštėje, Šepkos 

skulptūrų parke, Jaunystės gatvėje; kirsti melioracijos grioviuose ir pakelėse augantys krūmai ir 

nedideli medžiai; sodinti medeliai; pjauta žolė; grėbti lapai; rinktos šiukšlės; dalyti ES rėmimo 

fondo maisto produktai nepasiturintiems; tvarkytos neveikiančios žydų ir vokiečių kapinės; 

karpytos gyvatvorės 

Mieste registruotos 145 gatvės, iš jų 37 – soduose, o 5 gatvės – A. Tumėno, V. Mirono, J. 

Janulio, P. Jakšto (iš dalies) ir Šiaurės skg. – neįrengtos. Bendras įrengtų gatvių ilgis –  62 km,  iš 

kurių 42 km asfaltuotos ir 20 km žvyruotos. 

 Organizuojant ir (arba) kontroliuojant savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, 

kapinių, želdinių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą panaudota: asfalto duobėms remontuoti – 

25954,00 Eur; greideriuoti – 3,775 Eur, žvyruoti - 5600,00 Eur; pirties subsidijai – 9810,00 Eur (už 

11 mėnesių); medžiams pjauti – 8200,00 Eur; šakoms išvežti –7840,00 Eur. 

Miesto aikštėse ir skveruose pasodinta gėlių daigų už 5110 Eur. 

Mieste įrengta virš 1300 gatvės apšvietimo šviestuvų, kurių bendras linijų ilgis siekia 50 

km. Iš jų veikė apie 800 šviestuvų. Miesto gatvėms apšviesti buvo skirta 50460,00 Eur. Per 12 šių 

metų mėnesių sunaudota 50300,00 Eur. 

Seniūnijos teritorijoje prižiūrėta 86,6 ha miškų ir 59,2 ha parkų teritorijų. Miesto seniūnija 

prižiūrėjo virš 20 km lietaus kanalizacijos tinklų. Išduoti 55 leidimai medžiams kirsti; iškirsti 787 

pavojingi žmonių ir eismo saugumui medžiai; išduoti 56 leidimai kasinėti. 

Miesto seniūnijos 9,5 ha turimų kapinių plote yra 5 kapinės, dvi iš jų veikiančios – senosios 

kapinės Laukupio g. ir Kalneliškio k. kapinės. Kapinių priežiūrą ir leidimų laidoti išdavimą vykdo 

AB „Rokiškio komunalininkas“. Išduoti 208 leidimai laidoti. 

Vykdytos 44 sutartys su abonentais, besinaudojančiais miesto lietaus kanalizacijos tinklais, 

ir 18 įvairių pirkimo-pardavimo, darbų ir bendradarbiavimo sutarčių. 

Dėl viešųjų paslaugų teikimo iš įmonių ir gyventojų gauti 49 rašytiniai prašymai 

(daugiausia kirsti medžius).  

Rokiškio miesto seniūnijoje veikė Vietos bendruomenių taryba. Taryba sudaryta iš 13 

atstovų (4 seniūnaičiai, 1 savivaldybės atstovas, 8 bendruomeninių organizacijų ir vietos 

bendruomenių nariai). Vadovaujantis Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 25 

d. sprendimu Nr. TS-4.82, Rokiškio  miesto seniūnijai skirta 2454,00 Eur vietos bendruomenės 

sprendimams įgyvendinti. 

      

 


