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ROKISKIO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
ROKISKIO MIESTO SENIUNIJA
Savivaldybes biudzetind istaig4 Respublikos g. 94, LT-42136 Rokiskis. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniq asmenq registrc,
kodas 188772248. Seniiinijos duomenysr savivaldybes biudzednes istaigos filialas, Respublikos g. 94,42136 Rokiskis,
tel./ faks.(8-458) 33 571 el.p.miesheniun@oosr.rokiskis.lt, fitialo kodas 188662734

ROKTSKIO MTESTO SENIUNTJOS 2016 METU VEIKLOS ATASKATTA
2017-01_23

RokiSkis

Roki5kio miesto seniiinija dirba vadovaudamasi Lietuvos Respublikos lstatlrnais,
poistatyminiais aktais, RokiSkio rajono tarybos sprendimais, Roki5kio rajono savivaldybes
adminishacijos direktoriaus isakymais, Roki5kio miesto seniunijos veiklos nuostatais, patvirtintais
administracijos direktoriaus 2015 m. vasario 9 d. isakymu Nr. AV-92.
2016 m. Roki3kio miesto senitnijoje dirbo 10 nuolatiniq darbuotojq
Vardas , pavarde

Pareigos

:

Darbo seniunijoje
pradLia, pabaiga

Arunas Krasauskas

Seniunas

2012-07-02

Egidijus Zaliauskas

Seniuno pavaduotoj as

20t0-04-22

Ekonomistas-inspektorius 2emes

1997 -12-15

Albertas Stondius

tvark)rynui

Virginija Kriukeliene

Ra5tvede-buhaltere

1987-04-01

Roma LukoSiiinaite

Socialine darbuotoja

2007-04-02

Violeta Baltu5iene

Socialine darbuotoj a

2009-08-05

Socialine darbuotoja darbui su soc.

2014-02-1t

Neringa Keper3iene

rizikos Seimomis
Vytautas Milaknis

Vie5qjq darbq meistras

2003-03-01

Gintautas Misiiinas

Darbininkas

2015-06-03

E.Zatauskas,52l62

Numatvtos funkciios
1.Atskiry Seimq ir asmenq
gyvenimo s4lygq vertinimas.
siiilymai del socialines
paramos toms Seimoms
tikslingumo

Irykdyta pagal funkcijas
Roki5kio miesto senilnijos teritorija sudaro 1107,5 ha, kurioje,

2016
m. gruodZio 30 d. duomenimis, gyvena 13465 deklaruotq gyventojq, kai tuc
padiu laikotarpiu 2015 m. buvo 13865 deklaruotq glventojq, per metus
gyventojq sumaZejo 400. Iki 2016 m. gruodZio 30 d. uZregistruoti gimg 89

naujagimiai, mire 199 miesto gyventojai.
Sura5yti 830 atskiry Seimq (asmenq) gyvenimo s41ygq ivertinimai, i5 jq:
174 nemokamo maisto i5 maisto banko;
596 buities tyrimo aktai del pinigines paramos teikimo;
60 asmens (Seimos) soc. paslaugq poreikio vertinimo aktq;
7 senyvo amZiaus asmens socialines globos poreikio ivertinimo aktai;
12 komisijos posediiq del socialines paramos teikimo;
105 patikintos Seimq buitys ir gyvenimo s4lygos del paramos teikimo;
SuraSyos 95 rekomendacijos;
361 Seima gauna socialing paSalp4;
71 kartq apsilankl.ta Seimose su negalia, vieni5us ir senus asmenis;
99 praSymai priimti ir sutvarkltas 31 pra5ymas kieto.io kuro
kompensacij ai;
priimtos 164 parai5kos mokyklinems prekems gauti;
Labiausiai nepasiturintiems asmenims skirti maisto produktq paketai iS
EB pagalbos fondo, gruodZio menesi Siuos paketus gavo 561 Seima tai

yra lI99

Zmonds.

2.Vaikq teisiq apsaugos
Socialines rizikos Seimq s4ra5uose yra 34 Seimos. Siose Seimose auga 76
prevencija ir darbas su
vaikai. 16 socialin6s rizikos Seimose augandiq vaikq lanko dienos centrus
probleminemis Seimomis,
Nukreipti i ivairius biirelius. Vasar4 vyko i stovyklas.
kuriose auga vaikai ar
Seimose lankytasi 86 kartus.
apribotos ter,r1 teises i vaikus
2016 metais soc. rizikos Seimq s4ra54 itrauktos
Seimos, del
pasikeitusiq glvenimo sqlygq i5brauktos 2 Seimos. Atryko 1, iSryko 12
ieimq.
Parama pinigais buvo skirta 28 Seimoms.
Socialines paSalpas gauna 20 5eimq.
Socialines rizikos Seimose augantiems 32 vaikams buvo padeta isiglti
bDtiniausias mokymosi priemones, ir sutvarkl.tas nemokamas maitinimas
mokykloje.
23 Seimos gauna paramq maisto produktais.
1 Seimai sutvarkyta kompensacija kietam kurui.
12 Seimq gavo param4 maisto produktais i5 Maisto banto.
Bendradarbiauta su visuomenes sveikatos biuru. Paskaita tevams.
Vykdltas proj ektas ,,Vaikq svajones"

i

3.Zemes, vandens telkiniq,
mi5ko sklypq savininkq,

Miesto seniiinijai vykdyti nepriklauso.

valdytojq ir naudotojq
registruoti prane5imai apie
medZiojamq gyviinq
padar1l1 Zal4 ir pateikta
luomenq administracij os
Cirektoriui
4.Veikla rengiant ir
igt'r,zendinant kaimo pletros

Miesto seni[nijai vykdyti nepriklauso.

4

Numatytos funkciios

lykdyta

pagal funkciias

lrogramas
5.Veikla rengiant ir
igyvendinant glventojq
uZimtumo programas
6.Veik1a kuriant

ir

igyvendinant informacines
visuomenes pletros
programas

Bendradarbiaujama su Socialines paramos ir,sveikatos skyriumi del
gyventojq idarbinimo visuomenei naudingiems darbams.

Glventojai nemokamai naudotis intemetu gali Roki5kio

rajonc
savivaldybes J.Keliuodio vieSojoje bibliotekoje Nepriklausomybes a. 16 bei
Iaikos g. 19.

Apie Roki5kio miest4

ir

q

daug informacijos galima rasti
Roki5kio rajono savivaldybes intemeto tinklapyj e http://www. rokiskis.lt
T.Veikla organizuoj ant
gyventojq poilsi

seniunij

Vasaros sezono metu nuolat priZiiirimas papltidimys prie Roki5kic
lvenkinio, Sienaujama Zole, remontuoj amas tiltas ir persirengimo kabinos,
smelis i5purenamas.

Prisideta prie renginiq organizavimo:

Jonines prie Roki5kio tvenkinio, Miesto gimtadienio

Svente.

Tarptautines tinklinio varZybos Velniakalnyje RokiSkio miesto senitno
taurei laim6ti, miesto Kal6dq egles fZiebimo Svente, Naujqjq metq sutikimo
renginys.

L Veikla organizuoj ant
vie5uosius ir visuomenei
naudingus darbus

Metq begyje seniunijoje dirbo 43 vie5qjq darbq

ir

719 visuomenei

naudingus darbus dirbantys darbininkai. Senitrnijoje gauta 35 prane5imq deJ
leismo nutarimu siundiamq asmenq atidirbti nemokamus vieSuosius darbus
Atvyko atidirbti paskirlas valandas 27 asmenys. Darbininkrl pagalbe
ruveikti Sie darbai: priZi[rimas RokiSkio tvenkinio papludimys, priZilrimi

3elynai Nepriklausomybes aik5teje, Sepkos skulpt[rq parke, Jaunystes
gatveje; kertami, augantys melioracijos grioviuose ir pakeldse, krumai ir
redideli medZiai; sodinami medeliai; pjauta 2o16; grebiami lapai; renkamos
iiuk5les; valomas sniegas; dalijami ES rdmimo fondo maisto produktai
repasiturintiems; tvarkomos neveikiandios Zydq ir vokiediq kapines:
<arpomos gf/atvores.
9.Veikla orgaaizuojant
ir (arba) kontroliuoj ant
savivaldybes keliq, bendrojo
naudojimo teritorijq,
kapiniq, Zeldiniq, gatviq,
5aligatviq vall,rnas ir
prieZilra, gatviq ir kitq vieSq
vietq apSvietimas, vieiqjq
fualetq paslaugq teikimas

Mieste registruota gatviq i5 viso yra 145, i5 jq 37 soduose, o 5 gatves
neirengtos tai A.Tumeno, V.Mirono, J.Janulio, P.JakIto ir Siaures skg,
Bendras irengtq gatviq ilgis yra 62 km., iS kuriq 42 km asfaltuotos ir 2C
km Zvyruotos.
Panaudota: Asfalto duobiq remontui - 36066 ,02 F;r;r;
.
Greideriavimas ir Zvyravimas- 9545,12 Ettr;
Miesto aik5tese ir skveruose pasodinta geliq daigq uZ - 4800,00 Eur.
AB ,,Roki5kio komunalininkas" duomenimis iki 5.m. lapkridio men.:
Mieste yra irengta vir3 1307 gatves apSvietimo Sviestuvq, kuriq
bendras linijq ilgis siekia 50 km. I5 jq nuolat veikia 784 Sviestuvai.
Miesto gatviq ap5vietimui buvo skirla 59350,00 Eur. Per 12 menesiq
sunaudota 591 80,00 Eur.
Seniunijos teritorijoje priZilrima 86,6 ha mi5kq ir 59,2 ha parkq
leritorijq. Miesto senilnijq priZiiirimuose darbuose yra viri 20 km lietaus
kana.lizacijos tinklq. I5duoti 28 leidimai medZiams kirsti, i5kirsta pavoj ingq
Zmoniq ir eismo saugumui medZiq - 378 medLiai, iSduoti 35 kasinejimtl

Iwkdyta pasal funkciias

Numatvtos funkciios
Ieidimai;

Roki5kio miesto vie5uosius tualetus priZilri komunalinio rlkic
rrieZilros konkurso laimetojas UAB ,,Mano aplinka"
I

Roki5kio rajono taryba patvirtino le5as ir finansavimo

0.Parengtos seniunij os

veiklos programos ir kaip
pateiktos svarstlti senifini
os glventojams ar senitnaidiq sueigoje

I 1. Gyvenamosios vietos

leklaravimo istatyme
:lustatltq, taip pat Seimos
rudeti ir kitokiq fakting
cad6ti patvirtinandiq
lokumentq i5davimas

12. Kapiniq prieZilra,
leidimq laidoti iSdavimas

Saltinius

<eturioms programoms:

Savivaldybes funkcijq igyvendinimas ir vykdymas 83,15 t[kst. Eur
vaikq, jaunimo gyvenimc
rktyvinimas 0.231 ttrkst. Eur
Socialines paramos
sveikatos apsaugos paslaugq kokybes
3erinimas 91,72 tflkst. Eur
Rajono infrastruktiiros objektq prieZifira, pletra ir modemizavimas
168,565 t[kst. Eur

Kultiiros, sporto, bendruomenes

ir

ir

Priimta gyvenamosios vietos atvykimo deklaracijq - 681.
Priimta glruenamosios vietos iSvykimo deklaracijq - 186.
I5duota paZynq apie deklaruot4 g1v enarnq4 viet4 - 299 .
ISduota paZymq apie itraukim4 i gyvenamosios vietos neturindiq
mmenq apskait4

-

27.

Atlikta notadnirl veiksmq -429.
Del deklaravimo duomenq taisymo, keitimo ir naikinimo priimti 42
;prendimai.
I5ra5yta Seimos sudeties paZymq -1755.
I5ra514a Seimos charakteristikos paZymq - 185.
Miesto senitnijos 9,5 ha turimq kapiniq plote yra 5 kapines, dvi i5

jq veikiandios - senosios kapines Laukupio g. ir Kalneli5kio k. kapines.
Kapiniq prieZiiir4 ir leidimq laidoti iSdavim4 vykdo UAB ,,Mano aplinka"
ISduoti 235 leidimai laidoj imui.

13. Gatviq pavadinimq

ir

rdresq suteikimas bei

Parengti 16 administracijos direktoriaus fsakymq proj ektai del adresr
luteikimo.

keitimas
14. Notariato istatymo
Arhkri 429 veiksmai patvirtinant dokumentq kopijq tikrum4;
rustatlta warka
14 kartq paliudyas paraSo tikrumas;
neatlygintinai atlikti
Patvirtinti 2 igalioj imai.
senitinijai pdskirtos
leritorij os
glventoj ams notarinius
veiksmai, patvirtinti
cficialiesiems
prilyginami testamentai.
15. SuraSlta administracines
Vykdant patikinimus mieste visada stengiamasi, kad administracinis
leises paZeidimq protokolq, leises paZeidimas bfltq isaiSkinamas ir nedelsiant suraSomas administracinio
iinagrindta administracinir leises paZeidimo protokolas paZeidimo vietoje. Todel suraS1.ti
leises paZeidimq bylq
ldministracines teises paZeidimo protokol4 visada kviediami policijos ar
kitu instituciiu pareig[nai pagal kompetenciia.
16. Vie5qjq paslaugq

teikimc

kontrole ar teikiant vieB4sias
Daslausas laikomasi teises

Vykdomos 44 sutartys su abonentais, besinaudojandiais miesto
lietaus kanalizacij os tinklais.

Del vie5uiu paslausu teikimo i3 imoniu

ir

gyventoiu sauti

3C

Numatvtos funkciios
lktuose ir sutartyse nustatytrl
reikalavimq del jq tiekimo.

<iek nagrineta

Iwkdyta pasal funkciias
raS)riniai pra5ymai, daugiausia del medZiq kirtimo.

pra5ymq.

rkundq del vie5qjq paslaugq
;eikimo, priimta sprendimq,
cateikta

pasillymq

lel vie5qjq paslaugq teikimc
qerinimo
17. Prekybos vie5ose vietose
Senitrnija derina alkoholio licencijq iSdavim4, i3oriniq reklamq statymq
orieZitrra
r nurodo renginiams rengli skiriamas vietas.

Suorganizuoti daugiabudiq namq pirmininkq senilnijos gyventojq
ir organizuoti glwentojq susirinkimai del aplinkos tvarkymo.
;usitikimus su savivaldybes
18. Saukti gyventojq sueigas

ir valstybes institucijr+

pareigiinais

Seniflnas

Ar[nas Krasauskas

