
           PATVIRTINTA 

           Rokiškio rajono savivaldybės administracijos   

           direktoriaus 2021 m. vasario 23 d. įsakymu   

           Nr. AV-155 

 

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

KRIAUNŲ SENIŪNIJOS 2020 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

 

1. BENDROJI DALIS 

 

Kriaunų seniūnija (toliau – seniūnija) yra Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 

struktūrinis teritorinis padalinys - filialas, veikiantis Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 

sprendimu apibrėžtoje tam tikroje savivaldybės teritorijos dalyje. 

2020 metais seniūnija savo veiklą vykdė  pagal patvirtintą metinį veiklos planą.  

Metinis veiklos planas parengtas vadovaujantis trimečiu Rokiškio rajono savivaldybės 

strateginiu veiklos planu, kuriame suformuluota savivaldybės misija, strateginiai tikslai, aprašytos 

vykdomos programos, siekiami rezultatai ir numatomi finansavimo šaltiniai bei žmogiškieji ištekliai 

joms įgyvendinti. 

Seniūnijos veiklą reglamentuoja seniūnijos veiklos nuostatai. Seniūnija savo veikloje 

vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Vietos savivaldos įstatymu, 

kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero 

potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais savivaldybės institucijų sprendimais. 

Veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto. Seniūnijos ir seniūno funkcijoms įgyvendinti 

reikalingos lėšos gali būti skiriamos ir iš kitų finansavimo šaltinių. 

Seniūnijoje 2020 m. patvirtinta 14,0 etato. Iš jų 2 valstybės tarnautojai, likusieji dirbantys 

pagal darbo sutartis. 

Seniūnijos duomenų pokytis per 2020 metus: 

 

Rodiklis Mato vnt. 2020-01-01 2020-12-31 

Seniūnijos plotas ha 10 526 10 526 

Gyventojų skaičius  žm. 831 818 

Kaimų skaičius vnt. 28 28 

Seniūnijos vietinių kelių ilgis km 128,58 128,58 

Šaligatvių plotas kv. m.  2000 2000 

Gatvių skaičius vnt. 38 38 

Veikiančių kapinių skaičius vnt. 6 6 

Neveikiančių kapinių skaičius vnt. 13 13 

Kapinių teritorijų plotas ha 4,40 4,40 

Lankytinų vietų seniūnijoje skaičius vnt. 17 17 

Eksploatuojamų šviestuvų skaičius vnt. 58 58 

Parkų skaičius vnt. 2 2 

Seniūnijos prižiūrimų želdinių plotas ha 1,00 1,00 

Seniūnijos prižiūrimų gėlynų plotas ha 0,001 0,001 

Socialiai remtinų šeimų skaičius vnt. 86 86 

 

Kriaunų seniūnijoje veiklą vykdo dvi kaimo bendruomenės: Kriaunų ir Lašų kaimų 

bendruomenės.  

Seniūnijos teritorija suskirstyta į dvi seniūnaitijas: Kriaunų ir Lašų.  

Kriaunų kaime veiklą vykdo asociacija Maltos ordino pagalbos tarnyba. Kriaunų ir Lašų 

kaimuose veikia Rokiškio rajono savivaldybės J. Keliuočio viešosios bibliotekos  filialai. 

 

                                                                                                                           



Diagrama Nr. 1 
 

 
 

2. SENIŪNIJA ĮGYVENDINA 

 

Seniūnija vykdydama savo veiklą įgyvendina Rokiškio rajono savivaldybės strateginiame 

veiklos plane numatytas programas: 

Programa Nr. 1 – ,,Savivaldybės  pagrindinių funkcijų įgyvendinimas ir vykdymas“; 

Programa Nr. 2 – ,,Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimas“; 

Programa Nr. 3 – ,,Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo 

aktyvinimas“; 

Programa Nr. 4 – ,,Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės 

gerinimas“; 

Programa Nr. 5 – ,,Rajono infrastruktūros objektų priežiūros, plėtros ir modernizavimas“. 

 

 

3. SENIŪNIJOS VEIKLOS FINANSAVIMAS 

 

                                                                                                                                Lentelė Nr. 1 

 

2020 metų Kriaunų seniūnijos asignavimai pagal programas 

Prog. 

Nr. 

Programos 

pavadinimas 

Lėšos 

iš viso 

tūkst. 

Eur 

Iš jų: Finansavimo šaltinis 

Darbo 

užmo- 

kestis 

Sodra Kitos 

išlaidos 

2014 m.

2015 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

760

780

800

820

840

860

880

900

Seniūnijos
gyventojų
skaičius

900 886 

850 

854 

831 818 

Seniūnijos gyventojų skaičiaus kitimas 

2014 m. 2015 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m.



1 Savivaldybės  

pagrindinių funkcijų 

įgyvendinimas ir 

vykdymas 

98,1 

 

86,2 1,3 10,6 Savivaldybės biudžetas,  

valstybės biudžetas,  

spec. programų lėšos 

2 Ugdymo kokybės ir 

mokymosi aplinkos 

užtikrinimas 

1,2   1,2  

3 Kultūros, sporto, 

bendruomenės, 

vaikų ir jaunimo 

gyvenimo 

aktyvinimas 

27,7 23,9 0,3 3,5 Savivaldybės biudžetas, 

 spec. programų lėšos 

4 Socialinės paramos 

ir sveikatos apsaugos 

paslaugų kokybės 

gerinimas 

7,1 5,1 0,1 1,9 Valstybės biudžetas,  

savivaldybės biudžetas 

5 Rajono 

infrastruktūros 

objektų priežiūros, 

plėtros ir 

modernizavimas 

39,3 29,2  0,5 

 

 

9,6 Savivaldybės biudžetas,  

spec. lėšos 

 173,4 144,4 2,20 26,8  
 

Diagrama   Nr. 2 
 

 
 

 

 

                                                                

 Lentelė Nr. 2    
 

Kriaunų seniūnijos asignavimų palyginimas pagal programas per tris metus 

Prog- 

ramos 

Nr. 

Programos pavadinimas Lėšos iš viso tūkst. Eur 

2018 metai 2019  metai   2020 metai 

Asignavimų paskirstymas pagal programas 

1 programa 2 programa 3 programa 4 programa 5 programa



1 Savivaldybės  pagrindinių funkcijų 

įgyvendinimas ir vykdymas 

75,5 
79,5 

98,1 

2 Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos 

užtikrinimas 

4,9 - 1,2 

3 Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir 

jaunimo gyvenimo aktyvinimas 

27,7 26,3 27,7 

4 Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos 

paslaugų kokybės gerinimas 

14,7 10,3 7,1 

5 Rajono infrastruktūros objektų 

priežiūros, plėtros ir modernizavimas 

23,8 31,0 39,3 

Iš viso: 146,5 147,0 173,4 

 

Diagrama Nr. 3 
 

 
Lentelė Nr. 3 

 

2020 metų asignavimai pagal finansavimo sutartis ir  direktoriaus įsakymus 
Eil. Nr. Sutarties objektas Lėšos iš viso, Eur 

 
1. Seniūnijai priklausančių pastatų 

einamasis remontas 

1 460,00 

2. Lėšos medžiagoms įsigyti, vykdant 

užimtumo didinimo programą 

960,00 

3. Mokyklos stogo remontas 3368,48 
4. Pavojų keliančių medžių šalinimo, 

medžių ir krūmų genėjimo darbams 

2000,00 

5. Naujų želdinių įsigijimo ir veisimo 

darbams 

500,00 

6. Kelių priežiūros darbams 3 592,00 
7. Seniūnijos kultūrinės veiklos 

organizavimas 

949,76 

8. Muzikos instrumentų įsigijimas 1 000,00 

Iš viso 13 830,24 
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4. SENIŪNIJOS VEIKLA 2020 METAIS 

 

Seniūnija vykdydama savo veiklą įgyvendina Rokiškio rajono savivaldybės strateginiame veiklos 

plane numatytas programas: 
 4.1. Programa Nr. 1 – ,,Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa“. 
Programos įgyvendinimo aprašymas: Savivaldybė – įstatymo nustatytas valstybės teritorijos 

administracinis vienetas, kurio bendruomenė turi Lietuvos Respublikos Konstitucijos laiduotą 

savivaldos teisę, įgyvendinamą per to valstybės teritorijos administracinio vieneto nuolatinių 

gyventojų išrinktą savivaldybės tarybą ir jos sudarytas, jai atskaitingas vykdomąją ir kitas 

savivaldybės institucijas ir įstaigas. Savivaldybė įgyvendina Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 

įstatymu ir kitais teisės aktais priskirtas funkcijas, kurios pagal veiklos pobūdį skirstomos į vietos 

valdžios, viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo, pagal sprendimų priėmimo laisvę – į 

savarankiškąsias ir valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms).  
Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa siekiama didinti savivaldybės institucijų 

veiklos efektyvumą per savivaldybės institucijų sprendimų, įstatymų ir Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimų įgyvendinimo organizavimą ir kontroliavimą, strateginio planavimo proceso 

ir žmogiškųjų išteklių tobulinimą bei informacinių sistemų diegimą. 
 Seniūnija yra savivaldybės administracijos filialas, veikiantis tam tikroje savivaldybės 

teritorijos dalyje, kurios teritorijos ribas sprendimu yra nustačiusi Rokiškio rajono savivaldybės 

taryba. Seniūnija vykdo Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir kitais teisės aktais 

priskirtas funkcijas. 
Efekto vertinimo kriterijus: Savivaldybės gyventojų  teigiamos nuomonės apie savivaldybės 
darbą dalis nuo visų vertinime dalyvavusių asmenų skaičiaus, proc. 
 4.1.1. Programos įgyvendinimo tikslas : Didinti savivaldybės veiklos organizavimo ir 

funkcijų įgyvendinimo efektyvumą. 
Tikslo aprašymas: Šiuo tikslu Rokiškio rajono savivaldybė siekia: užtikrinti savivaldybės tarybos, 

administracijos ir jos padalinių (seniūnijų) bei Kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimą; 

tinkamai įgyvendinti valstybines (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijas; vykdyti prisiimtus 

finansinius įsipareigojimus; rengti savivaldybės  biudžetą pagal darbo grupės nustatytus biudžeto 

išlaidų planavimo kriterijus; rengti ir atnaujinti strateginio planavimo dokumentus; tobulinti 

savivaldybės administracijos darbuotojų ir politikų kvalifikaciją; plėtoti elektroninės demokratijos 

sistemą, vieningą apskaitos ir valdymo sistemą, plėtoti  modernizuotą dokumentų valdymą. 
Rezultato vertinimo kriterijus: Savivaldybės administracijos ir seniūnijų valstybės tarnautojų  ir 

darbuotojų veiklos įvertinimo „labai gerai „ ir „gerai“  dalis, proc. 
 4.1.2. Uždaviniai: 
 4.1.2.1. Užtikrinti savivaldybės darbo organizavimą ir jį efektyvinti; 
 4.1.2.2. Tinkamai įgyvendinti savivaldybei perduotas valstybės funkcijas. 
  
Programos įgyvendinimo uždaviniai ir vykdymo kriterijai: 

 

2.1. Užtikrinti savivaldybės darbo organizavimą ir jį efektyvinti 

Eil. 

Nr. 

Uždavinį detalizuojanti aiškiai 

apibrėžta veikla 

 2020 

metų 

planas 

2020 

metų 

plano 

įvykdy-

mas 

2020 metų rodiklio 

pokyčio analizė 

Praėjusių 

metų 

plano 

įvykdymas 

2.1.1. Tinkamai 

atlikti 

seniūnijai ir 

seniūnui 

Parengta 2019 metų 

seniūnijos veiklos 

plano įgyvendinimo 

ataskaita 

1 1 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

ataskaitiniais metais 

parengtų dokumentų 

1 



pavestas 

funkcijas 

skaičiaus. 

Parengtas 2020 metų 

seniūnijos veiklos 

planas 

1 1 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

ataskaitiniais metais 

parengtų dokumentų 

skaičiaus 

1 

Sušaukta išplėstinė 

seniūnaičių sueiga 

4 5 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitiniais 

metais sušauktų 

seniūnaičių sueigų, 

spręsti seniūnaičių 

sueigai pateiktus 

klausimus, skaičiaus 

4 

Sušaukta seniūnijos 

gyventojų sueiga 

1 1 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

ataskaitiniais metais 

sušauktų gyventojų 

sueigų skaičiaus 

1 

Organizuota 

gyventojų susitikimai 

su savivaldybės ir 

valstybės institucijų 

pareigūnais 

1 0 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

ataskaitiniais metais 

organizuotų 

susitikimų skaičiaus. 

Esant ekstremaliai 

situacijai dėl COVID 

atsisakyta susitikimų. 

1 

Dalyvauta 

savivaldybės 

institucijų 

posėdžiuose 

12 10 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitiniais 

metais dalyvautų 

rajono savivaldybės 

tarybos  posėdžių 

skaičiaus. 

Esant ekstremaliai 

situacijai dėl COVID 

ir neišsprendus 

klausimų susijusių su 

nuotoliniu 

dalyvavimu 

posėdžiuose rodiklis 

nepasiektas. 

10 

Teikta informacija 

apie savivaldybės 

institucijų veiklą 

savivaldybės 

teritorijoje 

Pagal 

poreikį 

53 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitiniais 

metais į seniūniją 

besikreipiančių 

asmenų dėl 

informacijos gavimo  

47 



skaičiaus 

Teiktos gyvenamųjų 

vietovių gyventojų 

atstovų pastabos ir 

siūlymai 

administracijos 

direktoriui 

Pagal 

poreikį 

0 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitiniais 

metais gyvenamųjų 

vietovių atstovų 

pareikštų pastabų ir 

siūlymų skaičiaus. 

2020 metais nebuvo 

gauta pastabų ir 

pasiūlymų. 

1 

Dalyvauta įvairių 

komisijų, darbo 

grupių veikloje 

Pagal 

poreikį 

16 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitiniais 

metais seniūnijos 

darbuotojų 

dalyvavimo komisijų 

ir darbo grupių 

posėdžiuose 

skaičiaus. 

14 

Dalyvauta ir 

bendradarbiauta 

užtikrinant viešąją 

tvarką 

4 4 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitiniais 

metais surengtų 

akcijų skaičiaus . 

 

4 

Dalyvauta triukšmo 

prevencijos 

įgyvendinime 

2 2 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitiniais 

metais parengtų 

dokumentų dėl 

triukšmo prevencijos  

skaičiaus 

2 

Dalyvauta rengiant ir 

įgyvendinant vietos 

veiklos grupių 

programas ir vietos 

plėtros strategijas 

4 0 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

sudalyvavimo 

Rokiškio VVG 

grupės renginiuose 

(susirinkimuose) 

skaičiaus. 

Esant ekstremaliai 

situacijai dėl COVID 

rodiklis nepasiektas. 

4 

Dalyvauta kuriant ir 

įgyvendinant 

informacinės 

visuomenės plėtros 

programas 

9 9 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

seniūnijos veikloje 

naudojamų 

informacinių sistemų 

skaičiaus 

8 



Ataskaitiniais metais 

buvo dirbama su DV 

IS, PP IS, GVD IS, 

SP IS, VŪRAP IS, 

AS IS, P IS, ŪGR IS, 

PARAMA IS. 

Dalyvauta darbuotojų 

mokymuose 

50 56 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitiniais 

metais išklausytų 

mokymo valandų 

skaičiaus 

39 

Supažindinti 

seniūnijoje dirbančius 

asmenis su gaisrinės, 

darbų saugos 

instrukcijomis ir 

reikalavimais 

60 55 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį pravestų 

instruktažų skaičiaus 

75 

2.1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinkamai 

atlikti 

administracines 

paslaugas ir 

seniūnijos 

vidaus 

administravimą 

Parengta savivaldybės 

administracijos 

direktoriaus įsakymų 

veiklos organizavimo 

klausimais projektų 

15 14 Savivaldybės 

administracijos 

direktoriaus įsakymų 

projektų veiklos 

klausimais 

parengiama mažiau, 

nes dalis sprendimų 

veiklos klausimais 

yra priimama 

centralizuotai, t. y. 

įsakymų projektus 

kai kuriais klausimais 

rengia 

administracijos 

specialistai. 

14 

Parengta rajono 

tarybos sprendimų 

projektų 

1 0 Rajono tarybos 

sprendimų projektų 

ataskaitiniais metais 

nerengta, kadangi 

seniūnijos veikloje 

nebuvo sprendžiami 

klausimai, kurių 

sprendimui būtų 

būtinas rajono 

tarybos sprendimas. 

0 

Atnaujinta seniūnijos 

darbuotojų  

pareigybių aprašymai 

4 13 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitiniais 

metais atnaujintų 

darbuotojų 

pareigybių aprašymų 

skaičiaus. 

4 



 

 

 

Ataskaitiniais metais 

panaikinta Kriaunų 

mokykla ir pastatas 

perduotas seniūnijai, 

todėl seniūnijoje 

atsirado naujų etatų, 

kuriems reikėjo 

parengti pareigybės 

aprašymus. 

Išduota  leidimų 

laidoti  

 

15 12 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį į seniūniją 

besikreipiančių 

asmenų su prašymais, 

dėl leidimų laidoti 

išdavimo, skaičiaus. 

16 

Atlikta notarinių 

veiksmų 

15 10 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį į seniūniją 

besikreipiančių 

asmenų, dėl notarinių 

veiksmų atlikimo, 

skaičiaus. 

Pokytį lemia 

sumažėjęs seniūnijos 

gyventojų skaičius 

bei mažėjantis 

paslaugos poreikis. 

14 

Suteikta adresų  

objektams 

 

5 13 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį į seniūniją 

besikreipiančių 

asmenų su prašymais, 

dėl adreso suteikimo, 

skaičiaus. 

Pokytį lėmė 

padidėjęs paslaugos 

poreikis. 

10 

Išduota šeimos sudėtį 

ar kitokią faktinę 

padėtį patvirtinančių 

pažymų 

 100 92 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį į seniūniją 

besikreipiančių 

asmenų su prašymais, 

dėl pažymų apie 

faktinę padėtį 

išdavimo, skaičiaus. 

100 



Ataskaitiniai metais 

pokytį lėmė 

sumažėjęs seniūnijos 

gyventojų skaičius. 

Išduota 

charakteristikų 

5 3 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį į seniūniją 

besikreipiančių 

asmenų su prašymais, 

dėl charakteristikos 

išdavimo, skaičiaus. 

Pokytį lemia 

sumažėjęs paslaugos 

poreikis. 

8 

Priimta ir išnagrinėta 

gyventojų skundų ir 

pranešimų 

10 11 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį į seniūniją 

besikreipiančių 

asmenų skundų ir 

pranešimų skaičiaus. 

9 

Išduota leidimų atlikti 

kasinėjimo darbus 

savivaldybės viešojo 

naudojimo teritorijoje   

3 2 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį į seniūniją 

besikreipiančių 

asmenų su prašymais, 

dėl leidimo atlikti 

kasinėjimo darbus, 

skaičiaus. 

2 

Išduota leidimų 

saugotinų medžių 

kirtimui  

20 10 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį į seniūniją 

besikreipiančių 

asmenų su prašymais, 

dėl leidimo kirsti 

saugotinus medžius, 

skaičiaus. 

Pokytį lėmė pasikeitę 

teisės aktai. 

23 

Prižiūrėta kaip 

laikomasi prekybos 

viešose vietose 

taisyklių 

10 6 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį atliktų 

patikrinimų 

skaičiaus. 

Esant ekstremaliai 

situacijai dėl COVID 

10 



rodiklis nepasiektas. 

2.1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalyvauti 

teikiant 

siūlymus dėl 

socialinės 

paramos 

šeimoms 

(asmenims) 

reikalingumo 

Įvertinta  atskirų 

šeimų (asmenų) 

gyvenimo sąlygos bei 

poreikiai 

25 18 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį surašytų 

buities tyrimo aktų 

skaičiaus. 

26 

Iškilus problemoms 

lankytasi šeimose (pas 

asmenis) 

80 64 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį surašytų 

apsilankymo šeimose 

aktų skaičiaus. 

Ataskaitiniais metais 

dėl pandemijos 

mažiau lankytasi 

šeimose. 

84 

Konsultuoti ir 

informuoti seniūnijos 

gyventojai socialinės 

paramos gavimo 

klausimais 

100 233 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį suteiktų 

konsultacijų 

skaičiaus. 

Ataskaitiniais metais 

dėl pandemijos 

konsultacijos vyko 

telefonu. 

142 

Bendradarbiauta su 

nevyriausybinėmis 

organizacijomis 

socialinių paslaugų 

teikimo klausimais 

2 2 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį gautų 

paklausimų apie 

organizuotų renginių 

skaičiaus. 

3 

Bendradarbiauta su 

Rokiškio socialinės 

paramos centru  bei 

Socialinės paramos 

skyriumi dėl 

transporto skyrimo 

vykti į gydymo 

įstaigas neįgaliesiems 

asmenims 

10 6 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį į seniūniją 

besikreipiančių 

asmenų su prašymais, 

dėl poreikio vykti į 

gydymo įstaigas, 

skaičiaus. 

Ataskaitiniais metais 

dėl pandemijos 

mažiau asmenų 

kreipėsi dėl 

paslaugos gavimo. 

11 

Priimta dokumentai 

paramai maisto 

180 204 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

199 



produktais iš ES 

bendrijos 

intervencinių atsargų 

gauti 

per ataskaitinį 

laikotarpį į seniūniją 

besikreipiančių 

asmenų su prašymais 

gauti maisto 

produktus skaičiaus. 

2019 m. išdalinta 5 

135 kg. maisto 

produktų.  

Pokytį lemia 

pasikeitė teisės aktai. 

Išdalinta  parama 

maistu skurstantiems 

asmenims 

Pagal 

poreikį 

0 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį  seniūnijoje 

gautos paramos 

kiekio. 

Ataskaitiniais metais 

nebuvo skirta parama 

maistu. 

0 

Išdalinta labdara 

nepasiturinčioms 

šeimoms ir asmenims 

Pagal 

poreikį 

0 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį 

besikreipiančių 

asmenų gauti labdarą 

skaičiaus.  

Ataskaitiniais metais 

dėl pandemijos 

negauta labdaros. 

83 

Dalyvauta vaikų 

svajonės išsipildymo 

projekte 

Pagal 

poreikį 

0 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį išpildytų 

vaikų svajonių 

skaičiaus. 

Ataskaitiniais metais 

projektas nevykdytas 

10 

Organizuota 

seniūnijos Socialinės 

paramos teikimo 

komisijos veikla 

4 3 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį  įvykusių 

komisijos posėdžių 

skaičiaus. 

6 

Užregistruota 

prašymų – paraiškų 

piniginei socialinei 

paramai gauti 

30 18 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

į seniūniją 

besikreipiančių 

asmenų su prašymais 

dėl piniginės 

41 



socialinės paramos 

gavimo. 

Ataskaitiniais metais 

sumažėjo asmens 

prašymų dėl 

pandemijos.  

Asmenys kreipėsi 

nuotoliniu būdu į 

Socialinės paramos ir 

sveikatos skyrių. 

Parengta 

rekomendacijų dėl 

socialinės paramos 

(išimties tvarka) 

gavimo 

3 2 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį parengtų 

rekomendacijų 

skaičiaus. 

4 

Dalyvauta būsto 

pritaikymo 

neįgaliesiems 

programoje 

0 1 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį parengtų 

dokumentų dėl būsto 

pritaikymo skaičiaus. 

 

0 

Organizuota 

asmeninio asistento 

paslauga 

neįgaliesiems 

asmenims 

0 3 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

asmenų gaunančių 

asmeninio asistento 

paslaugas skaičiaus 

0 

Tarpininkauta dėl 

asmenų siuntimo pas 

nedirbančių asmenų 

vadybininką ir jo 

paslaugų gavimo 

0 5 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

asmenų gaunančių 

vadybininko 

paslaugas skaičiaus 

0 

Bendradarbiauta su 

Rokiškio rajono 

neįgaliųjų draugija 

5 3 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį kartu su  

Neįgaliųjų draugija 

organizuojamų 

renginių skaičiaus. 

Ataskaitiniais metais 

dėl pandemijos ir 

karantino sumažėjo 

renginių skaičius. 

9 

Vesta mokyklinio 

amžiaus vaikų 

apskaita 

72 70 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį  seniūnijoje 

gyvenančių vaikų 

80 



skaičiaus. 

2.1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinkamai 

valdyti 

dokumentus 

Priimtos ir 

sutvarkytos seniūnijos 

darbuotojų 2019 

metais sudarytos 

nuolatiniam ir ilgam 

saugojimui priskirtos 

bylos 

5 5 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį  sutvarkytų 

bylų skaičiaus. 

8 

Parengta 2018 metų 

ilgo ir nuolatinio 

saugojimo bylų 

apyrašai 

2 2 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį parengtų 

apyrašų skaičiaus. 

2 

Parengta pažyma apie 

veiklos istoriją ir 

dokumentų 

sutvarkymą 

1 1 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį parengtų 

dokumentų skaičiaus. 

1 

Atrinktos naikinti 

2003 metų bylos 

100 105 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį atrinktų 

naikinti bylų 

skaičiaus. 

306 

Parengtas 2003 metų 

naikinti atrinktų bylų 

naikinimo aktas 

1 1 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį parengtų 

dokumentų skaičiaus. 

1 

Sunaikintos 

naikinimui atrinktos 

2003 metų bylos 

100 105 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį sunaikintų 

bylų skaičiaus. 

306 

Suformuotos 

užduotys seniūnijoje 

gautų dokumentų 

vykdymui 

600 610 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį uždėtų vizų 

dokumentuose 

skaičiaus. 

590 

Spausdinta ir 

registruota seniūnijoje 

gaunami dokumentai 

780 936 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį 

užregistruotų 

dokumentų skaičiaus. 

Pokytį lemia teisės 

aktų pasikeitimai. 

809 



Perduota dokumentai 

pavestiems užduoties 

vykdytojams 

780 936 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį perduotų 

dokumentų skaičiaus. 

809 

Parengta  ir skanuota 

siunčiami dokumentai 

130 136 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį parengtų 

dokumentų skaičiaus. 

162 

Registruota siunčiami 

dokumentai 

130 136 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį parengtų 

dokumentų skaičiaus. 

131 

DVS įregistruota 

gaunami ir siunčiami 

dokumentai 

800 936 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį parengtų 

dokumentų skaičiaus. 

809 

Parengtas 2021 metų 

dokumentacijos 

planas ir registrų 

sąrašas 

2 2 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį įregistruotų 

dokumentų skaičiaus. 

2 

Viešinta seniūnijos ir 

bendruomenių aktuali 

informacija rokiskis.lt 

10 4 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį 

prisijungimų 

rokiskis.lt  skaičiaus. 

Ataskaitiniais metais 

seniūnijai panaikinta 

prieiga prie 

rokiskis.lt 

8 

Pildyta seniūnijoje 

dirbančių asmenų 

darbo grafikai, darbo 

laiko žiniaraščiai 

24 24 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį parengtų  

dokumentų skaičiaus. 

24 

2.1.5. Organizuoti  

visuomenei 

naudingą 

veiklą 

Sudarytos su,  siųstais 

dirbti , asmenimis 

visuomenei naudingų 

darbų sutartys  

70 54 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį sudarytų 

sutarčių skaičiaus. 

Ataskaitiniais metais 

dėl pandemijos ir 

karantino sudaryta 

mažiau sutarčių. 

74 



Paskirstytos užduotys 

visuomenei naudingų 

darbų darbininkams, 

vykdyta atliekamų 

darbų kontrolė ir 

apskaita 

14 15 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį sudarytų 

dokumentų skaičiaus. 

13 

Parengtos pažymos, 

apie visuomenei 

naudingų darbų 

atlikimą 

12 12 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį sudarytų 

dokumentų skaičiaus. 

16 

Įdarbinta, paskirstytos 

užduotys  ir vykdyta , 

teismo sprendimu 

paskirtų nemokamų 

viešųjų darbų  asmenų 

atliekamo darbo 

kontrolė 

8 8 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį sudarytų 

dokumentų skaičiaus. 

2020 m. darbus dirbo 

2 asmenys ( 120 

val.). 

8 

2.1.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinkamai 

valdyti 

seniūnijoje 

apskaitomą 

turtą 

Parengtas seniūnijoje 

numatomų vykdyti 

prekių, paslaugų ir 

darbų viešųjų pirkimų 

planas ir plano 

papildymai 

15 12 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį sudarytų 

dokumentų skaičiaus. 

Ataskaitiniais metais 

vykdyta daugiau 

pirkimų 

centralizuotai. 

15 

Atlikta supaprastintų 

prekių, paslaugų ir 

darbų viešuosius 

pirkimai 

15 17 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį sudarytų 

dokumentų skaičiaus. 

15 

Parengta įvykdytų 

prekių, paslaugų ir 

darbų viešųjų pirkimų 

ataskaita 

1 1 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį sudarytų 

dokumentų skaičiaus. 

1 

Kontroliuotas 

seniūnijos 

kompetencijai 

priskirtų sutarčių 

vykdymas 

15 15 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį prižiūrimų 

sutarčių skaičiaus. 

164 

Pildyta trumpalaikio 

turto, medžiagų 

nurašymo aktai 

90 95 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį sudarytų 

dokumentų skaičiaus. 

Pokytį lemia 

90 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pasikeitę teisės aktai. 

Pildyta vienkartinių 

pašalpų, maisto 

produktų gautų iš ES 

ir gautos labdaros 

nurašymo aktai 

9 8 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį sudarytų 

dokumentų skaičiaus. 

9 

Atlikta materialaus ir 

nematerialaus turto, 

medžiagų ir ūkinio 

inventoriaus metinė 

inventorizacija 

55 55 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį sudarytų 

dokumentų skaičiaus. 

55 

Vesta seniūnijai 

priskirtų statinių 

eksploatavimo 

priežiūra  

5 6 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį sudarytų 

dokumentų skaičiaus. 

Ataskaitiniais metais 

seniūnijai perduotas 

Kriaunų mokyklos 

pastatas. 

5 

Paruoštas 

administracinis 

pastatas šildymo 

sezonui 

3 6 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį sudarytų 

dokumentų skaičiaus. 

3 

Vesta administracinio 

pastato apšvietimo, 

šildymo ir 

kanalizacijos 

techninės būklės 

priežiūra 

24 30 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį sudarytų 

dokumentų skaičiaus. 

 

24 

Pašalinta smulkūs 

elektros ir 

santechnikos gedimai 

administraciniame 

pastate  

5 6 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį sudarytų 

dokumentų skaičiaus. 

5 

Užtikrintas saugus 

įrengimų, darbo 

įrankių ir 

mechanizmų darbas, 

savalaikis ir 

kokybiškas remontas 

8 14 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį sudarytų 

dokumentų skaičiaus. 

Įrenginių remonto 

darbų kiekis padidėjo 

dėl padidėjusio 

prižiūrimų erdvių 

kiekio. 

8 

Atlikta transporto 

priemonių ( OPEL 

VECTRA, DACIA 

1 1 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

1 



DUSTER) techninė 

apžiūra 

laikotarpį sudarytų 

dokumentų skaičiaus. 

Apdraustos transporto 

priemones ( OPEL 

VECTRA, DACIA 

DUSTER)  

2 2 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį sudarytų 

dokumentų skaičiaus. 

2 

Organizuotas 

transporto priemonių 

remonto atlikimas 

5 12 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį sudarytų 

dokumentų skaičiaus. 

6 

Pildyta transporto 

priemonių kelionės 

lapai 

40 40 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį sudarytų 

dokumentų skaičiaus. 

40 

2.2. Tinkamai įgyvendinti  valstybės (perduotas savivaldybei) funkcijas 

Eil. 

Nr. 

Uždavinį detalizuojanti aiškiai 

apibrėžta veikla 

 2020 

metų 

planas 

 2020 

metų 

plano 

įvykdy- 

mas 

2020 metų rodiklio 

pokyčio analizė 

Praėjusių 

metų 

plano 

įvykdymas 

2.2.1. Dalyvauti 

mokinių 

nemokamo 

maitinimo ir 

aprūpinimo 

mokinio 

reikmėmis 

administravime 

Priimta dokumentai 

dėl mokinio 

nemokamo maitinimo 

ir aprūpinimo 

mokinio reikmėmis 

15 20 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

į seniūniją 

besikreipiančių 

asmenų su prašymais 

dėl mokinio 

nemokamo 

maitinimo ir 

aprūpinimo mokinio 

reikmėmis skaičiaus 

18 

2.2.2. Dalyvauti 

vykdant 

socialinės 

paramos 

teikimą ir 

kontrolę 

Priimta dokumentai 

būsto šildymo išlaidų 

bei kieto kuro 

kompensacijos gauti 

30 32 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

į seniūniją 

besikreipiančių 

asmenų su prašymais 

dėl būsto šildymo 

išlaidų bei kieto kuro 

kompensacijos 

skaičiaus 

39 

Priimta dokumentai 

vienkartinei pašalpai 

gauti 

20 17 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

į seniūniją 

besikreipiančių 

asmenų su prašymais  

dėl vienkartinės 

pašalpos skaičiaus 

20 



Konsultuota ir/ar 

tvarkyta dokumentai 

dėl neįgaliųjų 

aprūpinimo 

(apsirūpinimo) 

kompensacine 

technika 

10 11 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

į seniūniją 

besikreipiančių 

asmenų su prašymais  

dėl neįgaliųjų 

aprūpinimo 

(apsirūpinimo) 

kompensacine 

technika skaičiaus 

11 

Įvertintas asmenų 

socialinės globos 

poreikis, 

vadovaujantis senyvo 

amžiaus asmens bei 

suaugusio asmens su 

negalia socialinės 

globos poreikio 

nustatymo 

rekomendacijomis 

2 3 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

į seniūniją 

besikreipiančių 

asmenų su prašymais  

dėl asmens socialinės 

globos poreikio 

įvertinimo skaičiaus 

2 

Prižiūrėtas socialinis 

ir savivaldybės būstai 

4 4 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso 

apskaitos  dokumentų  

skaičiaus. 

Ataskaitiniais metais 

išnuomotas visas 

turimas plotas – 

206,30  kv. m. 

5 

Kontroliuoti 

socialinės paramos 

gavėjai dėl gaunamos 

socialinės paramos 

panaudojimo pagal 

paskirtį 

4 6 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

organizuotų akcijų 

skaičiaus 

24 

2.2.3. Dalyvauti 

išmokų 

vaikams 

administravime 

Informuotos, 

konsultuotos šeimos, 

turinčios vaikų ir 

priimti dokumentai 

dėl išmokų vaikams 

20 9 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

į seniūniją 

besikreipiančių 

asmenų su prašymais 

dėl išmokų vaikams  

skaičiaus. 

Ataskaitiniais metais 

dėl pandemijos ir 

karantino asmenys 

nuotoliniu būdu teikė 

prašymus  Socialinės 

paramos ir sveikatos 

skyriui. 

20 

2.2.4. Teikti 

statistinius 

Užpildytos ir 

pateiktos statistines 

7 1 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

7 



duomenis ataskaitos GS-5 ir 

GS-8 

pateiktų ataskaitų 

skaičiaus. 

2020 m. savivaldybei 

sumažinus 

seniūnijoje teikiamų 

valstybės perduotų 

teikiamų paslaugų 

žemės ūkio srityje 

kiekį rodiklis 

nepasiektas.  

2.2.5. Padėti 

organizuoti 

rinkimus ir 

referendu- 

mus 

Suteiktos patalpos 

apylinkių rinkimų 

komisijų darbui 

3 3 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

rinkimų ir 

referendumų 

skaičiaus. 

Seniūnija suteikia 

patalpas Kriaunų ir 

Lašų rinkiminių 

komisijų darbui. 

0 

Suteiktos patalpos 

rinkimuose 

dalyvaujančių 

kandidatų 

pasisakymams 

 

3 3 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

rinkimų ir 

referendumų 

skaičiaus. 

Seniūnija suteikia 

Kriaunų seniūnijos 

administracinio 

pastato salę 

kandidatų 

pasisakymams. 

3 

Organizuotas rinkėjų 

pavežėjimas į Kriaunų 

ir Lašų rinkimines 

apylinkes 

 

50 58 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo  

parengtų dokumentų 

skaičiaus 

2020 m. pavežėtų 

rinkėjų nebuvo dėl 

COVID. 

0 

2.2.6. Dalyvauti 

rengiamose 

gyventojų 

apklausose ir 

įstatymų 

numatytose 

pilietinėse 

iniciatyvose 

Suteiktos patalpas  

gyventojų apklausų 

atlikimui 

0 0 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

surengtų gyventojų 

apklausų skaičiaus. 

2020 metais nebuvo 

rengtos gyventojų 

apklausos. 

0 

2.2.7. Dalyvauti 

atliekant 

gyventojų ir 

būstų taip pat 

kituose 

Suteiktos patalpas  

gyventojų surašymų 

atlikimui 

0 0 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

surašymų skaičiaus. 

2020 metais nebuvo 

rengti surašymai 

0 



visuotiniuose 

surašymuose 

2.2.8. Dalyvauti 

įgyvendinant 

civilinės 

saugos 

priemones 

Atlikta gyventojų 

įspėjimo sirenos 

eksploatacinė 

priežiūra 

Pagal 

poreikį 

2 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

atliktų patikrinimų 

skaičiaus 

2 

2.2.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalyvauti 

valstybės 

perduotų 

funkcijų žemės 

ūkio srityje 

vykdyme 

 

 

 

 

 

 

 

Užpildytos ir priimtos 

paramos už žemės 

ūkio naudmenas ir 

kitus plotus bei 

gyvulius paraiškos 

PPIS  

230 221 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį į seniūniją 

besikreipiančių 

asmenų, norinčių 

deklaruoti žemės 

ūkio naudmenas ir 

kitus plotus bei 

gyvulius, skaičiaus. 

232 

Užpildyti ir priimti  

pakeisti paramos už 

žemės ūkio 

naudmenas ir kitus 

plotus bei gyvulius 

prašymai PPIS 

15 30 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį į seniūniją 

besikreipiančių 

asmenų, norinčių 

keisti deklaruotus 

žemės ūkio 

naudmenas ir kitus 

plotus bei gyvulius 

duomenis, skaičiaus. 

14 

Užpildyti ir priimti 

prašymai registruoti 

žemės ūkio 

valdą/atnaujinti 

registravimo  

duomenis  LR žemės 

ūkio ir kaimo verslo 

registre 

150 160 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį į seniūniją 

besikreipiančių 

asmenų, norinčių 

atnaujinti žemės ūkio 

valdos registravimo 

duomenis LR žemės 

ūkio ir kaimo verslo 

registre, skaičiaus. 

160 

Užpildyti ir priimti 

prašymai atnaujinti 

ūkininko ūkio 

registravimo 

duomenis LR žemės 

ūkio ir kaimo verslo 

registre 

60 68 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį į seniūniją 

besikreipiančių 

asmenų, norinčių 

atnaujinti ūkininko 

ūkio registravimo 

duomenis LR žemės 

ūkio ir kaimo verslo 

registre skaičiaus. 

68 



Užpildytos ir priimtos 

tiesioginių pardavimų 

2018-2019 kvotos 

metų pieno gamybos 

ir realizavimo metines 

deklaracijos PPIS 

3 3 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį į seniūniją 

besikreipiančių 

asmenų, norinčių 

pateikti tiesioginių 

pardavimų kvotos 

metų pieno gamybos 

realizavimo metines 

deklaracijas, 

skaičiaus. 

3 

Padėta užpildyti 

paramos paraiškas 

pagal Lietuvos KPP 

priemonės 

„Pagrindinės 

paslaugos ir kaimų 

atnaujinimas kaimo 

vietovėse“ veiklos 

srities „Parama 

investicijoms į visų 

rūšių mažos apimties 

infrastruktūrą“ veiklos 

„Asbestinių stogų 

dangos keitimas“ 

Pagal 

poreikį 

2 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį į seniūniją 

besikreipiančių 

asmenų, norinčių 

pasikeisti asbestinio 

stogo dangą 

skaičiaus. 

3 

Išduota produkcijos 

standartine veikla 

išreikšto žemės ūkio 

valdos ekonominio 

dydžio apskaičiavimo  

ir ekonominio dydžio 

apskaičiavimo sąrašai 

žemės ūkio veiklos 

subjektams 

Pagal 

poreikį 

11 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį į seniūniją 

besikreipiančių 

asmenų, norinčių 

gauti EDV ir VED 

sąrašus skaičiaus. 

11 

Aprašyti KŽS ribų 

pasikeitimai ir 

perduoti per PP IS  

ŽŪKVC 

Pagal 

poreikį 

2 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį atnaujintų 

KŽS ribų skaičiaus. 

3 

Parengta pažymų dėl 

žemės ūkio veiklos 

Pagal 

poreikį 

0 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį į seniūniją 

besikreipiančių 

asmenų, norinčių 

gauti pažymą 

patvirtinančią žemės 

ūkio veiklą, 

skaičiaus. 

0 



Bendradarbiauta su 

Žemės ūkio rūmų 

savivaldos 

organizatoriumi 

Rokiškio r., Rokiškio 

rajono Ūkininkų 

sąjunga, LŽKT 

Rokiškio biuru 

Pagal 

poreikį 

100 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį Žemės ūkio 

rūmų savivaldos 

organizatoriaus 

Rokiškio r., Rokiškio 

r. Ūkininkų sąjungos, 

LŽKT Rokiškio biuro 

pateiktos 

informacijos 

perdavimo seniūnijos 

ūkininkams 

skaičiaus. 

110 

Konsultuoti ir 

informuoti žemės 

ūkio veiklos subjektai 

Lietuvos kaimo 

plėtros 2014-2020 

metų programos ir 

priemonių 

įgyvendinimo 

klausimais 

Pagal 

poreikį 

190 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį į seniūniją 

besikreipiančių 

žemdirbių norinčių 

informacijos kaip 

pasinaudoti parama 

skaičiaus. 

210 

Dalyvauta stichinių 

meteorologinių 

reiškinių, gyvūnų 

užkrečiamųjų ligų 

likvidavimo ir 

priežiūros programų 

įgyvendinime, 

medžiojamųjų gyvūnų 

ir saugomų rūšių 

laukinių gyvūnų 

žemės ūkiui padarytos 

žalos ir nuostolių 

nustatyme 

5 7 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį į seniūniją 

besikreipiančių 

asmenų su prašymais 

dėl stichinių 

meteorologinių 

reiškinių, 

medžiojamųjų 

gyvūnų ir saugomų 

rūšių laukinių gyvūnų 

žemės ūkiui 

padarytos žalos ir 

nuostolių nustatymo, 

skaičiaus 

7 

Priimta prašymai 

skirti vienkartinę ar 

periodinę išmoką 

individualią žemės 

ūkio veiklą 

vykdančiam asmeniui 

0 64 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį į seniūniją 

besikreipiančių 

asmenų su prašymais 

dėl vienkartinės 

išmokos, skaičiaus 

0 

2.2.10 Tvarkyti 

gyvenamo- 

sios vietos 

Užpildytos ir priimtos 

GVDIS 

gyvenamosios vietos 

50 28 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

55 



deklaravimo 

duomenis 

deklaracijos, asmeniui 

pakeitus gyvenamąją 

vietą Lietuvos 

Respublikoje (atvyko 

gyventi)  

laikotarpį į seniūniją 

besikreipiančių 

asmenų, norinčių 

deklaruoti 

gyvenamąją vietą, 

skaičiaus 

Užpildytos ir priimtos 

GVDIS išvykimo iš 

LR ilgesniam nei 6 

mėn. laikotarpiui, 

deklaracijos (išvyko į 

užsienį) 

10 3 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį į seniūniją 

besikreipiančių 

asmenų, norinčių 

deklaruoti išvykimą, 

skaičiaus. 

10 

Priimta sprendimų dėl 

gyvenamosios vietos 

deklaravimo duomenų 

panaikinimo ar 

keitimo 

Pagal 

poreikį 

1 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį į seniūniją 

besikreipiančių 

asmenų, norinčių 

naikinti ar keisti 

gyvenamosios vietos 

deklaravimo 

duomenis, skaičiaus. 

3 

Išduotos pažymos 

apie asmens 

deklaruotą 

gyvenamąją vietą 

50 52 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį į seniūniją 

besikreipiančių 

asmenų, norinčių 

gauti pažymą apie 

deklaruotą 

gyvenamąją vietą, 

skaičiaus. 

Pokytį lemia teisės 

aktų pasikeitimai. 

66 

Vesta gyvenamosios 

vietos nedeklaravusių 

asmenų apskaita 

5 9  

Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

laikotarpį į seniūniją 

besikreipiančių 

asmenų, norinčių būti 

įtrauktais į GVNA 

apskaitą ar gauti tai 

patvirtinančią 

pažymą, skaičiaus. 

7 

Suteikta informacija 

apie nuosavybės teise 

priklausančioje 

Pagal 

poreikį 

0 Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį 

10 



gyvenamojoje 

patalpoje gyvenamąją 

vietą deklaravusius 

asmenis 

laikotarpį į seniūniją 

besikreipiančių 

asmenų, norinčių 

sužinoti apie jiems 

nuosavybės teise 

priklausančioje 

gyvenamojoje 

patalpoje gyvenamąją 

vietą deklaravusius 

asmenis, skaičiaus. 

 

4.2. Programa Nr. 2 – ,,Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimas“. 

Įgyvendinant programą siekiama prisidėti prie ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos 

gerinimo. Ugdymo kokybė priklauso ne tik nuo ugdymo turinio perteikimo kokybės, bet ir nuo 

sąlygų, kuriose mokosi ir lavinasi mokiniai, užtikrinamas jų atvykimas į ugdymo įstaigas. 

Programos įgyvendinimas leidžia formuoti vaikų ugdymui palankią aplinką seniūnijos 

teritorijoje, ugdymo paslaugų kokybės ir prieinamumo augimą, sudaryti vienodas sąlygas visiems 

seniūnijos mokyklinio amžiaus moksleiviams dalyvauti ugdymo procese (ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ir neformaliojo ugdymo), užtikrinti glaudų 

bendradarbiavimą su ugdymo įstaigomis. 

Programos įgyvendinimo uždaviniai ir vykdymo kriterijai: 

 

Formuoti vaiko ugdymui palankią aplinką 

Eil

. 

Nr. 

Uždavinį 

detalizuojanti 

aiškiai apibrėžta 

veikla 

2020 

metų 

planas 

2020 

metų 

plano 

įvykdy

mas 

2020 metų rodiklio pokyčio analizė Praėjusių 

2019 

metų 

plano 

įvykdym

as 

1. Organizuotas ir 

vykdytas vaikų 

pavėžėjimas į ar 

iš ugdymo 

įstaigas 

0 10 Moksleiviai pavėžėjami iki ugdymo įstaigos 

bei parvežami atgal iki namų pasibaigus 

ugdymo laikui.  

0 

 

     4.3. Programa Nr. 3 – ,,Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo 

aktyvinimo programa“. 
Programos įgyvendinimo aprašymas: Rengiamo Lietuvos Respublikos kultūros politikos pagrindų 

įstatymo projekto preambulėje kultūra įvardijama kaip Lietuvos valstybės tapatumo ir tęstinumo 

pagrindas, demokratiškos ir darnios pilietinės visuomenės sąlyga, Lietuvos vystymosi akstinas ir 

žmonių gerovės pagrindas. Projekte konstatuojamas poreikis remti ir puoselėti kultūrą išlaikant 

pagrindinę jos gyvavimo sąlygą – kūrybos laisvę. Įgyvendindama valstybės kultūros politiką, 

Rokiškio rajono savivaldybė vykdo programą, kurioje numato išlaikyti kultūrines tradicijas rajone, 

kaupti ir saugoti krašto etnines, materialines ir dvasines vertybes bei jas perduoti jaunajai kartai, 

tinkamai organizuoti kultūros įstaigų veiklą, kelti kultūros paslaugų kokybę ir prieinamumą. 

Kultūros ir sporto renginių organizatoriams keliamas uždavinys bendradarbiauti  sujungiant 

žmogiškuosius,  infrastruktūros bei finansinius išteklius ir organizuoti jungtinius renginius, 

orientuotus į aukštą programos ir organizavimo kokybę. Įgyvendintas projektas „Rokiškis – 

Lietuvos kultūros sostinė“ parodė, jog kultūros lauke stipriai ir savarankiškai veikia ne vien 

biudžetinės kultūros įstaigos. Kokybiškus renginius įgyvendino neformalaus švietimo įstaigos, 

kultūros nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės. Programa numato ir toliau remti 

bendruomenių iniciatyvas, pagal finansines galimybes skatinti nevyriausybinių, sporto ir jaunimo 



organizacijų organizuojamus kultūrinius, socialinius ir kitokius projektus. Numatyta stiprinti 

kultūros nevyriausybinių organizacijų veiklą dalinai finansuojant ne tik kultūrinius, bet ir 

infrastruktūros projektus.  Savivaldybė tęs  kultūros, turizmo, sporto įstaigų paslaugų plėtros ir 

infrastruktūros (ypač įrengimų) gerinimo projektų dalinį finansavimą. Taip pat programa siekiama 

užtikrinti turizmo ir amatų informacijos sklaidą, rengti nematerialaus kultūros paveldo sąvado 

papildymus, palaikyti dalykinius ryšius su užsienio partneriais, emigravusiais asmenimis ir išeiviais. 

Savivaldybė numato dalinai finansuoti Rokiškio rajone sukurto aukščiausio meninio lygio kultūros 

produktų sklaidos užsienyje ir Lietuvoje projektus, prioritetą skirdama mainams su turimų 

savivaldybės tarptautinių partnerių organizacijomis bei išvykoms į nacionalinio masto konkursus, 

atrankas arba Rokiškio rajoną reprezentuojančius renginius. Tačiau gyvenimo kokybę svarbu gerinti 

šalinant sveikatos rizikas sukeliantį nepakankamą gyventojų fizinis aktyvumą. Rokiškio rajono 

savivaldybė skatins gyventojų įsitraukimą į savarankiškas ir organizuotas kūno kultūros ir sporto 

veiklas, sudarys sąlygas vaikų, paauglių, jaunimo, suaugusių bei neįgaliųjų užimtumo bei fizinio 

pasirengimo gerinimui. Kartu su biudžetinėmis įstaigomis, privačiais sporto klubais, Velykalnio 

laisvalaikio parko bendruomene, nauju baseino ir pirčių kompleksu planuojami rajoniniai ir 

tarptautiniai sporto renginiai sudarys sąlygas dalyvauti apskrities ir respublikinėse varžybose, teikti 

metodinę ir organizacinę pagalbą, spręsti materialinės sporto bazės gerinimo klausimus. 
 Vykdant programą, seniūnija numato skatinti kultūrines tradicijas, kaupti ir saugoti etnines, 

materialines ir dvasines vertybes, tinkamai organizuoti kultūros veiklą, kelti kultūros paslaugų 

kokybę ir prieinamumą seniūnijos gyventojams, viešinti informaciją apie seniūnijos lankytinas 

vietas ir objektus. Programa taip pat numatoma remti gyventojų iniciatyvas, pagal finansines 

galimybes skatinti bendruomenių organizuojamus kultūrinius, socialinius, sportinius ir kitokius 

projektus bei renginius. Skatinti seniūnijos gyventojų įsitraukimą į savarankiškas ir organizuotas 

kultūros ir sporto veiklas, sudaryti sąlygas vaikų, paauglių, jaunimo, suaugusių bei neįgaliųjų 

užimtumo bei fizinio pasirengimo gerinimui. Remti gyventojų iniciatyvas dalyvauti rajoniniuose, 

tarprajoniniuose ar respublikiniuose renginiuose.  
Efekto vertinimo kriterijus: Kultūros renginiuose dalyvavusių ir turistinius objektus lankiusiųjų 

asmenų skaičiaus pokytis (lyginant su ankstesniais metais), proc. 
Sportinėje veikloje dalyvavusių asmenų skaičiaus pokytis (lyginant su ankstesniais metais), proc. 
 4.3.1. Programos įgyvendinimo tikslas: Tenkinti visuomenės kultūrinius ir sporto poreikius, 

remti turizmo plėtrą ir vietos bendruomenės iniciatyvas. 
Tikslo aprašymas: Tikslu siekiama efektyviai organizuoti savivaldybės kultūros ir turizmo įstaigų 

veiklą, skatinti gyventojų įsitraukimą į savarankiškas ir organizuotas kūno kultūros ir sporto 

veiklas, remti gyventojų iniciatyvas, nevyriausybinių, sporto ir jaunimo organizacijų veiklą, o taip 

pat palaikyti ryšius su užsienio partneriais,  įgyvendinti projektą „Rokiškio – Lietuvos kultūros 

sostinė 2019“, gerinti kultūros ir turizmo paslaugų infrastruktūrą pasinaudojant LR Kultūros 

ministerijos dotacija, Europos Sąjungos bei  nacionalinių  fondų parama. Rajono renginių 

programoje – valstybinių švenčių minėjimai, kalendorinių švenčių, jubiliejinių sukakčių, 

vyriausybės paskelbtų teminių  metų renginiai. Turizmo ir tarptautinių ryšių veiklos orientuotos į 

turimų partnerių bendradarbiavimo su savivaldybės įstaigomis veiklas, Rokiškio krašto emigrantų ir 

išeivijos ryšių užmezgimą, kultūrinio turizmo populiarinimą kaimyninėse bei ES šalyse.    
Rezultato vertinimo kriterijus: Organizuotų kultūros ir sporto renginių skaičiaus pokytis (lyginant 

su ankstesniais metais), proc. 
 4.3.2.Uždaviniai: 
 4.3.2.1. Užtikrinti kultūros įstaigų funkcionavimą ir paslaugų plėtrą, vykdyti turizmo 

informacijos ir meno sklaidą; 
 4.3.2.2. Skatinti kūno kultūros ir sporto plėtrą bei gyventojų fizinį aktyvumą. 
              

Programos įgyvendinimo uždaviniai ir vykdymo kriterijai: 
 

2.1. Užtikrinti kultūros įstaigų funkcionavimą ir paslaugų plėtrą, vykdyti turizmo 

informacijos ir meno sklaidą. 



Eil. 

Nr. 

Uždavinį 

detalizuojanti 

aiškiai apibrėžta 

veikla 

2020 

metų 

planas 

2020 

metų 

plano 

įvyk- 

dymas 

2020 m. rodiklio pokyčio analizė  Praėjusių 

metų 

plano 

įvykdymas 

2.1.1. Organizuota 

kultūros 

renginių 

seniūnijos 

teritorijoje 

15 9 Vertinimo rodiklis priklauso nuo 

ataskaitiniais metais organizuotų 

renginių kiekio.  

Dalis suplanuotų renginių nebuvo 

įvykdyti dėl pandemijos. 

 

28 

2.1.2. Prisidėta prie 

bendruomenių 

ar kitų 

visuomeninių 

organizacijų 

iniciatyvos 

organizuoti 

kultūrinius 

renginius 

seniūnijos 

teritorijoje 

4 3 .Vertinimo rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitiniais metus įvykusių 

bendrų renginių, organizuotų 

kartu su  Kriaunų ir Lašų kaimų 

bendruomenėmis.  

Prisidėjome organizuojant Lašų 

kaimo bendruomenės ataskaitinę 

sueigą ir Joninių šventę, bei 

Kriaunų kaimo bendruomenės 

organizuojamą Kriaunų krašto 

turistinio sezono atidarymą, 

perkėlos plausto paleidimą.  

Dėl pandemijos nevyko Kriaunų 

miestelio 515 gimtadienio šventė. 

3 

2.1.3. Dalyvauta 

rajono ar kitų 

seniūnijų 

organizuotuo- 

se kultūriniuose 

renginiuose 

10 13 Vertinimo rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį laikotarpį 

dalyvavimo kitų seniūnijų 

organizuojamuose kultūriniuose 

renginiuose 

skaičiaus. 

 Dalyvavome kultūriniais mainais 

Panemunėlio MDC Kovo11 –

osios šventėje, Lašų 

bendruomenės Joninių šventėje, 

Kamajų bendruomenės liepos 6-

osios minėjime, Pakriaunių 

bendruomenės 

„Medūnešio“šventėje, Zarasų r. 

Antazavės festivalyje, 

„Vasaronėse“ Rokiškyje, Zarasų r. 

Imbraso miestelio šventėje, 

Anykščių r. Viešintų kapelų 

šventėje, Ragelių bendruomenės 

„Grušninio kermošiuje“, 

Panevėžio r. Trakiškyje šventėje 

„Bulvė maistas, bulvė vaistas“, 

Zarasų r. Dusetose derliaus 

šventėje.  

Dalyvavome kapelų varžytuvėse 

„Gaida“ Anykščių k.c. Laimėjome 

pagrindinį prizą.  

40 



Dalyvavome su kapelos specialia 

programa atrankoje į Sido arenoje 

vykstančią „Kapelmaušio“ šventę 

Panevėžio r. Miežiškių k.c. Į 

atranką nepatekome. Tai liks 

užduotimi kitiems metams.  

Su spektakliu „Skrajojantis Sartų 

sūnus“ dalyvavome Rokiškio J. 

Keliuočio bibliotekoje renginyje 

skirtame A. Strazdo 260 metinėms 

paminėti. 

2.1.4. Dalyvauta 

respublikiniuose 

kultūriniuose 

renginiuose 

1 2 Vertinimo rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį laikotarpį 

dalyvavimo respublikiniuose 

renginiuose skaičiaus. 

Dalyvavome kapelų varžytuvėse 

„Gaida“ Anykščių k.c. Laimėjome 

pagrindinį prizą. Dalyvavome su 

kapelos specialia programa 

atrankoje į Cido arenoje 

vykstančią „Kapelmaušio“ šventę 

Panevėžio r. Miežiškių k.c. 

 

 

1 

2.1.5. Rūpintis 

gyventojų 

laisvalaikio 

užimtumu 

2 2 Veiklos vertinimo rodiklis 

priklauso nuo ataskaitiniais metais 

savo veiklą vykdančių mėgėjų 

meno kolektyvų skaičiaus. 

Kriaunų kaimo kapela (vad. A. 

Fijalkauskas), 

Kriaunų tautinių šokių kolektyvas 

(vad. A. Skardžius). 

2 

2.1.6. Analizuoti 

kultūrinę veiklą 

3 3 Veiklos vertinimo rodiklis 

priklauso nuo per ataskaitiniais 

metais parengtų ataskaitų 

skaičiaus. Parengtos statistinė, 

veiklos ir seniūnijos veiklos 

ataskaitos. 

3 

2.1.7. Nuomota lauko 

scena 

10 8 Vertinimo rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitiniais metais gautų 

prašymų dėl lauko scenos nuomos 

skaičiaus. 

Surinkta 121,60 Eur  spec. lėšų. 

12 



2.1.8. Žiniasklaidoje 

internetiniuo- 

se puslapiuose 

ar socialiniuose 

tinkluose 

viešinta 

informacija apie 

seniūnijos 

lankytinas 

vietas ir 

objektus 

20 9 Vertinimo rodiklis priklauso nuo 

ataskaitiniais metais reikalingos 

atnaujinti informacijos kiekio 

rokiskis.lt   

Dėl pandemijos pakito poreikis. 

 

 

8 

2.1.9. Organizuota 

bibliotekų ir 

muziejaus 

ūkinės dalies 

veikla, 

sudarytos 

sąlygos 

kiekvienam 

bendruome 

nės nariui 

naudotis 

bibliotekų 

fondais ir 

internetiniu 

ryšiu 

929,00 929,00 Veiklos vertinimo rodiklis 

priklauso nuo per ataskaitinį 

laikotarpį seniūnijai priskirtų 

bibliotekų ir muziejaus pastatų 

ploto kv. m. priežiūrai ir 

apšildymui. 

 

929,00 

2.1.10. Gerinta patalpų 

ūkinė būklė 

3 3 Veiklos vertinimo rodiklis 

priklauso nuo ataskaitiniais metais 

prižiūrimų pastatų kiekio 

 

4 

 2.2. Skatinti kūno kultūros ir sporto plėtrą bei gyventojų fizinį aktyvumą 

Eil. 

Nr. 

Uždavinį 

detalizuojanti 

aiškiai apibrėžta 

veikla 

2020 

metų 

planas 

2020metų 

plano 

įvykdy-

mas 

2020 m. rodiklio pokyčio analizė 

Praėjusių 

metų 

plano 

įvykdymas 

2.2.1. Organizuota 

sporto renginių 

seniūnijos 

teritorijoje 

1 0 Veiklos vertinimo rodiklis 

priklauso nuo per ataskaitinį 

laikotarpį seniūnijos teritorijoje 

organizuotų  sporto renginių 

skaičiaus 

1 

2.2.2 Prisidėta prie 

bendruomenių 

ar kitų 

visuomeninių 

organizacijų 

iniciatyva 

organizuotų 

sporto renginių 

seniūnijos 

teritorijoje 

1 0 Veiklos vertinimo rodiklis 

priklauso nuo per ataskaitinį 

laikotarpį visuomeninių 

organizacijų organizuotų  sporto 

renginių skaičiaus. 

Ataskaitiniais metais 

visuomeninės organizacijos 

neparodė iniciatyvos sporto 

renginiams 

0 



2.2.3. Dalyvauta 

rajono ar kitų 

seniūnijų 

organizuotuose 

sportiniuose 

renginiuose 

0 1 Veiklos vertinimo rodiklis 

priklauso nuo per ataskaitinį 

laikotarpį   kitų seniūnijų 

organizuotų  sporto renginių 

skaičiaus. 

Ataskaitiniais metais dalyvauta 

seniūnijų sporto varžybose. 

0 

2.2.4. Dalyvauta 

respublikiniuose 

sportiniuose 

renginiuose 

0 0 Veiklos vertinimo rodiklis 

priklauso nuo per ataskaitinį 

laikotarpį    dalyvauto kiekio 

respublikiniuose  sporto 

renginiuose skaičiaus. 

0 

2.2.4. Parengta ar 

vykdoma 

savivaldybės 

administraci- 

jos inicijuoti, 

seniūnijos 

teritorijoje, 

kultūrinių bei 

sportinių 

renginių 

projektai 

0 0  

Veiklos vertinimo rodiklis 

priklauso nuo per ataskaitiniais 

metais inicijuotų projektų 

skaičiaus 

0 

2.2.5. Bendruome- 

nių ar kitų 

visuomeninių 

organizacijų 

iniciatyva 

seniūnijos 

teritorijoje 

parengti ar 

vykdomi 

kultūrinių bei 

sportinių 

renginių 

projektai 

0 0 Veiklos vertinimo rodiklis 

priklauso nuo ataskaitiniais metais 

visuomeninių organizacijų 

inicijuotų projektų skaičiaus 

0 

 

4.4. Programa Nr. 4. Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo 

programa. 
 

Programos įgyvendinimo aprašymas: Socialinių paslaugų tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui 

(šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, 

palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį. Norint užtikrinti 

socialiai pažeidžiamų grupių pakankamą pragyvenimo lygį, mokamos valstybės socialinės išmokos, 

šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims, negalintiems savarankiškai apsirūpinti 

pakankamomis pragyvenimui lėšomis, skiriamos socialinės pašalpos ir (ar) kompensacijos už 

svarbiausias komunalines paslaugas, senyvo amžiaus ar neįgaliems asmenims teikiamos socialinės 

globos paslaugos globos įstaigose. Vykdoma programa siekiama sudaryti galimybes įvairioms 

gyventojų socialinėms grupėms integruotis į visuomenę, nežeminant žmogiškojo orumo, užtikrinti 

normalias gyvenimo sąlygas. 
Rokiškio rajono savivaldybė siekia rūpintis savivaldybės gyventojų sveikata ir teikia Lietuvos 

Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamas sveikatos priežiūros paslaugas. 



Siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyvenimo kokybę, teikiamos 

kokybiškos visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos, finansuojamos sveikatos priežiūros 

paslaugos mokyklose, pirminio ir antrinio lygio gydymo įstaigų veikla, visuomenės sveikatos biuro 

veikla, o taip pat kasmet įgyvendinama visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa. 
 Vykdant programą, seniūnija numato išmokėti laidojimo pašalpas. 
Efekto vertinimo kriterijus – Socialinės paramos tikslingumas, proc. 
 4.4.1. Programos įgyvendinimo tikslas: Įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais 

teisės aktais numatytą socialinę ir sveikatos politiką, mažinti socialinę atskirtį rajone. 
Tikslo aprašymas: Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa 

Rokiškio rajono savivaldybė siekia įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės 

aktais reglamentuojamą socialinę ir sveikatos politiką. Įgyvendindama programą savivaldybė 

numato teikti piniginę socialinę paramą bei socialines paslaugas socialiai pažeidžiamiems 

asmenims, sudaryti sąlygas neįgaliųjų socialinei integracijai į visuomenę, o taip pat teikti saugias ir 

kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, vykdyti gyventojų sveikatos stebėseną ir 

teikti informaciją visuomenei sveikatos stiprinimo klausimais. 
 Šiuo tikslu seniūnija siekia: prisidėti įgyvendinant Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais 

teisės aktais reglamentuojamą socialinę ir sveikatos politiką; teikti piniginę socialinę paramą. 
Rezultato vertinimo kriterijus: Savivaldybės biudžeto dalis tenkanti socialinei paramai ir sveikatos 

priežiūrai, proc. 
               4.4.2. Uždaviniai: 
               4.4.2.1. Organizuoti ir užtikrinti socialinės paramos politiką, teikiant piniginę  
socialinę paramą. 
                

Programos įgyvendinimo uždaviniai ir vykdymo kriterijai: 

 

2.1. Organizuoti ir užtikrinti socialinės paramos politiką, teikiant piniginę paramą 

Eil. 

Nr. 

Uždavinį detalizuojanti aiškiai 

apibrėžta veikla 

2020  

metų 

planas 

2020 

metų 

plano 

įvykdy- 

mas 

2020 metų rodiklio analizė Praėjusių 

metų 

plano 

įvykdymas 

2.1.1. Teikti 

paramą 

mirties atveju 

Išmokėtos 

laidojimo 

pašalpos  

8 5 Veiklos vertinimo rodiklis 

priklauso nuo per ataskaitinį 

laikotarpį į seniūniją 

besikreipiančių asmenų, 

norinčių gauti socialinę paramą 

mirties atveju, skaičiaus 

11 

2.1.2. Dalyvauti 

gyventojų 

Užimtumo 

programos 

įgyvendinime 

Parengta 

Užimtumo 

didinimo 

programos 2020 

metų darbų 

organizavimo 

paraiška ir 

sąmata 

2 2 Veiklos vertinimo rodiklis 

priklauso nuo parengtų 

dokumentų skaičiaus 

2 

Įdarbinta 

Užimtumo 

didinimo 

programos 

darbininkai 

20 22 Veiklos vertinimo rodiklis 

priklauso nuo parengtų 

dokumentų (darbo sutarčių, jų 

pakeitimų, įsakymų dėl 

priėmimo, atleidimo ir kt.) 

22 



skaičiaus. 

Paskirstytos 

užduotys 

Užimtumo 

didinimo 

programos 

darbininkams, 

vykdyta 

atliekamų darbų 

kontrolė ir 

apskaita 

10 10 Veiklos vertinimo rodiklis 

priklauso nuo parengtų 

dokumentų (darbo grafikų, 

darbo laiko apskaitos 

žiniaraščių ir kt.) skaičiaus 

10 

Bendradarbiauta 

su Užimtumo 

tarnybos 

Panevėžio 

klientų 

aptarnavimo 

departamento 

Rokiškio 

skyriumi dėl 

įdarbinimo 

pagal 

Užimtumo 

programą 

5 5 Veiklos vertinimo rodiklis 

priklauso nuo asmenų 

besikreipiančių su prašymais 

dirbti pagal Užimtumo 

programą skaičiaus skaičiaus. 

6 

 

4.5. Programa Nr. 5 - Rajono infrastruktūros objektų priežiūros, plėtros ir modernizavimo 

programa. 
Programos įgyvendinimo aprašymas: Programa siekiama gerinti viešųjų erdvių ir objektų būklę, 

vykdyti rajono komunalinio ūkio ir teritorijos tvarkymą. Įgyvendinant programą, Rokiškio rajono 

savivaldybėje rengiami teritorijų planavimo dokumentai, atliekami žemės sklypų kadastriniai 

matavimai, viešųjų pastatų, inžinerinės ir rekreacinės infrastruktūros modernizavimo ir plėtros 

projektai, finansuojami ES struktūrinių fondų, Valstybės investicijų programos, Kelių priežiūros ir 

plėtros programos ir rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. Programos įgyvendinimas didins 

savivaldybės patrauklumą investicijoms, verslui, o kartu kurs patrauklią gyvenamąją aplinką 

gyventojams.  
Efekto vertinimo kriterijus: Statinių priežiūrai, rekonstrukcijai ir plėtrai numatomų skirti lėšų 

pokytis (lyginant su ankstesniais metais), proc. 
 4.5.1. Programos įgyvendinimo tikslas: Užtikrinti infrastruktūros objektų, viešųjų erdvių ir 

pastatų būklės gerinimą, priežiūrą ir plėtrą. 
Tikslo aprašymas: Įgyvendinamu tikslu siekiama: kompleksiškai modernizuoti ir plėtoti urbanistinę 

infrastruktūrą, skatinant užimtumą ir gerinant gyvenamąją aplinką; kompleksiškai modernizuoti ir 

plėtoti kaimo gyvenamųjų vietovių infrastruktūrą; modernizuoti ir gerinti Rokiškio rajono 

savivaldybei priklausančių pastatų būklę; prižiūrėti ir modernizuoti viešąją susisiekimo 

infrastruktūrą. 
Rezultato vertinimo kriterijus: Įgyvendintų viešosios aplinkos ir objektų plėtros, atnaujinimo ir 

pritaikymo visuomenės poreikiams projektų skaičius, vnt.  
 4.5.2. Uždaviniai: 
 4.5.2.1.Modernizuoti ir pritaikyti pastatus, gerinant jų būklę ir energetines 

charakteristikas, skatinti kūno kultūros ir sporto plėtrą; 
 4.5.2.2. Modernizuoti, plėsti ir prižiūrėti viešąsias erdves ir infrastruktūrą; 
 4.5.2.3. Prižiūrėti ir modernizuoti viešąją susisiekimo infrastruktūrą. 



 

Programos įgyvendinimo uždaviniai ir vykdymo kriterijai: 

 

2.1. Modernizuoti ir pritaikyti pastatus, gerinant jų būklę ir energetines 

charakteristikas 

 

Eil. 

Nr. 

Uždavinį detalizuojanti aiškiai 

apibrėžta veikla 

2020 

metų 

planas 

2020 

metų 

plano 

įvykdy- 

mas 

2020 metų rodiklio pokyčio 

analizė 

Praėjusių 

metų 

plano 

įvykdymas 

2.1.1. Palaikyti 

esamą ir 

gerinti 

Rokiškio 

rajono 

savivaldy 

bei 

priklausan- 

čių, 

seniūnijoje 

apskaitomų  

pastatų 

būklę 

Paruošta malkų 95 190 Veiklos vertinimo rodiklis 

priklauso nuo per ataskaitinį 

laikotarpį paruoštų malkų kub. 

m. kiekio. 

91 

Kriaunų mokyklos 

pastato (Sartų g. 19) 

pagerinimas 

0 2364,45 Veiklos vertinimo rodiklis 

priklauso nuo pastato ploto kv. 

m.  

Ataskaitiniais metais 

suremontuotas Kriaunų 

mokyklos pastato katilinės ir 

mokyklos stogas 110 kv. m.. 

Atlikta pastato apšvietimo, 

šildymo ir kanalizacijos 

priežiūra, pašalinti smulkūs 

elektros, santechnikos gedimai, 

pastatas paruoštas šildymo 

sezonui. 

0 

Ūkinio pastato 

(Liepų g. 2) 

pagerinimas 

0 20,0 Veiklos vertinimo rodiklis 

priklauso nuo pastato ploto kv. 

m. 

Ataskaitiniais metais pakeistas 

ūkinio pastato stogas 60 kv. m. 

ir pastatas elektrifikuotas 

(įvesta elektra ir įrengtas 

apšvietimas). 

0 

Katilinės pastato 

(Sartų 2A) 

pagerinimas 

0 445,0 Veiklos vertinimo rodiklis 

priklauso nuo pastato ploto kv. 

m. 

Ataskaitiniais metais 

sutvarkyta stogo danga 200 kv. 

m., apskardinta, sutvarkyti 

parapetai ir išbetonuota 

nuogrinda 50 kv. m. 

 

2.2. Modernizuoti, plėsti ir prižiūrėti viešąsias erdves ir infrastruktūrą 

Eil. 

Nr. 

Uždavinį detalizuojanti aiškiai 

apibrėžta veikla 

2020 

metų 

planas 

2020 

metų 

plano 

įvykdy- 

mas 

2020 metų rodiklio pokyčio 

analizė 

Praėjusių 

metų 

plano 

įvykdymas 



2.2.1. Prižiūrėti 

seniūnijoje 

apskaitomus 

infrastruktū- 

ros 

įrenginius  

Smulkių 

infrastruktūros 

įrenginių  

(pavėsinių, tiltų,  

suolų, šiukšliadėžių, 

laužaviečių ir pan.)  

priežiūra 

10 20 Veiklos vertinimo rodiklis 

priklauso nuo per ataskaitinį 

laikotarpį remontuotų įrenginių 

skaičiaus. 

2020 metais skaičius padidėjo 

dėl į apskaitą įtraukto Kriaunų 

mokyklos pastato. 

15 

Organizuotas 

tinkamas Kriaunų ir 

Lašų kaimų gatvių 

apšvietimo linijų 

eksploatavimas 

4 4 Veiklos vertinimo rodiklis 

priklauso nuo per ataskaitinį 

laikotarpį tamsiu paros metu  

eksploatuojamų linijų kiekio. 

 

4 

Organizuotas 

savalaikis Kriaunų ir 

Lašų kaimų gatvių 

apšvietimo šviestuvų 

remontas 

56 61 Veiklos vertinimo rodiklis 

priklauso nuo per ataskaitinį 

laikotarpį tamsiu paros metu  

eksploatuojamų šviestuvų 

skaičiaus. 

56 

Sniego nuo 

šaligatvių valymo ir 

barstymo smėlio-

druskos mišiniu 

darbai 

3500 3500 Veiklos vertinimo rodiklis 

priklauso nuo per ataskaitinį 

laikotarpį nuvalytų ir 

nubarstytų šaligatvių ploto kv. 

m. 

3500 

Žolėmis apaugusių 

šaligatvių valymo 

darbai 

700 700 Veiklos vertinimo rodiklis 

priklauso nuo per ataskaitinį 

laikotarpį nuvalytų šaligatvių 

ploto kv. m 

800 

Informacinių stendų, 

nuorodų ir kelio 

ženklų būklės 

priežiūra 

17 17 Veiklos vertinimo rodiklis 

priklauso nuo per ataskaitinį 

laikotarpį stebėtų ženklų  

vienetų kiekio.  

17 

Registruoti 

lankytojai Bradesių 

stovyklavietėje  

1500 300 Veiklos vertinimo rodiklis 

priklauso nuo per ataskaitinį 

laikotarpį stovyklavietėje 

apsilankiusių asmenų 

skaičiaus. 

Rodiklis nepasiektas, nes 

ataskaitiniais metais Bradesių 

stovyklavietė perduota 

Rokiškio turizmo centrui. 

1730 

Stovyklavietės sargų 

darbo grafikų 

sudarymas 

6 2 Veiklos vertinimo rodiklis 

priklauso nuo per ataskaitinį 

laikotarpį sudarytų dokumentų 

skaičiaus.  

Rodiklis nepasiektas, nes 

ataskaitiniais metais Bradesių 

stovyklavietė perduota 

Rokiškio turizmo centrui. 

6 



2.2.2. Prižiūrėti 

seniūnijoje 

apskaitomas 

viešąsias 

teritorijas 

 

 

Žolės pjovimo 

darbai seniūnijai 

priskirtose 

teritorijose 

20 17 Veiklos vertinimo rodiklis 

priklauso nuo per ataskaitinį 

laikotarpį teritorijose nupjautos 

žolės ploto ha 

20 

Avarinių medžių ir 

menkaverčių krūmų 

šalinimo darbai 

18 18 Veiklos vertinimo rodiklis 

priklauso nuo per ataskaitinį 

laikotarpį pašalintų avarinių 

medžių skaičiaus 

14 

Medelių ir gėlių 

sodinimas 

150 0 Veiklos vertinimo rodiklis 

priklauso nuo per ataskaitinį 

laikotarpį pasodintų augalų 

vienetų skaičiaus. 

Ataskaitiniais metais nebuvo 

leista įsigyti  augalų sodinukų. 

173 

Seniūnijos atliekų 

aikštelių tinkama 

eksploatacija, 

dalyvauti akcijoje 

„Darom“ 

5 7 Veiklos vertinimo rodiklis 

priklauso nuo per ataskaitinį 

laikotarpį  prižiūrimų aikštelių 

vienetų skaičiaus. 

Ataskaitiniais metais buvo 

įrengtos stambiagabaričių 

atliekų surinkimo aikštelės 

Kriaunų ir Lašų kaimuose. 

5 

Atliekų konteinerių 

apskaita 

17 17 Veiklos vertinimo rodiklis 

priklauso nuo per ataskaitinį 

laikotarpį  konteinerių vienetų 

skaičiaus 

17 

Kapinių ir 

bešeimininkių 

atliekų rūšiavimo 

darbai 

15 18 Veiklos vertinimo rodiklis 

priklauso nuo per ataskaitinį 

laikotarpį  išrūšiuotų atliekų 

tonomis skaičiaus 

15 

Lapų grėbimo darbai 

seniūnijai priskirtose 

veikiančių kapinių 

teritorijose prieš 

Vėlines 

1,77 1,77 Veiklos vertinimo rodiklis 

priklauso nuo per ataskaitinį 

laikotarpį kapinėse sugrėbtų 

lapų ploto ha. 

 

1,77 

Savanorių kapų 

Bagdoniškio 

kapinėse ir 

neprižiūrimų mirusių 

gyventojų kapų 

priežiūros darbai 

8 8 Veiklos vertinimo rodiklis 

priklauso nuo per ataskaitinį 

laikotarpį  prižiūrėtų kapinių 

vienetų skaičiaus 

8 

Smėlio atvežimo 

darbai veikiančiose 

kapinėse prieš 

Vėlines 

20 15 Veiklos vertinimo rodiklis 

priklauso nuo per ataskaitinį 

laikotarpį į kapines atvežto 

smėlio kub. m. kiekio 

22 

Teisinga uždarytų 

Kriaunų ir 

Petrešiūnų savartynų 

0,87 0,87 Veiklos vertinimo rodiklis 

priklauso nuo per ataskaitinį 

laikotarpį prižiūrimų teritorijų  

0,87 



bei veikiančių 

Bajorų ir Kriaunų 

karjerų teritorijų 

eksploatacija 

ploto ha. 

Ataskaitiniais metais atlikta 

teritorijų apžiūra. 

Tinkama 

žoliapjovės, kitos 

žolės pjovimo bei 

krūmų ir medžių 

šalinimo technikos 

eksploatacija 

5 6 Veiklos vertinimo rodiklis 

priklauso nuo per ataskaitinį 

laikotarpį prižiūrimų technikos 

vienetų skaičiaus 

5 

Atlikta transporto 

priemonės VW 

TRANSPORTER 

techninė apžiūra 

1 1 Veiklos vertinimo rodiklis 

priklauso nuo per ataskaitinį 

laikotarpį parengtų dokumentų 

skaičiaus 

1 

Apdrausta transporto 

priemonė VW 

TRANSPORTER 

1 1 Veiklos vertinimo rodiklis 

priklauso nuo per ataskaitinį 

laikotarpį parengtų dokumentų 

skaičiaus 

1 

Organizuotas 

transporto priemonės 

remonto atlikimas 

8 8 Veiklos vertinimo rodiklis 

priklauso nuo per ataskaitinį 

laikotarpį parengtų dokumentų 

skaičiaus 

8 

2.3. Prižiūrėti ir tvarkyti viešąją, seniūnijos teritorijoje esančią susisiekimo infrastruktūrą 

Eil. 

Nr. 

Uždavinį detalizuojanti aiškiai 

apibrėžta veikla 

2020 

metų 

planas  

2020 

metų 

plano  

įvykdy- 

mas 

2020 metų rodiklio pokyčio 

analizė 

Praėjusių 

metų 

plano 

įvykdymas 

3.3.1. Prižiūrėti 

vietinės 

reikšmės 

kelius 

Pateiktos paraiškos 

vietinės reikšmės 

kelių žvyravimui ir 

kontroliuota 

atliekamų darbų 

kokybė 

10 10 Veiklos vertinimo rodiklis 

priklauso nuo per ataskaitinį 

laikotarpį pateiktų dokumentų 

skaičiaus. 

2020 metais pagerinta 40 km. 

vietinės reikšmės kelių būklės. 

Kelių lyginimui ir žvyravimui 

gauta 38 260 Eur 

10 

Pateiktos paraiškos 

vietinės reikšmės 

kelių lyginimui ir 

kontroliuota 

atliekamų darbų 

kokybė 

10 10 Veiklos vertinimo rodiklis 

priklauso nuo per ataskaitinį 

laikotarpį pateiktų dokumentų 

skaičiaus. 

2020 m. pagerinta 148,5 km. 

vietinės reikšmės kelių būklės. 

10 



Pateiktos paraiškos 

vietinės reikšmės 

gatvių asfalto duobių 

taisymui ir 

kontroliuota 

atliekamų darbų 

kokybė 

5 5 Veiklos vertinimo rodiklis 

priklauso nuo per ataskaitinį 

laikotarpį  pateiktų dokumentų 

skaičiaus. 

2020 m. sutaisyta 240 kv. m. 

asfalto duobių. 

5 

Valytas sniegas nuo 

vietinės reikšmės 

kelių  

100 80 Veiklos vertinimo rodiklis 

priklauso nuo per ataskaitinį 

laikotarpį valyto nuo sniego 

nuo vietinės reikšmės  kelių 

ilgio km. 

105 

Prižiūrėta vietinės 

reikšmės keliai 

0 50 Veiklos vertinimo rodiklis 

priklauso nuo sutvarkytos kelio 

dangos ilgio. 

Ataskaitiniais metais 

sutvarkytas įvažiavimas į 

Kriaunų mokyklos pastato 

katilinės teritoriją. 

0 

Eksploatuota 

traktoriaus priekaba, 

sniego valymo 

skydas 

10 9 Veiklos vertinimo rodiklis 

priklauso nuo per ataskaitinį 

laikotarpį  pateiktų dokumentų 

skaičiaus. 

2020 m. eksploatuota 4 vnt. 

inventoriaus. 

9 

Vesta kelių būklės 

apskaita 

8 8 Veiklos vertinimo rodiklis 

priklauso nuo per ataskaitinį 

laikotarpį parengtų dokumentų 

skaičiaus 

7 

Vykdyta 

didžiagabaričių ir 

(ar) sunkiasvorių 

transporto priemonių 

važiavimo vietiniais 

keliais kontrolė 

3 1 Veiklos vertinimo rodiklis 

priklauso nuo per ataskaitinį 

laikotarpį parengtų dokumentų 

skaičiaus 

3 

Kirsta pakelių 

krūmai nuo vietinės 

reikšmės kelių 

10 4 Veiklos vertinimo rodiklis 

priklauso nuo per ataskaitinį 

laikotarpį iškirstų pakelių   

kilometrų. 

5 

Dalyvauta 

rekonstruojant 

hidrotechninius 

statinius ir įrenginius 

3 2 Veiklos vertinimo rodiklis 

priklauso nuo per ataskaitinį 

laikotarpį  suremontuotų 

pralaidų keliuose skaičiaus. 

3 



Organizuotas saugus 

eismas 

1 0 Veiklos vertinimo rodiklis 

priklauso nuo per ataskaitinį 

laikotarpį  pateiktų pasiūlymų 

Saugaus eismo komisijai 

skaičiaus. 

0 

 

2020 metų veiklos plano įgyvendinimo ataskaitai pritarta nuotoliniu būdu įvykusioje seniūnijos 

seniūnaičių sueigoje. 

___________________________________ 


