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ROKISKIO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
JUODUPES SENTUNTJOS 2020-UJU METV VETKLOS PLANO IGYVENDTNTMO

ATASKAITA

1. BENDROJI DALIS

Juodupes seniunija (toliau - senitnija) yra Roki5kio rajono savivaldybes administracijos
filialas, veikiantis Roki5kio rajono savivaldybes tarybos sprendimu apibreZtoje tam tikroje
savivaldybes teritorij os dalyj e.

Senifnija savo veikl1 2020 m. vykde vadovaudamasi Juodupes senifinijos seniunaidiq
sueigos ir Roki5kio rajono savivaldybes administracijos direktoriaus 2020 m. geguZes 4 d. isakymu
Nr. AV-422 patvirtintu metiniu veiklos planu.

Metinis veiklos planas parengtas remiantis trimediu Roki5kio rajono savivaldybes
strateginiu veiklos planu, kuriame suformuluota savivaldybes misija, strateginiai tikslai, apra5ytos
vykdomos programos, siekiami rczultatu ir numatomi finansavimo Saltiniai bei ZmogiSkieji i5tekliai
joms igyvendinti.

Seniunijos veiklq reglamentuoja veiklos nuostatai. Seniunija savo veikloje vadovaujasi
Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Vietos savivaldos istatymu, kitais istatymais,
Vyriausybes nutarimais, Roki5kio rajono savivaldybes tarybos sprendimais, mero potvarkiais,
administracijos direktoriaus isakymais ir kitais savivaldybes institucijq sprendimais. Veikla
finansuojama i5 savivaldybes biudZeto. Seniunijos ir senifrno funkcijoms igyvendinti reikalingos
le5os gali biiti skiriamos ir i5 kitq finansavimo Saltiniq.

Senifrnijoje 2020 m. patvirtinta 14,5 etato. I5 jq 2 valstybes tamautojai, likusieji - dirbantys
pagal darbo sutartis.

Seniflniios duo ,Ulr 2020 metus:
Rodiklis Mato vnt. 2020-01-01 2020-t2-3r

Senifniios olotas ha 19200 t9200
Gyventoiu skaidius zmones 3010 2955
Kaimu skaidius vnt. 58 58

Bendras seni[niios vidaus keliu ileis km 140 t40
Valomu Salieatviu ileis km 5 5

Valomu eatviu ileis km. t7 t7
Valomu satviu skaidius vnt. 58 58

Veikiandiu kapiniu skaidius vnt. 11 1l
Neveikiandirl kapiniq skaidius vnt. 18 18

Kaoiniu teritoriiu plotas ha l2 t2
Lankvtinu vietu senilniioi e skaidius vnt. 8 8

Kult0ros paveldo obiektu skaidius vnt. J J

Eksploatuoiamu Sviestuvu skaidius vnt. 235 245

Parku skaidius vnt. 2 2

SeniDniios priZifrimu vie5uiu erdviu plotas ha 6,9 6,9

Seniunii os priZiflrimu selynu plotas ha 0,15 0.1s
Socialiai remtinu Seimu skaidius vnt. 158 140



Juodupes seni[nijoje veikl4 vykdo penkios kaimo bendruomenes: Aleknq, Didsodes,
Juodupes, Luk5tq, Onu5kio.

Senitinijos teritorija suskirstyta i keturias seniiinaitijas: Didsodes, Juodupes, Luk5tq,
Onu5kio.

Juodupes miestelyje yra Juodupes gimnazija, ambulatorija, biblioteka, vaikq darZelis, vaikq
dienos centras. Juodupes, Didsodes, LukStq ir Onu5kio kaimuose veikia Roki5kio rajono
savivaldybes J. Keliuodio vie5osios bibliotekos filialai.

2. SENITINIJA IGYVENDINA

Seniunija, vykdydama savo veikl4, igyvendina Roki5kio rajono savivaldybes strateginiame
veiklos plane numatytas programas:

Programa Nr. 1-,,Savivaldybes pagrindiniq funkcijq igyvendinimas ir vykdymas";
Programa Nr. 2 -,,Ugdymo kokybes ir mokymosi aplinkos uZtikrinimas";
Programa Nr.3 -,,Kultfrros, sporto, bendruomenes, vaikq irjaunimo gyvenimo

altyvinimas";
Programa Nr. 4 ,,Socialines paramos ir sveikatos apsaugos paslaugq kokybes

gerinimas";
Programa Nr. 5 -,,Rajono infrastruktiiros objektq prieZitiros, pletros ir modernizavimaso'.

3. SENIUNIJOS VEIKLOS FINANSAVIMAS

1 lentele

2020 metu Juodupds seniiiniios asignavimai paeal prosramas
Progr.

Nr.
Programos pavadinimas Le5os i5

viso tiikst.
Eur

15 iq: Finansavimo Saltinis
Darbo

uZmokestis
SODRA Kitos

iSlaidos

1

Savivaldybes pagrindiniq
funkcijq igyvendinimas ir
vykdymas

95,0 79,2 1,2 14,6

Savivaldybes
biudZetas, valstybes
biudZetas,
specialiqjq
programu le5os

2 Ugdymo kokybes ir
mokymosi aplinkos
uZtikrinimas

6,6 4,6 0,1 1,9

Savivaldybes
biudZetas

J Kultriros, sporto,
bendruomenes, vaikq ir
jaunimo gyvenimo
aktwinimas

66,9 34,6 0,5 31,8

Savivaldybes
biudZetas,
specialiqjq
programq l€Sos

4 Socialines paramos ir
sveikatos apsaugos
paslaugq kokybes
gerinimas

40,2 13,7 0,3 26,2

Valstybes biudZetas,
savivaldybes
biudZetas

5 Raj ono infrastrukturos
obj ektq prieZifrros, pletros
ir modemizavimas

51.,4 28,5 0,4 ))5
Savivaldybes
biudZetas,
specialiqjq
programu le5os

260,1 160.6 2r5 97,00

2



Juodup6s seniiinijos asignavimq 2020 metais paskirstymas pagal programas
l diagrama

2O2O m. asignavimai pagal programas (tfikst.)

Saviavaldybds pagrindi niq fu nkcijq

igyvendinimas ir vykdymas

Ugdymo kokybes ir mokymosi aplinkos
uitikrinimas

KultUros, sporto, bendruomends, vaikq ir
jaunimo gyvenimo aktyvinimas

Socialinds paramos ir sveikatos apsaugos
paslaugq kokybds gerinimas

Rajono infrastrukt0 ros objektq prieZi0ros,
pl6tros ir modernizavimas

2 lentele

Juodupds seniiinijos asignavimq palyginimas pagal programas per trejus metus

Programos
Nr.

Programos pavadinimas Le5os i5 viso tiikst. Eur

2018 metai 2019 metai 2020 metai

1
Savivaldybes pagrindiniq funkcijq
igyvendinimas ir vykdymas

77,4 81,8 95,0

2
Ugdymo kokybes ir mokymosi aplinkos
uZtiklinimas 9,7 9,6 6,6

J
Kulttros, sporto, bendruomenes, vaikq ir
jaunimo gyvenimo aktyvinimas 55,9 62,8 66,9

4
Socialines paxamos ir sveikatos apsaugos
paslaugq kokybes gerinimas 44,5 31,6 40,2

5
Raj ono infrastrukturos obj ektq prieZi[ros,
pletros ir modernizavimas 41,0 47,4 51,4

I5 viso: 228,5 233r2 260r1



Juodupds seniunijos asignavimg grafinis palyginimas pagal programas per trejus metus

2 diagrama
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3 lentele

2020 metu asisnavimai pasal finansavimo sutartis
Eil.
Nr.

Sutarties objektas Le5os i5 viso Eur

1 Seni0nii ai priklausandiu pastatu einamasis remontas 1230.00

2 Juodupes apylinkiq sovietinio teroro aukq kapams ir paminklui
tvarkyti

300,00

3 Luk5tu kulttiros rurmu dalies stogo remonto darbams 4000,00

4 Nauiu Zeldiniu isieiiimui ir veisimui 198,20

5 Rernonto darbq organizavimui ir medZiagq isigijimui, vykdant
uZimtumo didinimo prosrama Juodupes senitiniioie

1650,00

6 Keliq prieZifrros darbai Ziem4ir kiti keliq prieZilros darbai
Juodupes senifiniioie

5765,00

7 Juodupes seniunii os kult0rines veiklos organizavimas 975,00
I5 viso 14118,20

4



Juodup6s senitinijos 2020 metg asignavimai pagal finansavimo sutartis
3 diagrama

2020 m. asignavimai pagal finansavimo sutartis (Eur)

SeniInijai priklausantiq pastatq einamasis remontas

Juodupds apylinkiq sovietinio teroro aukq kapams ir
paminklui tvarkyti

Keliq prieiiuros darbai iiemq ir kiti keliq prieiiuros darbai

Juodup6s seni0nijoje

Luk$tq kult0ros namq dalies stogo remonto darbams 

- 

4000,00

i

Naujq Zeldiniq jsigyjimui ir veisimui t tSa,ZO

i
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Juodupds seniunijos kult0rin6s veiklos organizavimas 

- 

975,00
I

4. SENIONIJOS VEIKL A2O2O METAIS

Programa Nr. I -,,Savivaldybes pagrindiniq funkcijq igyvendinimas ir vykdymas".

fgyvendinant programg siekiama didinti veiklos efektyvumq per savivaldybes tarybos,
mero, administracijos sprendimq, istatymq ir Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimq

igyvendinimo organizavim4 ir kontroliavim4, planavimo proceso ir Zmogi5kqjq i5tekliq tobulinimq
bei informaciniq sistemq diegimq.

Programos lgyvendinimas leidZia suderinti bendruomends, senifinijos, savivaldybes bei
valstybes interesus, lemia didejanti seniflnijos darbuotojq profesionalumq ir rezultatyvum4,
uZtikrinti savalaiki, kokybi5k4 paslaugq teikim4 bei funkcijq vykdym4.

Programos igyvendinimo uZdaviniai ir vykdymo kriterij ai :

UZtikrinti seniunii os darbo orsanizavimq
Eil.
Nr.

UZdavini
detalizuojanti

ai5kiai apibreZta
veikla

2020
metU

planas

2020
metq
plano

ivykdy
mas

2020 metqrodiklio pokydio analizd Praejusiq
2019 metq

plano

ivykdymas

1 Seniunijos
darbuotojq
skaidius

12,75
etato

14,5

etato

Etatq skaidius 2020 m. keitesi.
Skirti du etatai darbininko pareigybei, panaikintas
sporto organizatoriaus etatas.

12,75
etato

) Parengta
savivaldybes
administracijos
direktoriaus

lsakymq projektq
skaidius

t2 t3

Dauguma ruo5tq savivaldyb6s administracijos
direktoriaus isakymq projektq sudaro isakymq
projektai del adresq suteikimo Juodupes
seni[nijoje.
Dalis sprendimq veiklos klausimais yra priimama
centralizuotai, t.y. isakymq projektus kai kuriais
klausimais rengia administraciios specialistai.

t6

3. Parengla rajono
tarybos

2 0
Rajono tarybos sprendimo projektq ataskaitiniais
metais oarengta nebuvo.

0

5



sprendimq
proiektu skaidius

4. Priimta pra5ymq
laidojimo
pa5aloai sauti

75 68
Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per
ataskaitini laikotarpi i seniunij4 besikreipiandiq
asmenu su Sios rfiSies pra5vmais skaidiaus.

63

5. I5duota leidimq
laidoti seniunijos
teritorijoje
esandiose
kapinese

75 67

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per
ataskaitini laikotarpi i seninnij4 besikreipiandiq
asmenq, pra5andiq leidimq laidoti, i5davimo
skaidiaus.

73

6. Atlikta notariniq
veiksmq 120 81

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per
ataskaitini laikotarpi i senitinij4 besikreipiandiq
asmenu. del notariniu veiksmu. skaidiaus.

92

7. Organizuota ir
atlikta vieiqjq
pirkimq

10 36

Dauguma prekiq ir paslaugq perkama pagal
savivaldybes administracijos Skateginio
planavimo, investicijq ir vie5qiq pirkimq atliktus
centralizuotus vie5uosius pirkimus. Atskiri vieliej i
pirkimai senitinijos inicijuojami ir pirkimq
organizatoriaus atliekami tik tais atvejais, kai
perkama konkreti preke ar paslauga reikalinga
konkretiems darbams atlikti ir seniiinijos
funkciioms wkdvti.

26

8. Parengta darbo
sutardiq del
vie5qjq darbq
atlikimo

l0 8

Vykdant uZimtumo didinimo program4 nuolat
bendradarbiaujama su UZimtumo tarnybos
Roki5kio padaliniu. Pagal uZimtumo tarnybos
rekomendacijas ir kriterijus su seniDnijos
gyventoj ais sudaromos terminuotos darbo sutarlys
d6l vie5uiu darbu atlikimo.

7

9. I5duota Seimos

sudeti ar kitoki4
fakting pad6ti
patvirtinandiq
paZvmu

480 457

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per
ataskaitini laikotarpi i seniiinij4 besikreipiandiq
asmenq su pra5ymais i$duoti Seimos suddti ar
kitoki4 fakting padeti patvirtinandi4 pabymq
skaidiaus.

510

10. [Sduota
charakteristikq

25 t4

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per
ataskaitini laikotarpi i seniUnij4 besikreipiandiq
asmenq ar institucijq, su pra5ymais i5duoti asmeni
charakterizuoiandias oaZymas. skaidiaus.

8

11 Priimta ir
iSnagrineta
gyventojq
skundq, pra5ymq,
prane5imq

8 26

Veiklos veftinimo rodiklis priklauso nuo per
ataskaitini laikotarp! i senifrnij4 besikreipiandiq
gyventojq su ivairaus pob0dZio skundais,
pra$ymais ar prane5imais, skaidiaus.
Zodiniai gyventojq skundai, pra5ymai ar
praneSimai i registr4 netraukiami, jie sprendZiami
bendrauiant su gyventoiais.

l3

t2. I5duota leidimq
saugotiniems
Zeldiniams
augantiems ne
mi5ko Zemeje,
kirsti

20 J

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per
ataskaitini laikotarpi i seniiinij4 besikreipiandiq
gyventojq ar organizacijq su pra5ymais i5duoti
leidim4 kirsti saugotinus medZius skaidiaus.
Leidimai i5duodami tik i5nagrinejus pra5ymus, bei

lvertinus planuojamq kirsti medZiq fakting bflklg
vietoie.

26

13. Atspausdinta,
skenuota,
kopijuota,
registruota
seniflnijos vidaus
siundiamu ir

500 423

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per
ataskaitini laikotarpi gautq, skenuotq, kopijuotq,
registruotq siundiamq bei gaunamq ra5tq ir
dokumentq.

609

6



gaunamq rastq
Tinkamai i gyvendinti perduotas valstybes fu nkcii as

1. Gyvenamqj4 viet4
deklaravusiq
asmenq skaidius
seni[nijos
teritorijoje

3000 2955

Veiklos veftinimo rodiklis priklauso, nuo
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje seniiinijos
teritorij oje gyvenam4j 4 viet4 deklaravusiq asmenq
skaidiaus pagal Gyvenamosios vietos deklaravimo
informacines sistemos duomenis.
Gyventojq skaidiaus maZejim4 lemia senstanti
visuomen6, maZas atvykstandiqjq gyventi i
senilnijos teritorijq skaidius bei didelis
i5vykstandiqjq gyventi kitur ar i uZsieni gyventojq
skaidius.

3010

2. UZpildyta
deklaracijq
asmeniui pakeitus
gyvenamqj4 viet4
Lietuvos
Respublikoje arba
atvykus i
Lietuvos
Respublik4

250 21s

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per
ataskaitini laikotarpi i seniUnij4 besikreipiandiq
asmenq su pra5ymais deklaruoti gyvenamqj4 viet4
senifrnijos teritorijoje skaidiaus.
Gyventojai turi galimybg deklaruoti gyvenamqj4
viet4 elektroninemis priemonemis, todel tikslus
deklaravusiq gyvenamqj4 viet4 senifinijos
teritorijoje gyventojq skaidius nustatomas tik
pagal gyventojq skaidiaus pokyti, pagal
Gyvenamosios vietos deklaravimo informacines
sistemos duomenis, per tam tikr4 laikotarp!.
Taip pat, gyventojui pakeitus deklaruot4
gyvenam4j4 viet4 Lietuvos teritorijoje (deklaravus
gyvenam4j4 viet4 kitoje rajono seniiinijoje ar
savivaldybeje) senifrnija nera informuojama.
Tikslus gyventojq pokytis nustatomas remiantis
Gyvenamosios vietos deklaravimo informacines
sistemos duomenimis, per tam tikra laikotami.

215

3. UZpildyta
i5vykimo i5 LR
ilgiau nei 6 men.
laikotarpiui,
deklaracijq
(iSwko i uZsieni)

40 24

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per
ataskaitini laikotarpi i seni0nij4 besikreipiandiq
asmenq, su pra5ymais deklaruoti i5vykim4 i5 LR
ilgesniam nei 6 men. laikotarpiui, skaidiaus.

29

4. Priirnta
sprendimq del
gyvenamosios
vietos
deklaravimo
duomenq
panaikinimo ar
keitimo

40 L3

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per
ataskaitini laikotarpi ! seniiinij4 besikreipiandiq
gyventojq, su praSymais priimti sprendim4 del
gyvenamosios vietos deklaravimo duomenq
panaikinimo ar keitimo.

23

5. I5duota paZymq
apie deklaruot4
gyvenamqj4 viet4

130 143

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per
ataskaitini laikotarpi i seniunij4 besikreipiandiq
gyventojq, su pra5ymais i5duoti patymq apie
deklaruot4 gyvenamqj4 viet4, skaidiaus.
Besikeipiandiqjq Sios r0Sies paslaugos grventojq
didejim4 metq pabaigoje nuleme paskelbtas
karantinas Salyje, bei ribojimas susisiekimas tarp
savivaldybiu.

101

6. lnforrnacijos apie
nuosavybes teise
priklausandioje
gyvenamojoje
patalooie

40 32

Veiklos veftinimo rodiklis priklauso nuo per
ataskaitini laikotarp! i senionij4 besikreipiandiq
gyventojq, su pra5ymais i$duoti pafum4 apie
nuosavybes teise priklausandioje gyvenamojoje
patalooie qwenamaia vieta deklaravusius

48



gyvenamqi4 vietq
deklaravusius
asmenis
suteikimas

asmenis, skaidiaus.

7. UZpildyta ir
priimta Zemes

valdq savininkq
paraiSkq

tiesiogin6ms
i5mokoms eauti

315 293

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per
ataskaitini laikotarpi i seniiinij4 besikreipiandiq
Zemes valdq savininkq praSymq tiesioginems
i5mokoms gauti.

306

8. UZpildyta ir
priimta pra5ymq
atnaujinti Zemes

valdos
registracijos
duomenis

2s0 324

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per
ataskaitini laikotarpi i seniunij4 besikreipiandiq
Zemes valdq savininkq pra5ymq atnaujinti Zemes

0kio valdas.
Besikreipiandiq Zemes valdq savininkq del Sios

rir5ies paslaugos priklauso nuo gautq Zemes valdq
savininku parai$ku tiesiosinems i5mokoms sauti.

338

9. GautiZemes [kio
valdq savininkq
pra5ymaidel
melioruojamq
laukq, gamtiniq
s4lygq ar gyvfrnq
padarytos Zalos

ivertinimu, kitais
klausimais
susijusiais su

Zemes frkio veikla

10 j

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per
ataskaitini laikotarpi i seniunij4 besikreipiandiq
Zemes frkio valdq savininkq pra5ymq.

5

Efektwinti senitiniios ve klos orsanizavima ir funkciiu isyvendinima
1 Darbuotoirr mokymai, kvalifikaciios tobulinimas

Darbuotojq
dalyvavusiq
mokymuose
skaidius

8 8

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo skiriamq
le5q mokymams, mokymq organizavimo,
organizuojamq mokymq pobiidZio bei poreikio.

9

2. SupaZindinta
darbuotojq su

darbq saugos
instrukcijomis
reikalavimais

450 471

Su darbq saugos instrukcijomis, reikalavimais
supaZindinami darbuotojai dirbantys pagal
uZimtumo didinimo program4, atliekantys
visuomenei naudingus darbus ir nemokamus
vie5uosius darbus.

644

Siai programai igyvendinti priskiriamos savaranki5kos bei valstybes deleguotos funkcijos.
Daugum4, 2020 metq veiklos plane numatytrl programos uZdaviniq igyvendinimo kriterijq,
planuotus rodiklius seniunija igyvendino, programai skirtus asignavimus panaudojo tinkamai ir
racionaliai j uos paskirstydama.

Deklaruotq Juodupes senitnijoje gyventojq skaidiaus pokytis per 5 metus pateikiamas 3

diagramoje. Deklaruotq gyventojq 2020 m. maLdjo.



Juodup6s seniiinijos deklaruotg gyventojq pokytis per 5 metus
4 diagrama

Dekla ruotq gyventojq ska iiius
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Deklaruotq gS,rventojq 2020 metais Juodup6s seniEnijoje pasiskirstymas pagal
senilnaitijas procentais, pateikiamas 5 diagramoje.

5 diagrama

Deklaruotq gyventojq skaiiius procentais
seni0naitijose.

I Juodup6s seni0naitija

Lu k$tq seniirnaitija

r Didsodes seni0naitija

I Onuikio seni0naitija

Juodupes seniunijos teritorijoje 2020 metais deklaruoti 7 naujagimiai. Praejusiq 5 metq

duomenys pateikiami 6 diagramoje.
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Seniiinijos teritorijoje deklaruoti naujagimiai (5 metq duomenys)
6 diagrama

Deklaruoti naujagimiai

I Berniukai I Mergait6s

2OL6 m. 2Ot7 m. 2018 m. 2019 m. 2O2O m.

Juodupes seniflnijos teritorijoje per 2020 m. i5duoti 67 leidimai laidoti. Praejusiq 5 metq

duomenys pateikiami 7 diagramoje.

I5duota leidimq laidoti Juodupds senitinijoje
7 diagrama

Programa Nr.2 -,,Ugdymo kokybes ir mokymosi aplinkos uZtikrinimas".

[gyvendinant program4 siekiama prisideti prie ugdymo kokybes ir mokymosi aplinkos
gerinimo. Ugdymo kokybe priklauso ne tik nuo ugdymo turinio perteikimo kokybes, bet ir nuo
sglygq, kuriose mokosi ir lavinasi mokiniai, uZtikrinamas jq atvykimas i ugdymo istaigas.

Programos lgyvendinimas leidZia formuoti vaikq ugdymui palanki4 aplink4 seniunijos
teritorijoje, ugdymo paslaugq kokybes ir prieinamumo augim4, sudaryti vienodas s4lygas visiems
seniunijos mokyklinio amZiaus moksleiviams dalyvauti ugdymo procese (ikimokyklinio,

lSduota leidimq laidoti

2019 m. 2020 m.

! Iffi
2018 m.

I
2017 m.2016 m.



1l

prie5mokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ir neformaliojo ugdymo), uZtikrinti glaudq
bendradarbiavim4 su ugdymo istaigomis.

Programos igyvendinimo uZdaviniai ir vykdymo kriterij ai :

Programa Nr. 3 - ,,Kulttros, sporto, bendruomenes, vaikq ir jaunimo gyvenimo
aktyvinimas".

Programos igyvendinimu siekiama skatinti kultUrines tradicijas, kaupti ir saugoti etnines,
materialines ir dvasines vertybes, tinkamai organizuoti kultfiros veikl4, kelti kultflros paslaugq
kokybg ir prieinamum4 senifrnijos gyventojams, vie5inti informacij4 apie seniflnijos lankytinas
vietas ir objektus. Taip pat remiamos gyventojq iniciatyvos, skatinami bendruomeniq organizuojami
kultfiriniai, socialiniai, sportiniai ir kitokie projektai bei renginiai. Skatinamas seniflnijos gyventojq

isitraukimas i savaranki5kas ir organizuotas kultiiros ir sporto veiklas, sudaromos s4lygos vaikq,
paaugliq, jaunimo, suaugusiq bei neigaliqiq uZimtumo bei fizinio pasirengimo gerinimui.
Remiamos gyventojq iniciatyvos dalyvauti rajoniniuose, tarprajoniniuose ar respublikiniuose
renginiuose.

Programos igyvendinimas leidZia efektyviai organizuoti kultflros veikl4, skatinti gyventojq

isitraukimq i savaranki5kas kulturos ir sporto veiklas, remti gyventojq, bendruomeniq, visuomeniniq
organizacijq iniciatyvas rengti renginius ar projektus.

Programos igyvendinimo uZdaviniai ir vykdymo kriterij ai :

Formuoti vaiko ugdymui palankia aplinka
Eil.
Nr.

UZdavini
detalizuojanti
ai5kiai apibrdlia
veikla

2020
metq
planas

2020
metq
plano

ivykdy
mas

2020 rnetq rodiklio pokydio analizb Praejusitl
2019 metq

plano

ivykdyrnas

1 Organizuotas ir
vykdytas
moksleiviq
paveZejimas iar
i5 ugdymo
istaisas

18 l5

Moksleiviai paveZdjami iki ugdymo istaigos ar
tarpines stoteles bei parveZami atgal iki namq
pasibaigus ugdymo laikui.

18

2. Organizuotq
susitikimq,
renginiq ar
pasitarimq
skaidius su

ugdymo itaigq
bendruomenemis

4 4

Siekiant uZtikinti glaudq bendradarbiavim4 su

ugdymo istaigomis, dalyvaujama susitikimuose su
ugdymo istaigq bendruomenemis bei dalyvaujama
jq rengiamuose renginiuose. 5

Didinti kult[rines aplinkos ir paslaugq kokybq bei prieinarnuma, vykdyti turizmo informacijos sklaid4
Eil.
Nr,

UZdavini
detalizuojanti
ai5kiai apibrbl*a
veikla

2020
metq
planas

2020
metrl
plano

ivykdy
mas

2020 metq rodiklio pokydio analiz| Praejusirl
2019 metq

plano

ivykdymas

1 Organizuota
kultiiros renginiq
Juodupes
kultiiros centre

28 26

Kultiiros centras, bendradarbiaudamas, su

miestelio bendruomene, vykde ,,Juodupd
Lietuvos maioji kult[ros sostin6" projekto
renginius: parengtos 3 tautodailes bei
profesionaliojo meno - tapybos darbq, fotografijos
parodos. fvyko svarbiausios miestelio Sventes:

kultfiros sostines atidarymo - Lietuvos valstybes
atkiirimo dienos renginys, Antanines, mini ralis -
vasaros palydq koncertas, Egles lZiebimo
kultiiros sostines uZdarymo renginys, 3

23
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etnokultflrines Sventes. Meno kolekfyvq nariai
dalyvavo 4 i5vykose. Moterq vokalinis ansamblis
ir kapela ,,VyZuonta" atstovavo JuodupE - maLqy
Lietuvos kultfiros sosting Tautq mugeje Vilniuje.
Senjorq klubas vyko ! edukacijq ,,Levandq
Vanagynd" Luk5tuose.

Organizuota
kulturos renginiq
LukStq kulttiros
centre

t4 2t

2020 m. LukStq kultflros centro vaikq ir
suaugusiqjq dainq kolekfiai, renge koncertines
programas renginiams: Nepriklausomybes
atk[rimo dienai skirtam koncertui,,Mes-Lietuvos
dalis", r,Adifr Lietuva",,,Jonvakaris",,,Kal6dinis
muzikinis sveikinimas".
Kult[ros centre koncertavo profesionalaus
muzikinio Lanro atlikejai Aidas Manikas ir
Vitalija Katunskyte.
Kaimo pavadinim4 Luk5tai, susiejus su Pasauline
kiau5iniq diena, antr4 kart4 suorganizuotos

,,Luk5tietines". Renginyje,,Atsisveikinimas su

Kaledq eglute" parodytas vaikq dramos kolektyvo
pastatytas spektaklis,,Pir5tin6o'.
Vasario 16-qq dien4 vyko istoriniq Ziniq viktorina
,,Kur tu-ten Lietuva", Liepos 6-4i4 kartu su
Juodupds bendruomenemis giedojome Tauti5k4
giesmg. Vaikams organizuotos kfirybiniq dienq
stovyklos, popietes.
Etno kultfiriniai renginiai: UZgavenes, Sekmin0s,
Jonines.
Edukaciniai renginiai:,,Viskas apie levand4",

,,Magi5ki kiau5iniai".
Tautodailes metams pamineti, eksponuotos 5

tautodailes darbu parodos.

T7

2. Bendruomeniq ar
kitrt
visuomeniniq
organizacijq
iniciatyva
organizuota
kult[riniq
renginiq
seniunijos
teritorijoje

t4 l8

Juodupes miestelio bendruomene vykde projekt4

,,Juodupe * mailoji Lietuvos kulturos sostine
2020", jos metu pavyko sutelkti vietos gyventojus

ivairioms veikloms ir iniciatyvoms.
Bendradarbiaujant su Juodupes kultUros centru
organizuota: MaZosios kultfiros sostines
paskelbimo Svente, hadicine UZgaveniq Svente,

Kaziuko mug6, skaitymq vakaras skirtas Z,emds

dienai perorientuotas i skaitymq popietg skirt4
Valstybes dienai pamineti, tradicine miestelio
Svente Antanines, Kaledq egles iZiebimo Svente

apjungta su pad6kos renginiu MaZosios kultflros
sostines draugams.

[kurdinta meno galerija po atviru dangumi,
meniSkai apipavidalintos dausiabudiu sienos.

13

3. Dalyvauta rajono
ar kitq seni0nijq
organizuotuose
kult[riniuose
renginiuose
(Juodupes
kult[ros centras)

l2 a)

Organizuotos i5vykos - koncertai i Roki5kio r.
neigaliq,q bendrijos_ rengin!, i,,Luk5tietiniq"
Sventg Luk5tuose, 5v. Baltramiejaus,,Gyvdr.l
amatq" kermo5iq JuZintuose. 21

Dalyvauta rajono
ar kitq senifinijq
organizuotuose
kultfrriniuose

12 9
Luk5tq kulturos centras organizavo i5vykas i
rajonq ir apskridiq rengiamas Sventes.

9
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renginiuose
(Luk5trl kult[ros
centras)

4. Dalyvauta
respublikiniuose
kultrliriniuose
renginiuose
(Juodupes
kult[ros centras)

1 1

Juodupes - maZosios kultiiros sostines pristatymas
(moterq vokalinio ansamblio ir kapelos

,,VyZuonta" koncertine programa, amatininkai,
tautodailes paveldas) XII-oje Tautq mugeje
Vilniuje.

4

5. Organizuota
bibliotekq veikla

60 64

Juodupds miestelio biblioteka:
2020 metai buvo paskelbti Unesco pasaulio
paveldo Lietuvoje, Tautodailes, mokyklq
bendruomeniq metais. Taip pat pamineti poeto
Pauliaus Sirvio bei Eugenijos Sinkflnaites 100-
mediai.
2020 m. Juodupe paskelbta Mai:qa Lietuvos
kultfiros sostine.
Bibliotekos fond4 sudaro l37ll knygq
egzemplioriq. Skaitytojq skaidius 764, tame tarpe
vaikq 205. Interneto lankytojq per metus 2920,
tame tarpe vaikq 1701, per bevielio interneto rySio
tinkl4 bibliotekoje prisijungta 962 kartus.
Nors pandemija gerokai pakoregavo bibliotekos
veikl4, tadiau nemailai veiklq sekmingai

lvykdytos.
Suruo5tos parodos:

,,Jq Sirdys jaute laisvg'o Lietuvos laisves gynejq
dienai,,,Pasikalbejimas giesminyko su Lietuva"
Antanui Baranauskui - 185,,,Poetui Pauliui
Sirviui - 100, ,,dia mfisq Leme,6ia mflsq namai"
Lietuvos Valstybes atkiirimo dienai,,,Lietuvi5ko
ZodLio galia" Tarptautinei gimtosios kalbos
dienai,,,Vyriausioji Lietuvos Ziniuoneo' Eugenijai
SinkUnaitei - 100 ,,Nerimstanti $irdis" Julijai
Lymantienei - 175, ,,Lietuvos didyiis
kunigaik5tis" Lygimantui Augustui 500,

,,Nutapytq natq skamb6jimas'o Mikalojui
Konstantinui diurlioniui - l4S,,,Pakeliaukim po
Siaures Salis'o Siaures Saliq bibliotekq savaitei,
,,Barborai Radvilaitei" - 500.
Edukaciniai uZsiemimai:

,,Svelnudiukai, minkltudiukai...'o,,,Vykim iliemq
i5 kiemo...'0, ,,Gralieji linksmieji peliukai",
,,Laisv6s vejo maliineliai", ,,Tapyba kitaip.
Ta5kudiq Sokis", ,,Laim6s valanda su mandala".
Suorganizuotos popietds:,,Lietuviais esame mes
gimg...oo, ,,Knyga visada greta", Pauliui Sirviui ,,Ir
nusine5e saulg miSkai".
Dalyvauta teminese akcijose:
Saugesnio interneto savaite, Skaitmenine savaite
(All Digital Week), Seqjory dienos internete.
Mokyta kornpiuterinio ra5tingumo :,,Skaitmenines
technologijos TAU: ateik, suZinok, iSmok".
Surengta parodq valstybinems 5vent6ms, ralytojq
iubilieiams. iuodupiediu kiirvbiniu darbu parodu

66

6. Ziniasklaidoje,
internetiniuose

6 8
Informacij a skelbiama Roki5kio rajono
savivaldybes tinklalapvie. seniiiniios bei

8
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puslapiuose ar
socialiniuose
tinkluose vie$inta
infonnacija apie
seniunijos
lankytinas vietas
ir obiektus

bendruomenes socialinio tinklo,,Facebook"
paskyrose
https://www.facebook.cominrofi le.php?id= 1 000 I
0826054523

Skatiinti kiino kultflros ir sporto pletra bei gwentoiu fizini aktwuma
1 Organizuota

sporto renginiq
seniDnijos
teritorijoje

10 )

Juodupds seniunija organizavo fu tbolo turnyr4,
kuri laimejo Roki5kio entuziastq komanda.
Vaikq gynimo dienai organizuotos dviradiq
figiirinio vaZiavimo varZybos. Dalyvavo 5 vaikq
komandos, laimejo Juodupes komanda,,Granitaso',

11

7 Bendruomeniq ar
kitq
visuomeniniq
organizacijrg
iniciatyva
organizuota
sporto renginiq
seniunijos
teritoriioie

J 2

Juodupes bendruomenes iniciatyva Juodupes
mietelyje ir aplinkiniuose kaimuose buvo
organizuotas,,Mini ralis'..
Kartu su seniunija surengtas vasaros uZdarymo
krepSinio turnyras 3x3. 1

J. Dalyvauta rajono
ar kitq seniunijq
organizuotuose
sportiniuose
renginiuose

3 0

Ddl susiklosdiusio epidemiologines situacijos
Salyje i5vykos neorganizuotos.

11

4. Dalyvauta
respublikiniuose
sportiniuose
renginiuose

0 0

D6l susiklosdiusio epidemiologines situacijos
Salyje respublikiniuose sporto renginiuose
nedalyvauta.

2

Rengti, vykdyti bei remti vietos bendruomeniq ir kitq visuomeniniq organizacijq planuojamus rengti ar
vykdomus kultfiriniu bei sportiniu renginiu proiektus seniiiniios teritoriioie.

1 Bendruomeniq ar
kitq
visuomeniniq
organizacijq
iniciatyva
seni[nijos
teritorijoje
parengti ar
vykdomi
kulturiniq bei
sportiniq renginiq
proiektai

1
aJ

Juodupes miestelio bendruomene vykde projektus:

,,Juodupe - maZoji Lietuvos kultiiros sostine
2020*,,,Stipri bendruomene-ateities garantas 2",
,,Juodupes miestelio tradicijq puoselejimas -
Antaniniq Sventei".

2

Programa Nr. 4 ,,Socialinds paramos ir sveikatos apsaugos paslaugq kokybes
gerinimas'0.

Sios programos igyvendinimu siekiama sudaryti s4lygas asmeniui (Seimai) ugdyti ar stiprinti
gebejimus ir galimybes savaranki5kai sprgsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ry5ius
su visuomene, taip pat padedama iveikti socialing atskirti. Siekiant uZtikrinti socialiai paieidliamt4
grupiq pakankam4 pragyvenimo lygi, kreipiamasi i RokiSkio rajono savivalybes administracijos
Socialines paramos ir sveikatos skyriq del valstybes socialines i5mokos, Seimoms ir vieniems
gyvenantiems asmenims, negalintiems savaranki5kai apsir[pinti pakankamomis pragyvenimui
le5omis, socialines pa5alpos, vienkartines pa5alpos, socialine paramos mokiniams ar kt., skyrimo ir
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(ar) kompensacijos uZ svarbiausias komunalines paslaugas. Sprendliamas klausimas del senyvo
amZiaus ar neigaliems asmenims socialines globos paslaugos globos istaigose teikimo. Vykdoma
programa siekiama sudaryti galimybes ivairioms gyventojq socialinems grupems integruotis i
visuomeng, neZeminant ZmogiSkojo orumo, uZtikrinti normalias gyvenimo s4lygas.

Programos igyvendinimas leidLia uZtikrinti socialiai paieidliamq grupiq pakankam4
pragyvenimo lygi, sudaromos s4lygos asmeniui (Seimai) ugdyti ar stiprinti gebejimus ir galimybes
savarankiSkai sprgsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius rylius su visuomene, taip pat
padeti iveikti socialing atskirti.

Programos igyvendinimo uZdaviniai ir vykdymo kriterijai:

Oreanizuoti ir uZtikrinti socialines paramos politika, teikiant pinisine socialine paramq.

Ei1.

Nr.
UZdavini
detalizuojanti
ai5kiai aphrdifra
veikla

2020
metq
planas

2020
metq
plano

ivykdy
mas

2020 met4 rodiklio pokydio analizit Praejusiq
2019 metq

plano

ivykdymas

I Vertintos atskirq
Seimq ar asmenq
g;ruenimo
s4lygos

400 427

Seimq ar asmenq gyvenimo s4lygos vertinamos
gyventojams teikiant pra5ymus norint gauti
transporto paslaugas i5 Roki5kio socialines
paramos centro, pra5ant maisto produktq i5 Maisto
banko, patalpinant ! globos istaigas ir kt.

365

,) Priimta pra5yrnq
busto Sildymo
i5laidq, kar5to ir
geriamojo
vandens i5laidq
kompensacijoms
eauti

400 370

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per
ataskaitini laikotarpi i seniunij4 besikreipiandiq
asmenq, su pra5ymais skirti biisto Sildymo i5laidq,
karito ir geriamojo vandens i5laidq
kompensacijoms gauti.

412

aJ. Priimta pra5ymq
kieto kuro
kompensacijoms

50 64

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per
ataskaitini laikotarpi i seniiinij4 besikreipiandiq
asmenq, su pra5ymais skirti kompensacij4 uZ

isievta kieta kura patalpu Sildvmui.

57

4. Priimta pra5ymq
vienkartinei
piniginei pa5alpai

sauti

50 50

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per
ataskaitini laikotarpi i seniflnij4 besikreipiandiq
asmenq, su praSymais skirti vienkartinei piniginei
oa5alpai.

37

5. Priimta pra5ymq
socialinei
paramai
mokiniams gauti

90 70

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per
ataskaitini laikotarpi i seni0nij4 besikreipiandiq
asmenq, su pra5ymais skirti socialing parama
mokiniams sauti.

94

6. Priimta pra5ymq
vaiko i5mokai
gauti

100 61

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per
ataskaitini laikotarp! i seni0nij4 besikreipiandiq
asmenq, su praSymais vaiko iSmokai gauti.

60

7. SuSaukti
seni[nijos
socialines
paramos
komisijos
nosedZiai

5 7

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per
ataskaitini laikotarpi i seniflnij4 besikreipiandiq
asmenq, su pra5ymais skirti kompensacij4 b[sto
Sildymo i5laidoms, kar5to ir geriamojo vandens
iSlaidq kompensacijoms bei socialinei pa5alpai

i5imties tvarka gauti.

6

Didinti socialiniu paslaugu :okybe ir prieinamumq, malinti socialing atskirti
I Priimta pra5ymq

i5 Seimq,
pageidaujandiq
gauti param4
maisto produktais

640 731

Veiklos rodiklis priklauso nuo asmenq, kuriems
pagal nustatlrtus kriterijus priklauso gauti param4,

besikreipiandiq i seniunij4 del paramos maisto
produktais gavimo skaidiaus.

634
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2. Sutvarlqrti
reikiami
dokumentai ir
aprfipinta
neigaliqjq
kompensacine
technika

30 18

Veiklos rodiklis priklauso nuo gyventojq
besikreipiandiq su pra5ymu apriipinti neigaliqjq
kompensacine technika skaidiaus.

28

Programa Nr. 5 -,,Rajono infrastrukturos objektq prieZifrra, pletra ir modernizavimas".
Sios programos igyvendinimu siekiama gerinti seniunijos teritorijoje esandiq vie5qjq erdviq

ir objektq bfiklg, vykdyti teritorijq tvarkym4, formuoti pilnavertg, sveik4 ir harmoning4
gyvenamqj4, darbo ir poilsio aplinkq, vykdyti keliq (gatviq) modernizavimo ir prieZiuros darbus,
didinti eismo saugum4.

Programos igyvendinimas leidZia skatinant uZimtum4, gerinti gyvenamqj4 aplink4,
kompleksi5kai modernizuoti, tvarkyti ir pletoti kaimo gyvenamqjq vietoviq bei vie5qjq erdviq
infrastrukt[rq, modemizuoti ir gerinti Roki3kio rajono savivaldybei priklausandiq, seni0nijos
teritorijoje esandiq, pastatq bflklE, tinkamai priZiiireti bei modemizuoti vieS4j4, seni0nijos
teritorij oj e esandi4, susisiekimo infrastrukttr4.

Programos igyvendinimo uZdaviniai ir vykdymo kriterijai:

Palaikyti esamq ar modernizuoti ir gerinti Roki5kio rajono savivaldybei priklausandiq, seniiinijos teritorijoje
esandiu. oastatu biikle

Eil.
Nr.

UZdavini
detalizuojanti

ai5kiai apibrlllra
veikla

2020
metq

planas

2024
mefil
plano

ivykdym
as

2020 metq rodiklio pokydio analizd Praejusirtr
2019

metq plano

ivykdymas

1 Socialiniq b0stq
skaidius

4 2

Seniiinijoje apskaitoje Iiko vienas apgyvendintas
socialinis bfistas. Su kito socialinio b[sto
nuomininkais nuomos sutartis nutraukta. Sis
socialinis biistas neapgyvendintas, si[lomas
pripaZinti netinkamu naudoti ir pateikti
privatizavirnui.

2

2. Savivaldybei
priklausandiq
pastatq skaidius 6 6

Seniiinijos teritorijoje yra 6 savivaldybei
priklausantys pastatai, kuriuos seninnija nuolat
priZiiiri, remontuoja, riipinasi jq technine
prieZiiira. Atliktas dalies Luk5tq kult[ros namq
stogo remontas. pakeisti lietv amzdlial

6

J. Savivaldybei
priklausandiq
pastatu plotas

6979,20
m2

6979,20
m2

Veiklos rodiklis priklauso nuo seniflnijos
teritorijoje esandiq savivaldybei priklausandiq
pastatu ploto.

6979,20 m2

Palailrvti esama ar modernizuoti ir gerinti seniuniios teritoriioie esandiu vie5uiq erdviu infostruktfiros bDkle

I PriZiiirimq
vie5qiq erdviq
plotas

6,90 ha 6,90 ha

PriZiiirimq vieSqjq erdviq plotas ataskaitiniais
metais i5liko toks pat. Pastoviai atliekami smulkus
remonto darbai Juodupds miestelio vie5osiose
erdvese sumontuotiems lauko treniruokliams.
Talkos metu buvo perdaSi Juodupes miestelio
parko suoliukai, sutvarkytas savavalis Siuk5lynas
Paduobio miSke. PerdaZyti Luk5tq kaimo vie5qjq
erdviq irengimai (suoliukai, pavesines).
Pasitelkiant visuomenei naudingus darbus,
nemokamus vieSuosius darbus ir pagal uZimtumo
programas dirbandiais gyventojais buvo valomos
gatves, Saligatviai, parkai, priZitirimi Zeldiniai,
kapines. kertamos vietiniu keliu uZaugusios

6,90 ha
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pakeles, tvarkomi Siuk5lynai.
2. PriZi[rimq

papl[dimiq
plotas

0,25ha 0,25ha

PriZi[rimq paplfldimiq plotas 2020 m. nesikeite.
Pastoviai priZiflrimi abu Juodupes miestelio
pliahai. Remontuojami vaikq Zaidimo aik5teles

irengimai, sfipynes, suoliukai, pantoninis lieptas.
Talkos metu sutvarkyta pliaZo tinklinio aik5tele.
Paplfldimiuose buvo organizuojami
aplinkotvarkos darbai: Zoles pjovimas, lup,l
grebimas ir i5veZimas, Siuk5liq rinkimas, i5pjauti
menkaverdiai krtimai.

0,25ha

J. PriZi[rimrl
gelynq plotas

0,15 ha 0,15 ha

PriiiDrimq gelynq skaidius nekito. Del l65q
stygiaus naujq gelynq neirenginejome. Buvo
priZi[rimi tie patys, tik Juodupes miestelio centre
nauiomis gelemis apsodinti turimi geliu vazonai.

0,15 ha

4. Lankytinq vietq
skaidius

8 8

Senifrnijos teritorijoje yra 8 vietos, kurias
seniiinija rekomenduoja aplankyti turistams ir
svediams. Visq lankytinq objektr4 teritorijoje
atliekami aplinkotvarkos prieZi[ros darbai..
Luk5tq kaimo bendruomene vykdydama projekt4

,,Luk5tq Saltiniui nauj4 gyvasti" sutvarke Saltinio
aplink4, irenge lauZavietg. Taip pat Luk5q kaimo
bendruomend atnauiino kaimo koplytstulpi.

8

Tvarkyti senifiniios teritoriioie esandiu vie5uiu erdviu teritoriias
I PriZiiirimtl

Saligatviq ilgis 5 krn 5km
PriZi[rimi visi Juodupes seniiinijoje esantys
Saligatviai: Sluojami, valomas sniegas, ravima
uZZelusi Zole.

5km

2. Seni0nijos
gatviq ir keliq
ileis

r40
km

140 km
Seni0n ij os teritorij oj e intensyvi ai priZiiirimq keliq
ir gatviq bendras ilgis ataskaitiniais metais liko
neoakites.

140 km

J. Eksploatuojamq
gatviq
apSvietimo
Sviestuvq
skaidius

245 245
Naujai irengtas gatviq ap5vietimas Aleknq kaime
pertvarkytas Luk5tq kaimo gatviq ap5vietimas,

irengiant 5 naujus Sviestuvus. .Ahraujintas
Juodupes miestelio, Didsodes kaimo gatvirl
ap5vietimas pakeidiant senus sugedusius
Sviestuvus nauiais.

235

4. PriZi[rimq
kapiniq plotas

12

ha
l2
ha

PriZi[rimq kapiniq plotas 2020 m. nepadidejo.
t2
ha

PriZiiireti ir tvarkrrti vie5aia senifiniios teritoriioie esandia, susisiekimo infrastruktDra
1 Lyginamq keliq

ilgis

257
km

257 km

Finansavimas skirtas konkrediam lyginamq keliq
kilomehq skaidiui. Pagal skiriam4 finansavim4
visi seniflnijos keliai pilnai lyginami vien4 kart4 ir
keliai kuriuose eismas intensyviausias - po du ir
daugiau kartq. Kelyje Veduvi5kis-Armonys 1 km
kelio atkarpa sutvarkyta iBvalant pakelirl kfimus,
atstatant kelio iSords briaunas, suformuojant
pakeliu griovius.

257 km

2. Keliq valymas
iiemos metu 140

km
140
km

Keliq valymas Ziemos metu priklauso nuo
s4lygq - keliai valomi esant poreikiui
i5kritusio sniego. Paprastai valomi visi seniunijos
teritoriioie esantvs keliai ir satves.

oro
del

140 km

3. Asfalto duobiq
remontas

550 m2 623 m2

Juodupes miestelyje sutvarlqrtos asfalto duobes,
esandios P. Cvirkos, Liepq, Priidupes, Skersines,
Zemaites, AukStaidiq, Taikos gatvese.

Automobiliq stovejimo aik5telese prie
Tekstilininkq gatves gpvenamqjq namq Nr.7, 9,
9A, 15 ir Liepu gatves gyvenamuiu namq Nr. 9,

543
m2
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I l. Didsodes kaimo Ateities gatveje, Maineivq
kaimo Au5ros gatveie, kelvie JD-71.

J. Keliq
Zvyravimas

1s00
m3

1120
m3

Zvyravimo darbus vykde UAB ,,Erlaim". Zvyro
buvo gauta 1120 rn3. Lvyras buvo paskirstytas
atsiZvelgiant i ypad blog4 keliq buklg. Zvyravome
Siuos kelius: VeduviSkis*VyZuonos miSkas,
VyZuona-IgnotiSkio mi5kas, Onu5kis-
VyZuoneles, Aleknos-Raupiai, Stoni5kis-
Didsodes k. Tevi5kes 8., Onu5kis-Kra5tai,
Nauj asod6-Vali[niSkis, Kra5tai-Skuomantai.
Zvyruotos Juodupes miestelio Nemuno ir Pievq
gatves, RaiSiq kaimo Tarybq, Vetrunges l-osios,
Vejo gatves, Onu5kio kaimo Kra5tq, Tylos,
Mokyklos gatvds, Skuomantq kaimo Egliu gatve.

t733
m3

Seniiinas Valdas Adomonis


