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ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

JŪŽINTŲ SENIŪNIJOS 2021-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 

ATASKAITA 

 

1. BENDROJI DALIS 

 

 

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

filialas, veikiantis Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu apibrėžtoje tam tikroje 

savivaldybės teritorijos dalyje. 

Seniūnija savo veiklą 2021 m.  vykdė vadovaujantis 2021 m. balandžio 29 d. Jūžintų 

seniūnijos seniūnaičių sueigos pritarimu ir vadovaudamasi  Rokiškio rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. AV-509 „Dėl Rokiškio rajono 

savivaldybės administracijos seniūnijų 2021 metų veiklos planų patvirtinimo“. 

Metinis veiklos planas parengtas remiantis 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 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 2021 m. pradžioje buvo patvirtinta  17,5 etato, metų pabaigoje liko 15,75 etato, 

kadangi  2021 m. liepos 1 d. 1,75 etato perkelta į Rokiškio kultūros centrą. Seniūnijoje dirba 2 

valstybės tarnautojai, likusieji –  dirbantys pagal darbo sutartis. 

 

              Seniūnijos duomenų pokytis per 2021 metus: 

 

Rodiklis Mato vnt. 2021-01-01 2021-12-31 

Seniūnijos plotas ha 19500 19500 

Gyventojų skaičius  žm. 1443 1417 

Kaimų skaičius vnt. 56 56 

Bendras seniūnijos vidaus kelių ilgis km 182,605 183 

Valomų gatvių ir šaligatvių ilgis km 19,61 19,61 

Gatvių skaičius vnt. 55 55 

Veikiančių kapinių skaičius vnt. 3 3 

Neveikiančių kapinių skaičius vnt. 28 28 

Kapinių teritorijų plotas ha 3,5 3,5 

Lankytinų vietų seniūnijoje skaičius vnt. 29 29 

Kultūros paveldo objektų skaičius vnt.  6 6 

Eksploatuojamų šviestuvų skaičius vnt. 158 163 

Parkų skaičius vnt. 1 1 



Seniūnijos prižiūrimų želdinių plotas ha 12,3 15,3  

Seniūnijos prižiūrimų gėlynų plotas ha 0,9 0,9 

Socialiai remtinų šeimų skaičius vnt. 79 69 

           

              Jūžintų seniūnijos teritorija suskirstyta į keturias seniūnaitijas: Jūžintų, Čivylių, Ragelių ir  

Laibgalių. Visose seniūnaitijose išrinkti seniūnaičiai.  

Jūžintų miestelio teritorijoje  veiklą vykdo  Kamajų A. Strazdo gimnazijos Jūžintų skyrius, 

Laibgalių kaime veikia Rokiškio Senamiesčio progimnazijos Laibgalių ikimokyklinio ugdymo 

skyrius. Veiklą vykdo J. Keliuočio viešosios bibliotekos 4 filialai. Jūžintų miestelyje J. Keliuočio 

viešosios  bibliotekos filialas sujungtas su mokyklos biblioteka. Veiklą vykdo Rokiškio socialinės 

paramos  centro filialas – Jūžintų dienos ir trumpalaikės globos centras, Jūžintų seniūnijoje yra 

keturios parduotuvės, veikia du bendrosios praktikos gydytojo kabinetai. Gydytoja į Jūžintų mietelį 

atvyksta keturis kartus savaitėje, į Laibgalius atvyksta du  gydytojai du kartus savaitėje.  

Jūžintų seniūnijoje veiklą vykdo  Jūžintų, Laibgalių ir Ragelių bendruomenės bei visuomeninė 

organizacija-sporto pramogų klubas „Elniaragis“. Čivylių bendruomenė veiklą nutraukė. 2021 m. 

Jūžintuose veiklą vykdyti  pradėjo asociacija „Mūsų Jūžintai“. Per ataskaitinius metus pradėjo veikti 

seniūnijoje esanti Žiūkeliškių poilsiavietė, kurioje už patrauklų mokestį laisvalaikį galėjo leisti  

biudžetinių, viešųjų įstaigų ar visuomeninių organizacijų atstovai. Su jais sudaryta 15 sutarčių. 

Poilsiavietė į seniūnijos balansą buvo perduota iš Jūžintų J. O. Širvydo pagrindinės mokyklos 

balanso. 

Gyventojų skaičius seniūnijoje kasmet  mažėja: 

2014 m. – 1754 gyventojai; 

2015 m. – 1709 gyventojai; 

2016 m. – 1630 gyventojai; 

2017 m. – 1565 gyventojai; 

2018 m. – 1523 gyventojai; 

2019 m. – 1484 gyventojai; 

2020 m. – 1443 gyventoja; 

              2021 m. – 1417 gyventojų. 
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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 plėtra ir modernizavimas“. 

 

 

3. SENIŪNIJOS VEIKLOS FINANSAVIMAS 

 

              2021 metais seniūnija veiklą vykdė pagal penkias  patvirtintas programas. Programos 

finansuojamos iš valstybės, spec. programų ir  rajono biudžeto lėšų. 

 

Lentelė Nr. 1 

  

2021 metų Jūžintų seniūnijos asignavimai pagal programas 

Progr. 

Nr. 
Programos pavadinimas 

Lėšos 

iš viso 

tūkst. 

Eur 

Iš jų: 
Finansavimo 

šaltinis 
Darbo 

užmokestis 
SODRA 

Kitos 

išlaidos 

1 

Savivaldybės  pagrindinių 

funkcijų įgyvendinimas ir 

vykdymas 

113,3 98,7 1,5 13,1 

Savivaldybės 

biudžetas, 

valstybės 

biudžetas, 

spec. 

programų 

lėšos 

2 

Ugdymo kokybės ir 

mokymosi aplinkos 

užtikrinimas 

38,1 27,7 0,5 9,9 

Savivaldybės 

biudžetas 

3 

Kultūros, sporto, 

bendruomenės, vaikų ir 

jaunimo gyvenimo 

aktyvinimas 

21,4 17,2 0,3 3,9 

Savivaldybės 

biudžetas, 

spec. 

programų 

lėšos 

4 

Socialinės paramos ir 

sveikatos apsaugos 

paslaugų kokybės 

gerinimas 

10,9   10,9 

Valstybės 

biudžetas 

5 

Rajono infrastruktūros 

objektų priežiūros, 

plėtros ir modernizavimas 

57,3 31,4 0,3 25,6 

Savivaldybės 

biudžetas 

Iš viso 241,0 175,0 2,6 63,4  

 

 



 
 

Lentelė Nr. 2 

 

Jūžintų seniūnijos asignavimų palyginimas pagal programas per trejus metus 

Programos  

Nr. 

Programos pavadinimas Lėšos iš viso tūkst. Eur 

2019 

metai 

2020 

metai 

2021 

metai 

1 Savivaldybės  pagrindinių funkcijų 

įgyvendinimas ir vykdymas 

86,5 102,3 113,3 

2 Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos 

užtikrinimas 

33,4 34,3 38,1 

3 Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir 

jaunimo gyvenimo aktyvinimas 

33,4 34,6 21,4 

4 Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos 

paslaugų kokybės gerinimas 

14,9 18,7 10,9 

5 Rajono infrastruktūros objektų priežiūros 

plėtra ir modernizavimas 

35,7 44,5 57,3 

Iš viso: 203,9 234,4 241,00 

 

 

47% 

15,8% 

8,9% 

4,5%   

23,8% 

2021 m. Jūžintų seniūnijos asignavimai pagal programas 

Savivaldybės  pagrindinių funkcijų

įgyvendinimas ir vykdymas

Ugdymo kokybės ir mokymosi

aplinkos užtikrinimas

Kultūros, sporto, bendruomenės,

vaikų ir jaunimo gyvenimo

aktyvinimas

Socialinės paramos ir sveikatos

apsaugos paslaugų kokybės

gerinimas

Rajono infrastruktūros objektų

priežiūros, plėtros ir

modernizavimas



 
 

              Didžioji dalis lėšų skiriama 1 programai – Savivaldybės pagrindinių funkcijų 

įgyvendinimui ir vykdymui. Mažiausiai finansuojama 4 programa – Socialinės paramos ir sveikatos 

apsaugos paslaugų kokybės gerinimas.   

              Per paskutinius trejus  metus žymiai išaugo 1 programos – Savivaldybės  pagrindinių 

funkcijų įgyvendinimo ir vykdymo finansavimas ir 5 programos – Rajono infrastruktūros objektų 

priežiūros plėtros ir modernizavimo finansavimas, o sumažėjo 4 programos – Socialinės paramos ir 

sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas, finansavimas bei 3 programos – Kultūros, sporto, 

bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimo finansavimas,  kadangi nuo 2021 m. liepos 1 

d. kultūros specialistų etatai perkelti  į Rokiškio kultūros centrą.  

              Seniūnija savo veiklą vykdo ne tik pagal penkias  programas, bet ir pagal  aštuonias 

finansavimo sutartis.  

Lentelė Nr. 3 

  

2021 metų Jūžintų seniūnijos asignavimai pagal finansavimo sutartis 

Eil. 

Nr. 

Sutarties objektas Lėšos iš viso  Eur 

1 Laibgalių bibliotekos remontas, AV-322 3000 

2 Pavojų keliančių medžių šalinimo darbams, AV-172 2000 

3 Naujų želdinių įsigijimui ir veisimui, AV-172 1000 

4 Remonto darbų organizavimui ir medžiagų įsigijimui, vykdant 

užimtumo didinimo programą Jūžintų seniūnijoje, AV-215 

 

850 

5 Kelių priežiūros darbai žiemą ir kiti kelių priežiūros darbai Jūžintų  

seniūnijoje,  AV-1295 

8972 

6 Pastatų einamasis remontas, AV-311 880 

7 Gatvių apšvietimo atnaujinimas, AV-472 6200 

8 Kultūrinės veiklos organizavimas, AV-267 1600 (628,54 

panaudota) 

                                                                                                        Iš viso: 23530,54) 
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              Didžiausią  asignavimų dalį sudarė  lėšos  kelių priežiūros darbams, taip pat gatvių 

apšvietimo atnaujinimui. 

               

SENIŪNIJOS VEIKLA 2021 METAIS 

 

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

 

              Įgyvendinant programą siekiama didinti veiklos efektyvumą per savivaldybės tarybos, 

mero administracijos sprendimų, įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų 

įgyvendinimo organizavimą ir kontrolę, planavimo proceso ir žmogiškųjų išteklių tobulinimą bei 

informacinių sistemų diegimą.  

Programos įgyvendinimas leidžia suderinti bendruomenės, seniūnijos, savivaldybės bei 

valstybės interesus, lemia didėjantį seniūnijos darbuotojų profesionalumą ir rezultatyvumą, 

užtikrinti savalaikį, kokybišką paslaugų teikimą bei funkcijų vykdymą. 

Programos įgyvendinimo uždaviniai ir vykdymo kriterijai: 

 

Užtikrinti seniūnijos darbo organizavimą 

EIL. 

Nr. 

Uždavinį 

detalizuojanti 

aiškiai apibrėžta 

veikla 

2021 m. 

planas 

2021 m. 

plano 

įvykdy

mas 

Rodiklio  neįvykdymo  / įvykdymo / 

viršijimo paaiškinimas 

2020 m. 

plano 

įvykdym

as 

1. Seniūnijos 

darbuotojų 

skaičius 

17,5 15,75 

Veiklos vertinimo rodiklis pakito, nes 

metų eigoje  1,75 etato perkelta į 

Rokiškio Kultūros centrą 

 

17,5 

 

2. Seniūnijos 

eksploatuojamų 
3 3 

Seniūnijos funkcijų vykdymui seniūnijoje 

eksploatuojami autobusiukai Mercedes  

4 
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2021 metų Jūžintų seniūnijos asignavimai pagal finansavimo 

sutartis 



automobilių 

skaičius 

Benz Sprinter,  VW Caravelle ir Rokiškio 

rajono savivaldybės administracijos 

išnuomotas automobilis DACIA 

LOGAN.  

3. Seniūnijos 

eksploatuojamų 

traktorių 

skaičius 

1 1 

Seniūnijoje eksploatuojamas 1 traktorius. 

Senstantį traktorių reikia nuolat 

remontuoti. 2021 m. traktoriaus remontui 

ir jų detalėms išleista  653,77 Eur. 

 

1 

4. Technika skirta 

seniūnijos ūkiui  

3 5 

Smėlio-druskos barstytuvas–2130,00 Eur, 

traktorinė priekaba–8500,00 Eur,  

sniego pūtikas–1990,00 Eur, 

krūmapjovė–1019 Eur. 

Tokio 

vertini

mo 

rodiklio 

nebuvo 

5. Parengta 

savivaldybės 

administracijos 

direktoriaus 

įsakymų 

projektų  

15 14 

Savivaldybės administracijos direktoriaus 

įsakymų projektų veiklos organizavimo 

klausimais parengiama pagal poreikį ir 

būtinumą siekiant užtikrinti tinkamą 

seniūnijos funkcijų vykdymą. Dalis 

įsakymų  veiklos klausimais yra 

priimama centralizuotai, todėl įsakymų  

projektus tam tikrais klausimais rengia 

administracijos specialistai. 

 

 

 

 

17 

6. Parengta mero 

potvarkių 

projektų 0 0 

Rajono mero potvarkių projektų veiklos 

organizavimo klausimai parengiama 

pagal poreikį ir būtinumą siekiant 

užtikrinti tinkamą seniūnijos funkcijų 

vykdymą. 

 

 

0 

7.  Parengta rajono 

tarybos 

sprendimų 

projektų  1 1 

 Rajono savivaldybės tarybos sprendimų 

projektų parengiama pagal poreikį ir 

būtinumą siekiant užtikrinti tinkamą 

seniūnijos funkcijų vykdymą. Parengtas  

tarybos sprendimų projektas  dėl 

paslaugų kainų nustatymo Žiūkeliškių 

poilsiavietės poilsiautojams. 

1 

8. Priimta prašymų 

laidojimo 

pašalpai gauti 
35 34 

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją 

besikreipiančių asmenų su šios rūšies 

prašymais skaičiaus. 

35 

9. Išduota leidimų 

laidoti 

seniūnijos 

teritorijoje 

esančiose 

kapinėse 

25 34 

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją 

besikreipiančių asmenų, prašančių 

leidimų laidoti išdavimo skaičiaus. 
26 

10. Atlikta notarinių 

veiksmų 
40 50 

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją 
42 



besikreipiančių asmenų dėl notarinių 

veiksmų atlikimo skaičiaus. 

11. Organizuota ir 

atlikta viešųjų 

pirkimų 

25 21 

Dauguma prekių ir paslaugų perkama 

pagal savivaldybės administracijos 

Strateginio planavimo, investicijų ir 

viešųjų pirkimų skyriaus atliktus 

centralizuotus viešuosius pirkimus. 

Atskiri viešieji pirkimai seniūnijos 

inicijuojami ir pirkimų organizatoriaus 

atliekami tik tais atvejais, kai perkama 

konkreti prekė ar paslauga reikalinga 

konkretiems darbams atlikti ir seniūnijos 

funkcijoms vykdyti.  

24 

12. 

 

Parengta darbo 

sutarčių  su 

asmenimis, 

įdarbinamais 

vykdant 

Užimtumo 

didinimo 

programą 

3 3 

Vykdant užimtumo didinimo programą 

nuolat bendradarbiaujama su Užimtumo 

tarnybos Rokiškio padaliniu. Pagal 

Užimtumo tarnybos rekomendacija ir 

kriterijus su seniūnijos gyventojais 

sudaromos terminuotos darbo sutartys 

įgyvendinat užimtumo didinimo 

programą. Veiklos vertinimo rodiklis 

priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį 

skirtų asignavimų. 

3 

13. Sudaryta 

sutarčių su 

asmenimis, 

nukreiptais 

atlikti 

visuomenei 

naudingą veiklą 

145 150 

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį laikotarpį Rokiškio rajono 

savivaldybės administracijos Socialinės 

paramos ir sveikatos skyriaus seniūnijos 

gyventojams išduotų nukreipimų atlikti 

visuomenei naudingą veiklą. 

147 

14. Įdarbinta 

asmenų, teisė-

saugos ir 

teisėtvarkos 

institucijų 

nukreiptų atlikti 

nemokamus 

viešuosius 

darbus 

2 2 

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį laikotarpį teisėsaugos ir 

teisėtvarkos institucijų nukreiptų atlikti 

viešuosius darbus seniūnijos gyventojų 

skaičiaus. 
2 

15. Išduota šeimos 

sudėtį ar kitokią 

faktinę padėtį 

patvirtinančių 

pažymų 

140 168 

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją su 

prašymais išduoti šeimos sudėtį ar kitokią 

faktinę padėtį patvirtinančią pažymą 

besikreipiančių asmenų skaičiaus. 

149 

16. Išduota 12 8 Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo 13 



charakteristikų per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją  su 

prašymais išduoti asmenį 

charakterizuojančias pažymas 

besikreipiančių asmenų ar institucijų, 

skaičiaus. 

17. Priimta ir 

išnagrinėta 

gyventojų 

skundų, 

prašymų, 

pranešimų (ir 

žodinių) 

60 52  

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją 

besikreipiančių gyventojų, su įvairaus 

pobūdžio skundais, prašymais ar 

pranešimais, skaičiaus. Žodiniai 

gyventojų skundai, prašymai ar 

pranešimai į registrą netraukiami, jie 

sprendžiami  bendraujant su gyventojais.  

61 

18. Išduota leidimų 

saugotinų 

medžių ir krūmų 

kirtimo, 

persodinimo ar 

kitokio 

pašalinimo, 

genėjimo 

darbams 

0 6 

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją 

besikreipiančių gyventojų ar 

organizacijų, su prašymais išduoti 

leidimą saugotiniems medžiams kirsti, 

genėti skaičiaus. Leidimai išduodami tik 

išnagrinėjus prašymus, bei vietoje 

įvertinus planuojamų kirsti medžių 

faktinę būklę. 

4 

19. Sušaukta 

seniūnaičių  ir 

išplėstinių 

seniūnaičių 

sueigų 

6 6 

Seniūnaičių sueigos rengiamos tvirtinant 

seniūnijos metinį veiklos planą, jo 

įgyvendinimo ataskaitą bei kitais atvejais, 

kai yra būtinas seniūnaičių sueigos 

sprendimas. Ataskaitiniais metais dėl 

COVID-19 pandemijos 1 seniūnaičių 

sueiga buvo organizuota nuotoliniu būdu. 

6 

20. Sušaukta 

gyventojų 

sueigų 

1 1 

Gyventojų sueigos rengiamos, kai 

sprendžiamos aktualios vietos 

gyventojams problemos. 

1 

21. Atspausdinta, 

skenuota, 

kopijuota, 

registruota 

seniūnijos 

vidaus 

siunčiamų ir 

gaunamų raštų 

30000 30000 

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso  nuo 

per ataskaitinį laikotarpį gautų, skenuotų, 

kopijuotų, registruotų siunčiamų ir 

gaunamų raštų ir dokumentų ir pan. 
30000 

22. 

 

Perduota 

archyvui bylų  
 11 

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo 

suformuotų bylų ir suderinimo su Šiaulių 

regiono valstybės archyvo Panevėžio 

filialu, skaičiaus.  

0 

23.  Parengta, ir  

užregistruota 

seniūnijos 

 115 

Rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį 

laikotarpį atsiradusio poreikio raštu 

kreiptis į savivaldybės administraciją, 

123 



vidaus ir  

siunčiamų 

dokumentų 

kitas institucijas seniūnijai aktualiais 

klausimais, nuo poreikio atsakyti į gautus 

raštus, nuo besikreipiančių asmenų 

skaičiaus ir kitų aspektų. 

Tinkamai įgyvendinti perduotas valstybės funkcijas 

1. Gyvenamąją 

vietą 

deklaravusių 

asmenų skaičius 

seniūnijos 

teritorijoje 

1443 1417 

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso, nuo 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

seniūnijos teritorijoje gyvenamąją vietą 

deklaravusių asmenų skaičiaus pagal 

Gyvenamosios vietos deklaravimo 

informacinės sistemos duomenis. 

Gyventojų skaičiaus mažėjimą lemia 

senstanti visuomenė, mažas 

atvykstančiųjų gyventi į seniūnijos 

teritoriją skaičius bei didelis 

išvykstančiųjų gyventi kitur ar į užsienį 

gyventojų skaičius. Statistiškai gyventojų 

mažėjimą lemia ir formalus 

gyvenamosios vietos deklaruojamų 

duomenų pakeitimas. 

1443 

2. Užpildytos 

gyvenamosios 

vietos 

deklaracijos, 

asmeniui 

pakeitus 

gyvenamąją 

vietą Lietuvos 

Respublikoje 

(atvyko gyventi) 

 

60 

 

67 

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją 

besikreipiančių asmenų su prašymais 

deklaruoti gyvenamąją vietą seniūnijos 

teritorijoje skaičiaus. Gyventojai turi 

galimybę deklaruoti gyvenamąją vietą 

elektroninėmis priemonėmis, todėl tikslus 

deklaravusių gyvenamąją vietą seniūnijos 

teritorijoje gyventojų skaičius nustatomas 

tik pagal gyventojų skaičiaus pokytį, 

pagal Gyvenamosios vietos deklaravimo 

informacinės sistemos duomenis, per tam 

tikrą laikotarpį.  

62 

3. Užpildytos 

išvykimo iš LR 

ilgesniam nei 6 

mėn. 

laikotarpiui, 

deklaracijos 

(išvyko į 

užsienį) 

10 6 

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją 

besikreipiančių asmenų su prašymais 

deklaruoti išvykimą iš LR ilgiau nei 6 

mėnesiams, skaičiaus. Gyventojai turi 

galimybę deklaruoti išvykimą iš LR 

elektroninėmis priemonėmis, todėl tikslių 

duomenų apie seniūnijos gyventojus 

išvykusius į užsienį per ataskaitinį 

laikotarpį seniūnija neturi. Rodiklio 

mažėjimas gali reikšti, kad iš Lietuvos 

Respublikos išvykimas į užsienį mažėja 

ryšium su paskelbtu karantinu dėl 

13 



COVID-19 pandemijos. 

4. Priimta 

sprendimų dėl 

gyvenamosios 

vietos 

deklaravimo 

duomenų 

panaikinimo ar 

keitimo 

10 62 

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją 

besikreipiančių gyventojų su prašymais 

priimti sprendimą dėl gyvenamosios 

vietos deklaravimo duomenų 

panaikinimo ar keitimo, skaičiaus.  

10 

5. Išduota pažymų 

apie deklaruotą 

gyvenamąją 

vietą 

60 72 

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją 

besikreipiančių gyventojų, su prašymais 

išduoti pažymą apie deklaruotą 

gyvenamąją vietą skaičiaus. 

Besikreipiančiųjų šios rūšies paslaugos 

gyventojų mažėjimą lemia sumažėjęs 

gyventojų skaičius, bei mažėjantis tokių 

pažymų poreikis pateikti kitoms 

institucijoms. 

61 

6. Informacijos 

apie nuosavybės 

teise 

priklausančioje 

gyvenamojoje 

patalpoje 

gyvenamąją 

vietą 

deklaravusius 

asmenis 

suteikimas 

 

 

45 

 

 

45 

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją 

besikreipiančių gyventojų su prašymais 

išduoti pažymą apie nuosavybės teise 

priklausančioje gyvenamojoje patalpoje 

gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis 

skaičiaus. Per ataskaitinius metus šis 

skaičius nesikeitė. 

 

 

45 

7. Užpildyta ir 

priimta žemės 

valdų savininkų 

paraiškų 

tiesioginėms 

išmokoms gauti  289 

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją 

besikreipiančių žemės valdų savininkų 

prašymų tiesioginėms išmokoms gauti. 

Į seniūniją dėl paraiškų tiesioginėms 

išmokoms gauti kreipiasi ne vien 

seniūnijoje gyvenantys žemės ūkio valdų 

savininkai, todėl paraiškų skaičius 

keičiasi. Per ataskaitinį laikotarpį jis 

sumažėjo, nes dalį paraiškų pildosi patys 

pareiškėjai. 

293 

8. Užpildyta ir 

priimta prašymų 

registruoti/išregi

struoti/ 

atnaujinti žemės 

270 294 

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją 

besikreipiančių žemės valdų savininkų 

prašymų atnaujinti žemės ūkio valdas.  

270 



valdos 

registracijos 

duomenis LR 

žemės ūkio ir 

kaimo registre 

9. Gauti žemės 

ūkio valdų 

savininkų 

prašymai dėl 

melioruojamų 

laukų, gamtinių 

sąlygų ar 

gyvūnų 

padarytos žalos 

įvertinimu, 

kitais klausimais 

susijusiais su 

žemės ūkiu 

120 20 

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją 

besikreipiančių žemės ūkio valdų 

savininkų prašymų. 7 ūkininkai 

pasinaudojo Kaimo plėtros programos 

finansine priemone kompensuoti kelio 

remontui skirto žvyro pirkimo išlaidas – 

3497,93 Eur. Prašymų skaičius sumažėjo, 

nes ankstesniais metais daug ūkininkų 

kreipėsi dėl paramos nukentėjusiems nuo 

Covid-19 pandemijos. 

 

120 

10. Asbesto turinčių 

gaminių kiekio 

apskaičiavimo 

ataskaitų 

priėmimas ir 

paraiškų 

pildymas, norint 

gauti 

kompensaciją, 

keičiant asbesto 

turinčių gaminių 

stogo dangas 

neasbestine 

danga 

2 1 

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją 

besikreipiančių gyventojų, 

pageidaujančių gauti paramą stogams  

keisti. 

2 

Efektyvinti seniūnijos veiklos organizavimą ir funkcijų įgyvendinimą 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darbuotojų mokymai, kvalifikacijos tobulinimas 

Darbuotojų 

dalyvavimas 

mokymuose 

6 5 

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo 

skiriamų lėšų mokymams, mokymų 

organizavimo, organizuojamų mokymų 

pobūdžio bei poreikio. Mokymuose po 

kelis kartus dalyvavo 2 valstybės 

tarnautojai ir 3 darbuotojai, dirbantys 

pagal darbo sutartis. 

6 

Mokymų 

valandų skaičius 48 62 

Išklausytos 62 akademinės mokymo 

valandos. Dauguma mokymų vyko 

nuotoliniu būdu. 

 

2. Darbuotojų sauga 

Supažindinta 

darbuotojų su 

darbų saugos 

 26 

Įvadinis (bendras) darbuotojų 

supažindinimas su darbų saugos 

instrukcijomis ir reikalavimais 

12 



instrukcijomis ir 

reikalavimais 

organizuojamas visiems darbuotojams, 

pradedantiems eiti pareigas ar dirbti, 

įskaitant ir asmenis laikinai įdarbinamus 

vykdant Užimtumo didinimo programą 

bei asmenis atliekančius visuomenei 

naudingus darbus. Veiklos rodiklis 

priklauso nuo naujai įdarbinamų 

darbuotojų bei visuomenei naudingus 

darbus atliekančių asmenų skaičiaus per 

ataskaitinį laikotarpį.  

3. Periodinis 

darbuotojų 

instruktavimas 

darbo vietoje 

18 0 

Periodinis darbuotojų supažindinimas su 

darbų saugos instrukcijomis ir 

reikalavimais darbo vietoje vykdomas ne 

rečiau kaip kartą per 36 mėnesius. 

18 

4. Papildomas 

darbuotojų 

instruktavimas 

darbo vietoje 23 2 

Papildomas darbuotojų supažindinimas 

su darbų saugos instrukcijomis ir 

reikalavimais vykdomas pakeitus darbų 

saugos instrukcijas, darbo vietą, 

pasikeitus darbo funkcijoms, įvykus 

nelaimingam atsitikimui darbe, 

paaiškėjus, kad darbuotojas stokoja 

reikiamų darbų saugos žinių. 

23 

5. Gaisrinė sauga 

Įvadinis 

darbuotojų 

supažindinimas 

su gaisrine 

sauga 

12 4 

Įvadinis darbuotojų supažindinimas su 

gaisrine sauga organizuojamas visiems 

darbuotojams, pradedantiems eiti 

pareigas ar dirbti, įskaitant ir asmenis 

laikinai įdarbinamus vykdant Užimtumo 

didinimo programą.  

5 

6. Periodinis 

darbuotojų 

supažindinimas 

su gaisrine 

sauga darbo 

vietoje 

18 17 

Periodinis darbuotojų supažindinimas su 

gaisrine sauga darbo vietoje vykdomas ne 

rečiau kaip kartą per 12 mėnesių. 18 

7. Papildomas 

darbuotojų 

supažindinimas 

su gaisrine 

sauga darbo 

vietoje 

23 1 

Papildomai darbo vietoje turi būti 

instruktuojama pakeitus gaisrinės saugos 

instrukciją (išskyrus redakcinio pobūdžio 

pakeitimus), darbo vietą, pasikeitus darbo 

funkcijoms, įvykus sprogimui arba kilus 

gaisrui, paaiškėjus, kad darbuotojas 

stokoja reikiamų gaisrinės saugos žinių. 

23 

 

              Šios programos įgyvendinimui priskiriamos savarankiškos  bei valstybės deleguotos 

funkcijos. Daugumą, 2021 metų veiklos plane numatytų programos uždavinių įgyvendinimo 

kriterijų, planuotus rodiklius seniūnija įgyvendino, programai skirtus asignavimus panaudojo 

tinkamai ir racionaliai juos paskirstydama. 



              Pagal darbo užimtumo programą 2021 metais seniūnijoje buvo įdarbinti 3 asmenys. Per 

ataskaitinį laikotarpį viešųjų darbų darbininkai remontavo seniūnijos administracinio pastato  

vidines patalpas, pjovė žolę, ruošė malkas.  

              Pagal Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus nukreipimus atlikti visuomenei naudingus 

darbus už gaunamas pašalpas 2021 metais buvo sudaryta 150 sutarčių. Tas pats asmuo per ketvirtį 

turėjo išdirbti po 90 val., todėl į seniūniją kreipėsi po tris ar keturis kartus per metus. Iš visų 

sudarytų sutarčių realiai dirbta tik pagal 79 sutartis, kadangi dalis pašalpas gaunančių asmenų dėl 

sveikatos problemų su pateisinamomis gydytojų pažymomis ar paskelbtu karantinu, kai nereikėjo 

atidirbti, nedirbo. Visuomenei naudingus darbus atliekantys asmenys prižiūrėjo vyresnio amžiaus 

asmenis, tvarkė Jūžintų miestelio, Laibgalių, Ragelių, Čivylių   ir kitų kaimų aplinką ir gėlynus, 

prižiūrėjo šaligatvius, valė sniegą, pjovė žolę, kirto krūmus, ruošė malkas seniūnijos katilinėms, 

padėjo tvarkyti Žiūkeliškių poilsiavietės aplinką, prisidėjo tvarkant apleistas nebeveikiančias 

kapines. 2021 m. buvo sutvarkyta 11 nebeveikiančių kapinių, kuriose buvo pjauta žolė, kirsti 

krūmai ir menkaverčiai medžiai. 

 

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 palanką aplinką seniūnijos 

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

seniūnijos mokyklinio amžiaus moksleiviams dalyvauti ugdymo procese (ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, profesinio 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 

2021m. 

planas 

2021 m. 

plano 

įvykdy

mas 

Rodiklio  neįvykdymo/įvykdymo / 

viršijimo paaiškinimas 

2020 m. 

plano 

įvykdy

mas 

1. Organizuotas ir 

vykdytas 

moksleivių 

pavėžėjimas į ar 

iš ugdymo 

įstaigas (vaikų 

skaičius). 

3 3 

Moksleiviai vežami iki ugdymo įstaigos 

ar tarpinės stotelės bei parvežami atgal 

iki namų pasibaigus ugdymo laikui.  

3 

2. Organizuotų 

susitikimų, 

renginių ar 

pasitarimų 

skaičius su 

ugdymo įtaigų 

bendruomenėmis 

3 

 

 

3 

 

Siekiant užtikrinti glaudų 

bendradarbiavimą su ugdymo 

įstaigomis, dalyvaujama susitikimuose 

su ugdymo įstaigų bendruomenėmis bei 

dalyvaujama jų rengiamuose 

renginiuose.  

6 

 

              Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimui skirtas 9,9 tūkst. Eur lėšas sudarė 

lėšos transporto paslaugoms (moksleivių pavėžėjimas), komunalinėms paslaugoms (elektra,vanduo, 

malkos) ir lėšos skirtos darbuotojo nedarbingumui apmokėti bei vienkartinei išmokai darbo 

jubiliejaus proga išmokėti. 



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

aktyvinimas“. 
              Programos įgyvendinimu siekiama 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. Taip pat remiamos gyventojų iniciatyvos, skatinami bendruomenių organizuojami 

kultūriniai, socialiniai, sportiniai ir kitokie projektai bei renginiai. Skatinama seniūnijos gyventojų 

įsitraukimą į savarankiškas ir organizuotas kultūros ir sporto veiklas, sudaromos sąlygos vaikų, 

paauglių, jaunimo, suaugusių bei neįgaliųjų užimtumo bei fizinio pasirengimo gerinimui. 

Remiamos gyventojų iniciatyvos dalyvauti rajoniniuose, tarprajoniniuose ar respublikiniuose 

renginiuose. 

              Programos įgyvendinimas leidžia efektyviai organizuoti kultūros veiklą, skatinti gyventojų 

įsitraukimą į savarankiškas kultūros ir sporto veiklas, remti gyventojų, bendruomenių, visuomeninių 

organizacijų iniciatyvas rengti renginius ar projektus. 

Programos įgyvendinimo uždaviniai ir vykdymo kriterijai: 

 

Didinti kultūrinės aplinkos ir paslaugų kokybę bei prieinamumą, vykdyti turizmo 

informacijos sklaidą 

Eil. 

Nr. 

Uždavinį 

detalizuojanti 

aiškiai apibrėžta 

veikla 

2021 m. 

planas 

2021 m. 

plano 

įvykdy

mas 

Rodiklio  neįvykdymo  / įvykdymo / 

viršijimo  paaiškinimas 

2020 m. 

plano 

įvykdy

mas 

1.  Seniūnijos 

teritorijoje 

veiklą 

vykdančių 

kultūros įstaigų, 

vietos 

bendruomenių 

ar kitų 

visuomeninių 

organizacijų 

iniciatyva 

organizuota 

kultūrinių 

renginių  

 27 

Veiklos rodiklis priklauso nuo seniūnijai 

kultūrinei veiklai skiriamų asignavimų, 

gautų iš rėmėjų lėšų, bendruomenių ir 

nevyriausybinių organizacijų prisidėjimo 

rengiant renginius. Organizuojant 

renginius siekiama pritraukti kuo  

daugiau vietos gyventojų ir svečių. Per 

ataskaitinius metus vyko kultūros 

specialistų organizuotos valstybinės ir 

kalendorinės šventės.  Dėl Covid-19 

pandemijos ir paskelbto karantino dalis 

renginių vyko virtualiu būdu. Rugpjūčio 

mėnesį Laibgaliuose įvyko renginys „Tik 

kartu mes sėkmingi“. Tai  antrą kartą 

organizuotas rajono bendruomenių 

sambūris „Tik kartu mes sėkmingi“, kuris 

įsiliejo į tradicinę Laibgalių šventę 

„Gandrinės“. Asociacijos „Mūsų 

Jūžintai“, sporto pramogų klubo 

Elniaragis“, Rokiškio Kultūros centro ir 

seniūnijos bendru darbu Jūžintuose vyko 

dviejų dienų renginys „ Šv. Baltramiejaus 

Gyvųjų Amatų kermošius“. 

74 

3. Seniūnijos 

teritorijoje 

veiklą 

vykdančių 

kultūros įstaigų, 

vietos 

bendruomenių 

 0 

Ataskaitiniu laikotarpiu rajoniniuose  

respublikiniuose kultūros renginiuose 

nedalyvauta dėl to, kad nebuvo rengiama 

renginių, kuriuose su turimais 

žmogiškaisiais ištekliais būtų buvusi 

galimybė reprezentatyviai ir 

konkurencingai sudalyvauti. 

0 



ar kitų 

visuomeninių 

organizacijų 

kolektyvų 

dalyvavimas 

respublikiniuose 

ir rajoniniuose 

kultūros 

renginiuose 

 

5. Žiniasklaidoje, 

internetiniuose 

puslapiuose ar 

socialiniuose 

tinkluose 

viešinta 

informacija apie 

seniūnijos 

lankytinas vietas 

ir objektus 

4 7 

Veiklos rodiklis priklauso nuo per 

atskaitinius metus esamos aktualios  

informacijos atnaujinimo ir patalpinimo  

Rokiškio rajono savivaldybės tinklalapyje 

www.rokiškis.lt , seniūnijos bei 

bendruomenės socialinio tinklo 

„Facebook“ paskyrose. 

  

6 

6. Seniūnijos 

apskaitoje 

esančių ūkinės 

dalies 

prižiūrimų 

patalpų, kuriose 

veiklą vykdo 

bendruomenės 

bei kultūros 

įstaigos, kiekis 

3 3 

Veiklos rodiklis nesikeitė. 

3 

Skatinti kūno kultūros ir sporto plėtrą bei gyventojų fizinį aktyvumą 

1. Seniūnijos 

darbuotojų, 

bendruomenių 

ar kitų 

visuomeninių 

organizacijų 

iniciatyva 

organizuota 

sporto renginių 

seniūnijos 

teritorijoje 

3 5 

Visi organizuojami sporto renginiai 

derinami su vietos gyventojais ar juos 

atstovaujančiais asmenimis. Veiklos 

rodiklis priklauso nuo bendruomenių ir 

nevyriausybinių organizacijų iniciatyvos. 

Renginių seniūnijoje metu vyko pliažo 

tinklinio, futbolo varžybos. 

Dėl Covid-19 pandemijos ataskaitiniais 

metais daug planuotų renginių neįvyko. 

4 

2. Seniūnijos 

teritorijoje 

veiklą 

vykdančių 

įstaigų, 

 3 

Dauguma sporto renginių inicijuojama ir 

organizuojama visuomeninių 

organizacijų iniciatyva.  

Per ataskaitinius metus dalyvauta Humel 

moterų turnyre Visagine, Utenos 

1 



bendruomenių 

ar kitų 

visuomeninių 

organizacijų 

kolektyvų 

dalyvavimas 

respublikiniuose 

ir rajoniniuose 

sporto 

renginiuose 

apskrities  moterų futbolo atvirame 

čempionate Utenoje, Utenos rajono 

moterų salės futbolo čempionate Utenoje. 

Dėl Covid-19 pandemijos ataskaitiniais 

metais dalis planuotų renginių neįvyko. 

Rengti, vykdyti bei remti vietos bendruomenių ir kitų visuomeninių organizacijų 

planuojamus rengti ar vykdomus kultūrinių bei sportinių renginių projektus seniūnijos 

teritorijoje. 

1. Parengti ar 

vykdomi 

seniūnijos 

teritorijoje, 

savivaldybės 

administracijos 

inicijuoti, 

kultūrinių bei 

sportinių 

renginių 

projektai 

 
0 

Savivaldybės administracijos specialistai 

seniūnijos teritorijoje kultūrinių bei 

sportinių renginių projektų neinicijavo. 

 

0 

2. Parengti ar 

vykdomi 

kultūrinių bei 

sportinių 

renginių 

projektai 

seniūnijos 

teritorijoje, 

inicijuoti vietos 

bendruomenių 

ar kitų 

visuomeninių 

organizacijų 

3 2 

Laibgalių bendruomenė parašė 2 

projektus: 

1. „Rudeninės gandrinės“ – skirtas 

440 Eur finansavimas,  

2.       2. „Viešųjų erdvių Laibgalių kaime 

kūrimas ir sutvarkymas“. Projektui lėšas 

skyrė Lietuvos Respublikos žemės ūkio 

ministerija–5000 Eur  ir 620 Eur 

prisidėjo Rokiškio savivaldybė. Buvo 

atnaujinta viešoji erdvė. Suorganizuotas  

projekto grupės, gyventojų ir partnerių 

susitikimas, projektinių veiklų 

pristatymas ir aptarimas su vietos 

gyventojais. Pastatytas „Rūpintojėlis“. 

 

 

 

 

 

 

5 

 

              Nuo  liepos 1 d., vykstant optimizavimui,  seniūnijos specialistų kultūrai pareigybė buvo 

perkelta į Rokiškio kultūros centrą, tačiau, kaip ir kasmet,  seniūnijoje vyko daug renginių, skirtų 

valstybinėms ir kalendorinėms šventėms paminėti. Sausio 13 d. paminėti  Laibgaliuose vyko 

pilietiškumo akcija „Amžinos ugnies liepsna“ , Jūžintuose virtuali Jūžintų apylinkių fotografijų 

paroda „Čia mūsų namai – Jūžintų kraštas“. Jūžintuose ir Laibgaliuose uždegti Laivės laužai. 

Vasario 16 d. vyko video-fotografijų parodos „Mūsų kraštas  Laibgaliai“ transliacija Laibgalių 

bendruomenės facebook‘o  puslapyje.  Laibgalių gyvenvietės erdvėse prasidėjo puošybos akcija 

„Laisvės paukštė Lietuvai“, kuri vyko iki liepos 6 d., piešinių konkursas „Piešiu Lietuvą“, skirtas 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui. Dalyvių darbai pavirto į virtualią parodą. 

Jūžintuose Vasario 16-ajai paminėti,  surengta virtuali fotografijų viktorina „Jūžintų krašto istorija“. 



Jos metu paskelbtos 54 senos nuotraukos iš Rokiškio krašto muziejaus, Jūžintų bibliotekos, 

mokyklos  ir gyventojų asmeninių archyvų. Dalyviai buvo kviečiami atpažinti seniau užfiksuotus 

objektus, žmones, tradicijas. Vasario 16 d. pristatyta  viktorinos atsakymai, paskelbti ir apdovanoti 

viktorinos nugalėtojai. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti, surengta virtuali  

Klaudijaus Driskiaus fotografijų  paroda „Jūžintų kraštas ir žmonės“ (Pateikta 40 nuotraukų iš 2011 

m. vykusios ekspedicijos po Jūžintų kraštą).  

              Kaip ir kasmet, buvo organizuotos  tradicinės kalendorinės  Užgavėnių, Sekminių, Joninių,  

šventės. Dėl  Covid-19 pandemijos ir paskelbto karantino daugelis renginių vyko  virtualiu būdu. 

Laibgaliuose  vyko Užgavėnių persirengėlių kaukių virtualus konkursas-paroda, skirta pažymėti 

pasaulinį pripažinimą pelniusios, senovės Europos civilizacijas tyrinėjusios mokslininkės M. 

Gimbutienės metams. Jūžintuose Užgavėnių šventei parengta  virtuali pateiktis „Kad Užgavėnės 

sočios būtų–jūžintiškių blynų paveldas“. Blynų receptus su nuotraukomis atsiuntė 19 jūžintiškių.   

Laibgaliuose vyko virtualus konkursas „Velykiniai margučiai“, Jūžintuose  paskelbta akcija 

„Dovanoju Margutį Jūžintams“. Padarytos šiaudinės dekoracijos aikštėje prie seniūnijos, margučius 

dovanojo miestelio gyventojai. Prie akcijos prisijungė ir Kamajų A. Strazdo gimnazijos Jūžintų 

skyriaus  mokiniai. Birželio 23 d. vyko Joninių šventė „Joninių vakaronės“.  

              Per ataskaitinius metus organizuota virtuali paroda „Jūžintai mezga“, mokomoji popietė 

„Košės – skanu ir sveika“. Su vietos neįgaliaisiais vykta į ekskursiją po Ilzenbergo dvarą Rokiškio 

rajone. 

             

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

gerinimas“. 

 

Šios programos įgyvendinimu siekiama sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar 

stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti 

socialinius ryšius su visuomene, taip pat padedama įveikti socialinę atskirtį. Siekiant užtikrinti 

socialiai pažeidžiamų grupių pakankamą pragyvenimo lygį, kreipiamasi į Rokiškio rajono 

savivalybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrių dėl valstybės socialinės išmokos 

šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims, negalintiems savarankiškai apsirūpinti 

pakankamomis pragyvenimui lėšomis, dėl socialinės pašalpos, vienkartinės pašalpos, socialinės 

paramos mokiniams ar kt.,  skyrimo ir (ar) kompensacijos už svarbiausias komunalines paslaugas. 

Sprendžiamas klausimas dėl senyvo amžiaus ar neįgaliems asmenims socialinės globos paslaugos 

globos įstaigose teikimo. Vykdoma programa siekiama sudaryti galimybes įvairioms gyventojų 

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

gyvenimo sąlygas. 

Programos įgyvendinimas leidžia užtikrinti socialiai pažeidžiamų grupių pakankamą 

pragyvenimo lygį, sudaromos sąlygos asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes 

savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat 

padėti įveikti socialinę atskirtį. 

 

Programos įgyvendinimo uždaviniai ir vykdymo kriterijai: 

 

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

Eil. 

Nr. 

Uždavinį 

detalizuojanti 

aiškiai apibrėžta 

veikla 

2021 m. 

planas 

2021 m. 

plano 

įvykdy

mas 

Rodiklio  neįvykdymo  / įvykdymo / 

viršijimo paaiškinimas 

2020 m. 

plano 

įvykdy

mas 

1. Vertintos atskirų 

šeimų ar asmenų 

gyvenimo 

sąlygos 

90 111 

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją 

besikreipiančių asmenų skaičiaus. 
98 

2. Priimta prašymų 65 55 Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo 69 



kieto kuro 

kompensacijoms 

per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją 

besikreipiančių asmenų skaičiaus su 

prašymais skirti kompensaciją už įsigytą 

kurą patalpoms šildyti. 

3. Priimta prašymų 

vienkartinei 

piniginei 

pašalpai gauti 
75 94 

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją 

besikreipiančių asmenų skaičiaus ir 

savivaldybės komisijos pašalpoms skirti 

sprendimų. Tik 2020 m. pabaigoje  

pasikeitė  vienkartinių išmokų skyrimo 

tvarka, kuri palankesnė rajono 

gyventojams. 

66 (visi 

patenki

nti) 

4. Priimta prašymų 

socialinei 

paramai 

mokiniams gauti 
35 31 

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją 

besikreipiančių asmenų skaičiaus. 

Seniūnijos teritorijoje mažėja jaunų 

šeimų, kuriose auga mokyklinio amžiaus 

vaikai. 

36 

5. Priimta prašymų 

vaiko išmokai 

gauti  8 

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją 

besikreipiančių asmenų skaičiaus. Dalis 

pareiškėjų prašymus teikia elektroniniu 

būdu. 

29 

6. Suorganizuota 

seniūnijos 

Socialinės 

paramos 

komisijos 

posėdžių 

6 2 

Seniūnijos socialinės paramos komisijos 

posėdžiai šaukiami, kai yra sprendžiami 

gyventojų socialiniai klausimai, kai yra 

būtinas komisijos pritarimas. 
8 

7. Gauta prašymų 

ir parengta 

dokumentų 

ilgalaikei 

socialinei globai 

1 0 

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo 

asmenų, per ataskaitinį laikotarpį 

besikreipiančių į seniūniją su prašymais 

skirti ilgalaikę socialinę globą skaičiaus. 

0 

8. Gauta prašymų 

ir parengta 

dokumentų 

dienos socialinei 

priežiūrai 

asmens namuose 

4 5 

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo 

asmenų, per ataskaitinį laikotarpį 

besikreipiančių į seniūniją su prašymais 

skirti socialinę priežiūrą asmens namuose 

skaičiaus. 

8 

9. Gauta prašymų 

ir parengta 

dokumentų 

socialinei 

pagalbai į namus 

4 5 

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo 

asmenų, besikreipiančių per ataskaitinį 

laikotarpį į seniūniją su prašymais skirti 

pagalbą į namus skaičiaus. 

8 

Didinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, mažinti socialinę atskirtį 



1. Priimta prašymų 

iš šeimų, 

pageidaujančių 

gauti paramą 

maisto 

produktais 

225 238 

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją 

besikreipiančių asmenų skaičiaus. 

Prašymų skaičius šiek tiek padidėjo, nes 

pasikeitė skyrimo tvarka, kuri palankesnė 

rajono gyventojams.  

244 

2. Sutvarkyti 

reikiami 

dokumentai ir 

aprūpinta 

neįgaliųjų 

kompensacine 

technika 

20 18 

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo 

per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją 

besikreipiančių asmenų skaičiaus.  

23 

3. Seniūnijos 

teritorijoje 

esančių socialiai  

remtinų asmenų 

ar šeimų 

skaičius 

70 69 

Rodiklis priklauso nuo seniūnijos 

teritorijoje gyvenančių asmenų ir šeimų, 

kurių pajamos mažesnės už valstybės 

remiamų pajamų dydį. Skaičius 

sumažėjo, nes daug gyventojų nuo 

birželio mėnesio pradėjo gauti darbo 

paieškos išmokas. 

79 

4. Seniūnijos 

teritorijoje 

gyvenančių  

vienišų ir 

socialinę atskirtį 

patiriančių 

asmenų skaičius 

15 14 

Rodiklis priklauso nuo socialinę atskirtį 

patiriančių ir senyvo amžiaus žmonių, 

kurie gyvena vieni skaičiaus. Kai jais 

nėra kam rūpintis,  jie yra socialiai 

pažeidžiami. Per ataskaitinius metus mirė 

keletas vienišų asmenų. 

16 

5. Aplankyta 

socialinę atskirtį 

patiriančių 

asmenų 

(apsilankymų 

skaičius) 

60 65 

Lankyti žmonės, kurie patiria 

materialinius nepriteklius ir yra žemiau ar 

arti santykinio skurdo ribos, arba 

asmenys su negalia bei senyvo amžiaus 

žmonės. Dėl pandemijos ir šalyje 

paskelbto karantino buvo mažiau kartų 

lankyta vienišų asmenų. 

64 

 

              Jūžintų seniūnijos teritorijoje gyvena 151 asmuo su negalia. 97 asmenims nustatytas 

netektas darbingumas, 31 – priežiūra (pagalba), 19 – nuolatinė slauga, 4 vaikai su negalia, 14 

vienišų senolių.  

              Per ataskaitinį laikotarpį surašyti 111 buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktai. Asmens 

(šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimas atliktas 11 asmenų, senyvo amžiaus žmonių 

socialinės globos poreikio vertinimas – 9 asmenims.  

              Pagalbos į namus paslaugos teiktos 11 asmenų. Dėl socialinės priežiūros paslaugų 

prašymus pateikė 7 asmenys, socialinės globos paslaugoms teikti buvo gauta 4 prašymai, prašymų 

ilgalaikei socialinei globai institucijoje nebuvo. Per vieną darbo dieną socialinis darbuotojas 

vidutiniškai informuoja apie 8, konsultuoja apie 4 klientus. Per ataskaitinius metus atlikta apie 60 

tarpininkavimo ir/ar atstovavimo paslaugų. 

              Keturiems asmenims suteikta transporto organizavimo paslauga, kuria gyventojai 

pasinaudojo 8 kartus. Būsto pritaikymo programa taikyta 1 šeimai.   



              Jūžintų seniūnijoje prašymus socialinei pašalpai gauti pateikė 76 asmenys (šeimos), o 

išmokai vaikui gauti prašymus pateikė 8 šeimos. Būsto šildymo išlaidų kompensacijas gavo 55 

šeimos.  

              Prašymus vienkartinėms pašalpoms gauti pateikė 94 asmenys. Nepatenkinti 4 prašymai. 

Socialinė parama mokiniams skirta 31 šeimai. Parama maisto produktais ir higienos prekėmis iš 

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projekto lėšų teikta 387 asmeniui. 

Paramą maisto produktais iš „Maisto banko“ gavo 15 šeimų. Techninės pagalbos priemonėmis 

aprūpinti 18 asmenų. Surašyta 2 rekomendacijos piniginei socialiniai paramai gauti, 2 socialinės 

paramos teikimo komisijos protokolai.  

 

Programa Nr. 5 – ,,Rajono infrastruktūros objektų priežiūra, plėtra ir 

modernizavimas“. 

 

              Šios programos įgyvendinimu siekiama gerinti seniūnijos teritorijoje esančių viešųjų 

erdvių ir objektų būklę, vykdyti teritorijų tvarkymą, formuoti pilnavertę, sveiką ir harmoningą 

gyvenamąją, darbo ir poilsio aplinką, vykdyti kelių (gatvių) modernizavimo ir priežiūros darbus, 

didinti eismo saugumą. 

              Programos įgyvendinimas leidžia, skatinant užimtumą, gerinti gyvenamąją aplinką, 

kompleksiškai modernizuoti, tvarkyti ir plėtoti kaimo gyvenamųjų vietovių bei viešųjų erdvių 

infrastruktūrą, modernizuoti ir gerinti Rokiškio rajono savivaldybei priklausančių, seniūnijos 

teritorijoje esančių  pastatų būklę, tinkamai prižiūrėti bei modernizuoti viešąją, seniūnijos 

teritorijoje esančią, susisiekimo infrastruktūrą. 

 

Programos įgyvendinimo uždaviniai ir vykdymo kriterijai: 

 

Palaikyti esamą ar modernizuoti ir gerinti Rokiškio rajono savivaldybei priklausančių, 

seniūnijos teritorijoje esančių, pastatų būklę 

Eil. 

Nr. 

Uždavinį 

detalizuojanti 

aiškiai 

apibrėžta 

veikla 

2021 m. 

planas 

2021 m. 

plano 

įvykdym

as 

Rodiklio 

neįvykdymo/įvykdymo/viršijimo 

paaiškinimas 

2020 m. 

plano 

įvykdymas 

1. Savivaldybės 

ir socialinių 

būstų 

skaičius 

7 7 

Seniūnijos teritorijoje yra 14 

savivaldybei priklausančių pastatų, 

kuriuos seniūnija nuolat prižiūri, 

rūpinasi jų technine priežiūra. Per 

ataskaitinį laikotarpį šis rodiklis pakilo, 

nes seniūnijos priežiūrai yra perduota 

Žiūkeliškių poilsiavietė 

7 

1.1. Savivaldybės 

būstai 
5 5 5 

1.2. Socialiniai 

būstai 
2 2 2 

2. Savivaldybei 

priklausančio

s kitos 

paskirties 

patalpos ir 

pastatai 

11 14 11 

3. Savivaldybei 

priklausančių 

pastatų 

plotas, kv. m. 

4513,26 4513,26 

Veiklos rodiklis nesikeitė. 

4513,26 



Palaikyti esamą ar modernizuoti ir gerinti seniūnijos teritorijoje esančių viešųjų erdvių 

infrastruktūros būklę 

1. Viešosiose 

erdvėse 

prižiūrimo 

infrastruktūro

s objektai, ha 

12 14 

Viešosiose erdvėse esantys 

infrastruktūros objektai – tai laisvalaikio 

ir sporto įrenginiai, paminklai, 

paminkliniai akmenys, kryžiai, 

koplytstulpiai bei žymenys, žymintys 

istorines vietas. Dauguma laisvalaikio 

įrenginių yra įrengti įgyvendinant 

bendruomenių projektus, gyventojų 

iniciatyva, tačiau pagal susitarimą juos 

prižiūri seniūnija. 

12 

1.1. Kiti 

laisvalaikio ir 

sporto 

įrenginiai 

3 4 

Tokio 

vertinimo 

rodiklio 

nebuvo 

1.2. Paminklai, 

paminkliniai 

akmenys, 

kryžiai, 

koplytstulpiai 

9 9 

Tokio 

vertinimo 

rodiklio 

nebuvo 

1.3. Žymenys, 

žymintys 

istorines 

vietas 

0 8 

Tokio 

vertinimo 

rodiklio 

nebuvo 

2. Gatvėse ir 

viešosiose 

erdvėse 

esantys 

šviestuvai 

158 163 

Dauguma šviestuvų yra pasenę ir 

netaupūs, elektros energijos tiekimo 

linijos yra susidėvėjusios, todėl dažnai 

pasitaiko gedimų. Per ataskaitinius 

metus buvo sumontuoti 8 nauji LED 

šviestuvai,  išmontuota  3 netikslingai 

pakabinti.  Pakeisti 3 seni netaupūs 

šviestuvai į  naujus LED šviestuvus.  

Modernizuoti 7 valdymo taškai, o likę 2 

buvo modernizuoti ankstesniais metais. 

158 

2.1. Iš jų 

atnaujinti ir 

modernizuoti 
 3 

Tokio 

vertinimo 

rodiklio 

nebuvo 

3. Gatvių ir 

viešųjų 

erdvių 

apšvietimo 

infrastruktūro

s valdymo 

taškai 

9 9 

Tokio 

vertinimo 

rodiklio 

nebuvo 

3.1. Iš jų 

atnaujinti ir 

modernizuoti 
6 7 

Tokio 

vertinimo 

rodiklio 

nebuvo 

 Tvarkyti seniūnijos teritorijoje esančių viešųjų erdvių teritorijas 

1. Seniūnijos 

teritorijoje 

esančios 

viešosios 

erdvės, ha. Iš 

15,3 15,3 

Veiklos rodiklis pasikeitė, nes padidėjo 

prižiūrimų viešųjų erdvių plotas. 

12,3 



jų 

1.1 Paplūdimiai 

 
1,8 1,8 

Veiklos rodiklis nesikeitė. 

Paplūdimiuose buvo organizuojami 

aplinkotvarkos darbai: žolės pjovimas, 

lapų grėbimas ir išvežimas, šiukšlių 

rinkimas.  Seniūnijoje prižiūrima 

Jūžintų ežero paplūdimys ir Kurkliečių 

II tvenkinio rekreacinė zona. 

1,8 

1.2. Parkai 0,5 1,0 0,5 

1.3. Veikiančios 

kapinės 
3,5 3,5 3,5 

1.4. Neveikiančio

s kapinės 
3,0 3,0 3,0 

1.5. Paminklų ar 

kitų lankytinų 

objektų 

teritorijos 

0,5 0,5 0,5 

1.6. Kitos 

viešosios 

erdvės 

(gatvių 

pakelės ir kt.) 

6,0 6,0 6,0 

2. Prižiūrimų 

gėlynų 

plotas, ha.   

0,9 0,9 

Veiklos rodiklis nesikeitė. Gėles augina 

seniūnijos darbuotojai, vykdant 

viešuosius pirkimus, perka savivaldybė. 

0,9 

3. Lankytinų 

vietų skaičius 

29 29 

Seniūnijos teritorijoje yra 29 vietos, 

kurias seniūnija rekomenduoja 

aplankyti turistams ir svečiams.  Visų 

lankytinų objektų teritorijose  atliekami 

aplinkotvarkos darbai. 

29 

Prižiūrėti ir tvarkyti viešąją, seniūnijos teritorijoje esančią, susisiekimo infrastruktūrą 

1. Prižiūrimų 

šaligatvių 

ilgis, km 
3,9 3,9 

Veiklos rodiklis nesikeitė. Prižiūrimi 

visi Jūžintų seniūnijoje esantys 

šaligatviai: šluojami, valomas sniegas, 

ravima užžėlusi žolė. 

3,9 

2. Seniūnijos 

gatvių ir 

kelių ilgis, 

km 

183 183 

Seniūnijos teritorijoje esančių kelių ir 

gatvių bendras ilgis buvo patikslintas 

atlikus dalies kelių inventorizaciją. 
182,605 

2.1. Gatvės ir 

keliai su 

žvyro danga 
171 171 

Tokio 

vertinimo 

rodiklio 

nebuvo 

2.2. Gatvės ir 

keliai su 

asfalto danga 
12 12 

Tokio 

vertinimo 

rodiklio 

nebuvo 

3. Kelių 

priežiūra, Eur 
5435 8972 

Lėšos skirtos iš Rokiškio rajono 

savivaldybės administracijos kelių 

priežiūros programos ataskaitiniu  

laikotarpiu panaudotos kelių ir gatvių 

5435 



valymui žiemos metu, smėlio barstymui 

ant slidžių kelių, gatvių ir šaligatvių 

ruožų. Prie šio rodiklio taip pat 

priskiriamas pakelių tvarkymas, 

šienavimas, skubus kelio remontas, 

traktoriaus tvarkymas, dyzelinis kuras, 

druskos mišinys keliams barstyti. 

4. Kelių ir 

gatvių 

valymas 

žiemos metu, 

km 

1500 1500 

Kelių priežiūra žiemos metu vykdoma 

pagal poreikį. 
Tokio 

vertinimo 

rodiklio 

nebuvo 

5. Gatvių ir 

kelių su 

žvyro danga 

bei gruntinių 

kelių 

greideriavima

s, km 

 

 

 

190 

 

 

 

503,984 

Lėšas keliams lyginti skiria Statybos ir 

infrastruktūros plėtros skyrius pagal 

seniūnijų rodiklius. Finansavimas 

skirtas konkrečiam lyginam kelių 

kilometrų skaičiui. Pagal skiriamą 

finansavimą visi seniūnijos keliai pilnai 

lyginami du kartus, o keliai kuriuose 

eismas intensyviausias – pagal poreikį. 

Per ataskaitinius metus kelių lyginimo 

paslaugoms ir žvyruoti seniūnijai skirta 

38736,50 Eur. 

 

 

751,01 

6. Kelių 

žvyravimas 

kub. m. 

 975 960 

7. Kelių išorės 

briaunų 

atstatymas ir 

griovių 

formavimas, 

km 

350 

 

273,376 

 

9,65 

8. Asfalto 

duobių 

taisymas, kv. 

m. 

280 270 380 

9. Kelio griovių 

kasimas 

ekskavatoriai

s kub. m. 

 410 1960 

10.  Kelio griovių 

kasimas ir 

išvežimas 

kub. m. 

 90 90 

11. Pakelių 

augmenijos 

šalinimas, km 

 50 5,9 

12. Dulkėtumo 

mažinimas 

vietinės 

 12,291 

Seniūnijos vietinės reikšmės keliai ir 

gatvės buvo nupilti specialiu skysčiu, 

mažinančiu dulkėtumą. 

Tokio 

vertinimo 

rodiklio 



reikšmės 

keliuose ir 

gatvėse su 

žvyro danga 

kub. m.  

nebuvo 

13. Kelmų 

šalinimas 
 35 

Pakelėse pašalinti nupjautų medžių 

kelmai. 
44 

 

 

                Seniūnijoje yra 183 km kelių ir gatvių. 2021 metais kelių lyginimo paslaugoms ir žvyruoti 

seniūnijai skirta 38736,50 Eur. Lėšas keliams lyginti skiria Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius 

pagal seniūnijų rodiklius.  Už gautas lėšas buvo nupirkta 975 kub. m. žvyro, kurie panaudoti šiuose 

keliuose ir gatvėse: Čelkiai-Rudeliai (JZ-7) – 200 kub. m., Laibgalių k. Kriaunų g.- Rudeliai (JZ-9) – 

15 kub. m., Rudeliai-Serbentiškis (JZ-12) –475 kub. m., Kalučiškės-Nečiūnai (JZ-57-2) – 75 kub. m., 

Ažubaliai-Ragava (JZ-84) – 90 kub. m., Rokiškėlės-Rudeliai (JZ-10) – 15 kub. m., Girelė-Skeiriai 

(JZ-48-1)-15 kub. m.,  Neliūbiškis-Tervydžiai (JZ-40) – 45 kub. m., Jūžintų mstl. Beržų g.-Jūžintų 

kapinės (JZ-89-1) – 45,022  kub. m.. Per ataskaitinius metus išlyginta (nugreideriuota) 503,984 km 

kelių ir gatvių.  Jūžintų miestelyje ir Ragelių kaime buvo užtaisyta 270 kv. m. duobių asfaltbetonio 

dangoje, atstatyta 273,376 km išorinės kelkraščio briaunos, greideriu suformuota 12 km pakelės 

griovio, kasta  kelio griovių ekskavatoriais supilant ir paskleidžiant gruntą vietoje – 410 kub. m., 

kasta kelio griovių   ekskavatoriais pakraunant į autosavivarčius ir išvežant – 90 kub. m. Pakelėse  

buvo išrauta 35 vnt., kelmų. Mažinamas dulkėtumas  vietinės reikšmės kelyje Bajoriškės-

Tomakaimis ir Jūžintų miestelyje Beržų bei Utenos gatvėse su žvyro danga, kuriuose išpilta  12,291 

kub. m. specialaus skysčio. Suremontuotos 4 įgriuvę pralaidos, remontuotas traktorius, valytas 

sniegas. Iš kelių priežiūros lėšų už 2786,56 Eur nupirkta 2147,69 l dyzelino traktoriui. Žiemos 

sezonui vietinės reikšmės kelių ir takelių barstymui buvo įsigyta 5 t druskos mišinio. Buvo nupirkta 

krūmapjovė–1019,00 Eur, smėlio-druskos barstytuvas–2130,00 Eur. Už papildomai savivaldybės 

skirtas lėšas nupirkta traktorinė priekaba–8500,00 Eur ir sniego pūtikas–1990,00 Eur. 
            Rokiškio rajono savivaldybės Kaimo plėtros programoje, kurioje kompensuojama iki 500 Eur 

už įsigytą žvyrą, kuris paskleidžiamas ant vietinės reikšmės kelio, dalyvavo 7 ūkininkai – 

kompensuota 3497,93 Eur, paskleista 488 kub. m. žvyro.  
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