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ROKIŠKIO MIESTO SENIŪNIJOS  2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
 

2010-12-06
Rokiškis

Rokiškio  miesto  seniūnija  dirba  vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos  įstatymais, 

poįstatyminiais  aktais,  Rokiškio  rajono  tarybos  sprendimais,  Rokiškio  rajono  savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymais, Rokiškio miesto seniūnijos veiklos nuostatais, patvirtintais 

administracijos direktoriaus 2009 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. AV-695.

2010 m. Rokiškio miesto seniūnijoje dirbo 9 darbuotojai :

Vardas , pavardė Pareigos Darbo pradžia Darbo pabaiga
Viktoras Gruodys Seniūnas 2009-09-29
Egidijus Žaliauskas Seniūno pavaduotojas 2010-04-22
Albertas Stončius Ekonomistas-inspektorius žemės 

tvarkymui
1997-12-15

Virginija Kriukelienė Raštvedė-buhalterė 1987-04-01
Roma Šakalienė Socialinė darbuotoja darbui su soc. 

rizikos šeimomis
2007-04-02

Violeta Baltušienė Socialinio darbo organizatorė 2009-08-05
Vytautas Milaknis Viešųjų darbų meistras 2003-03-01
Audrius Malevičius Darbininkas 2010-05-11
Algis Kavoliūnas Darbininkas 2006-04-20 2010-05-01

Rokiškio  miesto  seniūnijos  teritorija   sudaro  1107,5  ha,  kurioje,  2010-12-01 

duomenimis, gyvena 15034 gyventojai. Miesto aikščių ir gatvių skaičius nuo 2009 m. nepakito, 

gatvių yra 98. Bendras gatvių ilgis yra 50,8 km. iš kurių  40 km asfaltuotos ir 10,8 km  žvyruotos. 

Seniūnijos teritorijoje prižiūrima  86,6 ha miškų  ir 59,2 ha parkų teritorijų. Miesto 

seniūnijų prižiūrimuose  darbuose yra virš 20 km lietaus kanalizacijos tinklų.

Miesto seniūnijos 9,5 ha turimų kapinių plote yra 5 kapinės, dvi iš jų  Laukupio g. ir 

Kalneliškio –veikiančios, likusios -žydų, vokiečių ir sentikių tik prižiūrimos.

Seniūnijos priežiūroje - 20 ha vandens telkinių, iš jų 6 tvenkiniai.  

E.Žaliauskas, 52162

mailto:el.p.juodupe@post.rokiskis.lt


2010 m. seniūnija vykdė gyvenamosios vietos  deklaravimo funkcijas.
 

 Priimta gyvenamosios vietos atvykimo deklaracijų – 522;

  Priimta gyvenamosios vietos išvykimo deklaracijų – 247;

 Išduota pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą – 466   

 Išduota pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą – 49;

  Atlikta  notarinių veiksmų -417;

 Dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ir naikinimo priimti 62 sprendimai;

 Išrašyta šeimos sudėties pažymų -836;

 Praėjusiais metais seniūnijoje įvairiais klausimais gauta 108 įvairūs raštai ;

 Rokiškio mieste iki gruodžio 1 d. užregistruoti gimę 94 naujagimiai,   mirė 175 miesto 

gyventojai.

Seniūnijos socialinis darbas

Mieste - 760  soc. remtinų šeimų,   socialinę paramą gauna 1518 asmenų. Paskirtos 

vienkartinės pašalpos 149 žmonėms. 21 gyventojui paskirta pagalba į namus.

 Šiuo metu  Rokiškio  miesto  seniūnijos  socialinės  rizikos  šeimų sąrašuose yra  28 

šeimos. Šiose šeimose auga 46 vaikai.  Socialinės rizikos šeimose augantys vaikai lanko dienos 

centrus. Nukreipti į įvairius būrelius. Vasarą vyko į stovyklas. 

25  vaikai  aprūpinti  mokyklinėmis  reikmėmis.  Šios  šeimos  gauna  bendrąsias 

socialines paslaugas. 

Ištirti ir surašyti Rokiškio miesto  seniūnijos gyventojams  239 buities tyrimo aktai.   

Atsakyta  į  79  užklausimų  policijai,  prokuratūrai  ir  teismui.  Gauta  iš  teismo 283 

registruoti laiškai. 

105 miesto gyventojams priskaičiuota kieto kuro kompensacija. 

Labiausiai  nepasiturintiems  asmenims  skirti  maisto  produktų  pakėtai  lapkričio 

mėnesį  šiuos paketus gavo 1092 šeimos tai yra  2619 žmonių.

 

Miesto viešasis ūkis (atskiri darbai apmokami iš kelių fondo)
 

 Praėjusiais metais komunalinio ūkio objektų priežiūrai, patikslinus biudžetą, skirta 

500000 litų. Lapkričio mėnesį padengti įsiskolinimams pridėta papildomai 200000 litų.
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 Kelio ženklų keitimo, remonto ir naujų statymui, šviesoforams bei kelio 

ženklinimui išleista  166800 litų.

 Žiemos periodo priežiūros darbams 111576 Lt.

 Žolės pjovimui 21457 Lt.

 Greideravimas ir žvyravimas 22657 Lt.

 Pirties dotacijai panaudota 76800 Lt;

 Atsarginėms dalims, žoliapjovėms, krūmapjovėms, alyvai ir kurui apie -25000Lt;

 Kelmų rovimas-10000 Lt;

 Medžių pjovimas -20000Lt;

 Šakų išvežimas -18000Lt;

 Už komunaliniams darbams skirtas lėšas buvo vykdomi gatvių duobių užtaisymo 

asfalto drožlių atsijomis, ir kiti darbai.

 2010 m. mieste  registruoti 38 šunys  ir  1 katinas.

 Miesto aikštėse ir skveruose pasodinta  9880 gėlių daigų -15000 Lt.

 Išduota 55 leidimai medžiams kirsti, iškirsta pavojingų žmonių ir eismo saugumui 

medžių-558 medžiai (tame tarpe rekonstruotoje Respublikos, Vilties ir Taikos 

gatvėse), išduota 36 kasinėjimų leidimai;

„Rokiškio komunalininko“ duomenimis:

 Išvežta šiukšlių iš kapinių 191, 78 t., iš miesto 268,70 t.

 Išduota leidimų laidojimui 147.

Miesto seniūnija negali atsisakyti  ar minimaliai  sumažinti  miesto gatvių ir šaligatvių, 

taip pat daugiabučių namų kiemų valymo darbų. Norint sutaupyti biudžeto lėšas daug darbų atlieka 

asmenys,  kurie  atidirba  viešuosius  darbus  už  socialines  pašalpas.  Tačiau  vien  remiantis  šiais 

darbuotojais  visų  darbų  atlikti  neįmanoma,  nes  jų  darbo  laikas  nėra  nustatytas  pagal  griežtą 

grafiką, o tik pagal jų pageidavimą.

Atnaujintos (renovuotos) ir planuojamos atnaujinti gatvės ir automobilių 

stovėjimo aikštelės

 V. Lašo gatvėje atnaujinta asfalto danga 54000 kv.m. už 1666253 Lt;

 Respublikos gatvė ir šaligatviai 1260 kv.m. už 4,4 mln. Lt.;

 Dariaus ir Girėno-Topolių gatvėse pėščiųjų ir dviračių takas 1300 kv.m 109252 Lt.

 Įrengtos nauja automobilių stovėjimo aikštelė prie Panevėžio 8-10 namų, šiuo metu 

baigiami automobilių stovėjimo aikštelių darbai  Vilties ir Taikos gatvėse;
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 Baigiami automobilių stovėjimo aikštelės darbai prie Rokiškio pirminės asmens 

sveikatos priežiūros centro Juodupės g. 1;

  Rengiamas Laisvės gatvės rekonstrukcijos projektas;

 Parengtas Kauno gatvės rekonstrukcijos projektas.

 

      Pavasarinė talka  „Darom 2010“ mieste
 

 Dalyvavo 21 įstaiga;

 1924 talkininkai;

 Sugrėbti lapai, surinktos šakos, padangos ir kt. šiukšlės ir išvežta apie 26,416 tonų 

atliekų;

 

Miesto gatvių apšvietimas
 

Mieste  yra įrengta virš 1307 gatvės apšvietimo šviestuvų, kurių bendras linijų  ilgis siekia 

50 km. Iš jų  veikia 784 šviestuvai  .

Miesto gatvių apšvietimui buvo skirta 190000 litų. Per 10 šių metų mėnesių sunaudota 

111000 Lt.

Pastatyta  naujų šviestuvu Vilties g. -13, Topolių g. -27, Respublikos g. -43.

       Miesto daugiabučiai namai

 Mieste yra   173  daugiabučiai namai, iš jų  105 administruoja UAB „Rokiškio butų 

ūkis“, daugelis turi  įsteigę bendrijas.

2010 m. buvo suremontuotas tik 1 stogas.   Mieste yra virš 300 laiptinių, ir džiugu, 

kad kasmet vis daugiau jų suremontuojama bei įstatomos naujos durys. 

Daugeliu atvejų daugiabučių namų kiemų, gėlynų ir laiptinių priežiūra priklauso nuo 

geranoriškos gyventojų iniciatyvos.   

 Po žodinio perspėjimo Respublikos g. 60 sklypo savininkams, sutvarkytas apleistas 

žemės sklypas esantis greta rekonstruotos Respublikos g.

 

2010 m. miesto seniūnija vykdė viešųjų darbų programą ir viešuosius 
neatlygintinus darbus.

 2010-11-01  darbo  biržos  duomenimis  užregistruoti  -1311  bedarbių  miesto  gyventojų. 

Metų bėgyje dirbo 54 viešųjų darbų ir 374 visuomenei naudingus darbus dirbantys darbininkai.

 Buvo tvarkomi parkai;

 Valomos Rokiškio tvenkinio paplūdimys; 
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 Prižiūrimi gėlynai Nepriklausomybės aikštėje, Šėpkos skulptūrų parke, Jaunystės 

gatvėje;

  Kertami, augantys melioracijos grioviuose ir pakelėse, krūmai;

 Grėbiami lapai, renkamos šiukšlės ir atliekami kiti darbai.

 

Svarbesni sporto ir kultūros renginiai mieste

 Naujųjų metų šventė; 

 Kasmetinis Lietuvos profesionalių teatrų festivalis „Vaidiname žemdirbiams“, kuris į 

Rokiškį sukviečia žiūrovus iš visos Lietuvos;

 Valstybinės šventės Sausio 13-osios, Vasario 16-osios, Kovo 11-osios minėjimai bei 

Liepos 6-osios šventė kartu su Interrampos teatrų festivaliu;

 Joninės prie Rokiškio tvenkinio;

 Miesto gimtadienio šventė;

 Tarptautinės tinklinio varžybos Velniakalnyje Rokiškio miesto seniūno taurei laimėti;

 Rokiškio rajono seniūnijų sporto žaidynės;

Džiugu,  kad  Velniakalnio  seniūnaičio   S.Mekšėno  ir  bendruomenės  „Velykalnis“ 

iniciatyva,  šalia jau esančių puikių tinklinio aikštelių,  pradėtas statyti  šiuolaikiškas,  atitinkantis 

tarptautinius  standartus  lauko  teniso  aikštynas  ir  automobilių  stovėjimo  aikštelė.   Ateityje 

Rokiškyje bus rengiamos ne tik tarptautinės paplūdimio tinklinio varžybos, bet ir lauko teniso.

 

Miestą bei jo gyvenimą liečiančios problemos
 

  Jau daug metų neskiriamas nei litas vaikų žaidimų aikštelių įrengimui. vaikų 

žaidimų aikštelės mieste apleistoje ir apgailėtinoje padėtyje.

 Viena  iš  problemų  –  tai  asfalto  dangos  atnaujinimas,   žvyrkelių  išasfaltavimas, 

pėsčiųjų bei dviratininkų takų , šaligatvių įrengimas. 

   Šaligatvių remontas būtinas Laisvės, Kauno, J.Gruodžio, J. Širvio gatvėse.

Būtinas ilgesnis gatvių apšvietimo laikas. 

  Stoties g. nėra paviršinio vandens nuvedimo griovių.

Seniūnijos  darbuotojai  dalyvauja įvairių  projektų  aptarimuose  ir  rengime, 

seminaruose, mokymuose, seniūnas yra saugaus eismo Rokiškio rajone komisijos narys. Palaikomi 
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ryšiai su seniūnaičiais, daugiabučių namų bendrijų pirmininkais, policijos komisariato, rajono ir 

respublikos įmonių, įstaigų vadovais. 

Šiai  metais  seniūnija,  atstovaujama  seniūno  pavaduotojo  E.Žaliausko,  kartu  su 

Panevėžio  apskrities  vyriausiojo  policijos  komisariato  Rokiškio  rajono  policijos  komisariatu, 

atstovaujamu  viršininko  Stasio  Meliūno  bei  daugiabučių  namų  bendrijomis  „Aukšta“  bei 

„Pagrundžiai“ pasirašė saugios kaimynystės bendradarbiavimo sutartis. 

Seniūnas                                                                                                              Viktoras Gruodys
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