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ROKIŠKIO MIESTO SENIŪNIJOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 2011-12-15

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.

2011 m. Rokiškio miesto seniūnijoje dirbo 8 darbuotojai :

Vardas , pavardė Pareigos Darbo seniūnijoje 

pradžia
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 Vyresnioji specialistė 2009-08-05
Vytautas Milaknis Viešųjų darbų meistras 2003-03-01
Audrius Malevičius Darbininkas 2010-05-11

E.Žaliauskas, 52162
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Numatytos funkcijos Įvykdyta pagal funkcijas
1.Atskirų  šeimų  ir  asmenų 
gyvenimo sąlygų vertinimas, 
siūlymai dėl socialinės
paramos toms šeimoms
tikslingumo

  Rokiškio miesto seniūnijos teritorija  sudaro 1107,5 ha, kurioje, 2011-
11-18 duomenimis, gyvena 14714 gyventojai, kai tuo pačiu laikotarpiu 2010 
m. buvo 15034 gyventojų, per metus gyventojų sumažėjo 320. Iki lapkričio 
22 d. užregistruoti gimę 83 naujagimiai,  mirė 183 miesto gyventojai
 
     Surašyti 292 atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygų įvertinimai, iš jų: 

259 buities tyrimo aktai dėl piniginės paramos teikimo; 
31 asmens (šeimos) soc. paslaugų poreikio vertinimo aktai;
2 senyvo amžiaus asmens socialinės globos poreikio įvertinimo aktai.

 33 soc. paslaugų vertinimo ir soc. globos poreikio vertinimo aktai.
 Globojamojo (rūpintojo) vaiko aplankymo aktai -30.

      Globėjų (rūpintojų) buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktai-6.
503 šeimos gauna socialinę pašalpą.
120 kartų apsilankyta šeimose su negalia, vienišus ir senus asmenis.
82 prašymai Priimti ir sutvarkyti 82 prašymai kietojo kuro kompensacijai.
401 paraiška mokyklinėms prekėms gauti.
Labiausiai nepasiturintiems asmenims skirti maisto produktų pakėtai iš EB 
pagalbos  fondo,  lapkričio  mėnesį  šiuos  paketus  gavo 1072  šeimos  tai 
yra  2524 žmonės.

2.Vaikų teisių apsaugos
prevencija ir darbas su 
probleminėmis šeimomis, 
kuriose auga vaikai ar 
apribotos tėvų teisės į vaikus 

Socialinės rizikos šeimų sąrašuose yra 25 šeimos. Šiose šeimose auga 38 
vaikai.  Socialinės  rizikos  šeimose  augantys  vaikai  lanko  dienos  centrus. 
Nukreipti į įvairius būrelius. Vasarą vyko į stovyklas. 

Šeimose lankytasi 150 kartų. 
2011 metais į soc. rizikos šeimų sąrašą įtraukta 10šeimų, dėl pasikeitusių 

gyvenimo sąlygų siūloma išbraukti 9 šeimas.
Parama pinigais buvo skirta 12 šeimų. 
Socialines pašalpas gauna 13 šeimų.
Socialinės  rizikos  šeimose  augantiems  23 vaikams buvo padėta  įsigyti 

būtiniausias  mokymosi  priemones,  23  soc.  rizikos  šeimoms  sutvarkytas 
nemokamas maitinimas mokykloje.

25 šeimos gauna paramą maisto produktais.
1 šeimai sutvarkyta kompensacija kietam kurui.

  1 šeimai padedama administruoti pajamas.

3.Žemės, vandens telkinių, 
miško sklypų savininkų, 
valdytojų ir naudotojų 
registruoti pranešimai apie 
medžiojamų gyvūnų 
padarytą žalą ir pateikta 
duomenų administracijos 
direktoriui

    Miesto seniūnijai vykdyti nepriklauso.

4.Veikla rengiant ir 
įgyvendinant kaimo plėtros 
programas

     Miesto seniūnijai vykdyti nepriklauso.

5.Veikla rengiant ir    1 kartą dalyvauta trišalėje komisijoje darbo biržoje. Bendradarbiaujama su 
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įgyvendinant gyventojų 
užimtumo programas

Socialinės  paramos  ir  sveikatos  skyriumi  dėl  gyventojų  įdarbinimo 
visuomenei naudingiems darbams.

6.Veikla kuriant ir 
įgyvendinant informacinės 
visuomenės plėtros 
programas

    Gyventojai  nemokamai  naudotis  internetu  gali  Rokiškio  rajono 
savivaldybės J.Keliuočio viešojoje bibliotekoje Nepriklausomybės a. 16 bei 
Taikos g. 19.

 Apie  Rokiškio  miestą  ir  seniūniją  daug  informacijos  galima  rasti 
Rokiškio  rajono  savivaldybės  interneto  tinklapyje 
http://www.naujas.rokiskis.lt/lt/pradzia.html. 

 7.Veikla organizuojant 
gyventojų poilsį

  Vasaros sezono metu nuolat  prižiūrimas paplūdimys  prie Rokiškio 
tvenkinio,  šienaujama žolė,  remontuojamas tiltas  ir  persirengimo kabinos, 
atvežta tinklinio aikštelei smėlio, jis išpurenamas. 

Prisidėta prie renginių organizavimo:

Naujųjų metų šventė, Sausio 13-oji, Joninės prie Rokiškio tvenkinio, 
Valstybės  diena,  Miesto  gimtadienio  šventė,  Tarptautinės  tinklinio 
varžybos Velniakalnyje  Rokiškio miesto seniūno taurei  laimėti,  Rokiškio 
rajono seniūnijų sporto žaidynės.

8. Veikla organizuojant 
viešuosius ir visuomenei 
naudingus darbus

            2011-11-01 darbo biržos duomenimis užregistruoti -740 bedarbių 
miesto gyventojų.  Metų bėgyje seniūnijoje dirbo 58 viešųjų darbų ir  315 
visuomenei  naudingus darbus  dirbantys  darbininkai.  Seniūnijoje  gauta  20 
pranešimų  dėl  teismo  nutarimu  siunčiamų  asmenų  atidirbti  nemokamus 
viešuosius  darbus.  Atvyko  atidirbti  paskirtas  valandas  11  nuteistųjų. 
Darbininkų pagalba nuveikti šie darbai : nudažytos Šėpkos parko medinės 
skulptūros,  prižiūrimas Rokiškio tvenkinio paplūdimys,  prižiūrimi  gėlynai 
Nepriklausomybės  aikštėje,  Šėpkos  skulptūrų  parke,  Jaunystės  gatvėje; 
kertami,  augantys  melioracijos  grioviuose  ir  pakelėse,  krūmai  ir  nedideli 
medžiai;  sodinami  medeliai  naujai  įkurtame  „Muzikos  skvere“  Kauno 
gatvėje; pjauta žolė, grėbiami lapai, renkamos šiukšlės, dalijami ES rėmimo 
fondo  maisto produktai nepasiturintiems, tvarkomos neveikiančios žydų ir 
vokiečių kapinės, karpomos gyvatvorės.

9.Veikla organizuojant
ir (arba) kontroliuojant 
savivaldybės kelių, bendrojo 
naudojimo teritorijų, kapinių, 
želdinių, gatvių,  šaligatvių 
valymas ir priežiūra, gatvių 
ir kitų viešų vietų 
apšvietimas, viešųjų tualetų 
paslaugų teikimas

Žiemos  priežiūros  paslaugas  Rokiškio  miesto  seniūnijoje  vykdo  AB 
„Rokiškio komunalininkas“ .  Nuo gatvių,   šaligatvių,  aikščių ir aikštelių 
nuvalyta sniego ir pabarstyta druska už 191000 Lt.

Mieste registruota gatvių iš viso yra 145, iš jų 37 soduose, o 5 gatvės 
neįrengtos  tai  A.Tumėno,  V.Mirono,  J.Janulio,  P.Jakšto  ir  Šiaurės  skg. 
Bendras įrengtų gatvių ilgis yra  62 km. iš kurių  42 km asfaltuotos ir 20 
km  žvyruotos.

2011 metais komunalinio ūkio objektų priežiūrai skirta 837000.
  Panaudota:  Asfalto  duobių  remontui  -93170  Lt;  Žolės  pjovimui 
-29432 Lt;  Greideravimas ir  žvyravimas-  29000 Lt;  Pirties dotacijai 
-78400 Lt; Medžių pjovimas -26300Lt; Šakų išvežimas -21400Lt;
Miesto aikštėse ir skveruose pasodinta  5482 gėlių daigų -30197,27 Lt.
„Rokiškio komunalininko“ duomenimis iki š.m. lapkričio mėn.:
Išvežta šiukšlių iš kapinių 152,78 t., iš miesto 291 t.
Išduota leidimų laidojimui 181.
Mieste   yra  įrengta  virš  1307  gatvės  apšvietimo  šviestuvų,  kurių 

http://www.naujas.rokiskis.lt/lt/pradzia.html
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bendras linijų  ilgis siekia 50 km. Iš jų  veikia 784 šviestuvai.

Miesto gatvių apšvietimui buvo skirta 175000 litų. Per 10 šių metų 
mėnesių sunaudota 160000 Lt.

Prie senųjų kapinių Laukupio gatvėje pastatytas naujas lauko tualetas.

Aptvertas  Tyzenhauzų  alėjoje  tvenkinys  juodosioms  gulbėms  prie 
Rokiškio dvaro.

Miesto seniūnija „Muzikos skvere“ pasodino 77 medelius: karpotųjų 
beržų-5, dižialapių liepų-14, paprastųjų šermukšnių-5, šviesiųjų hortenzijų-
6,  paprasto  pūslenio  geltonlapė  forma-5,  paprasto  pūslenio  raudonlapė 
forma-5, maumedžių-12,  eglių-2, europinių kenių-4, svyruoklinė guoba-1, 
raudonlapių ąžuolų-18. Aušros gatvėje prie naujo socialinio būsto seniūnija 
pasodino 4 gudobeles ir 18 lanksvų.

 Seniūnijos teritorijoje prižiūrima  86,6 ha miškų  ir 59,2 ha parkų 
teritorijų. Miesto seniūnijų prižiūrimuose  darbuose yra virš 20 km lietaus 
kanalizacijos tinklų. Išduota 425 leidimai medžiams kirsti, iškirsta pavojingų 
žmonių  ir  eismo  saugumui  medžių-582  medžiai,  išduota  26  kasinėjimų 
leidimai; 

Naujai išasfaltuotos Vyšnių ir Gėlių gatvės, rengiamas Laisvės gatvės 
rekonstrukcijos  projektas,  parengtas  Kauno  gatvės  rekonstrukcijos 
projektas,  rengiamas  Vilties  gatvės  šaligatvio  ir  automobilių  parkavimo 
aikštelių projektas.

Ateityje planuojama atnaujinti rūšiavimo ir buitinių atliekų aikšteles, 
šaligatvį  prie  Taikos  1A,  1B,  1C,  bei  Rokiškio  pašto,  aikštę  prie 
savivaldybės  pastato,  šaligatvį  palei  Taikos  g.  prie  kultūros  centro, 
išplatinti automobilių stovėjimo aikštelę prie Taikos g. 3, atnaujinti Šėpkos 
parke teniso aikštyno ir krepšinio aikštelių dangas.

 Akcijoje  „Darom 2011“ dalyvavo  visos  mokyklos  ir   darželiai, 
UAB “Autobusų parkas“, AB „“Panevėžio keliai“ Rokiškio filialas“, AB 
„Rokiškio  sūris“,  Algirdo  g.  5  gyventojai,   Panevėžio  regiono  aplinkos 
apsaugos  departamento  Rokiškio  agentūra,  Ekologų  klubas   „Medeina“, 
RJOS „Apvalusis  stalas“  iš  viso 24 dalyviai.  Susirinko 2016 talkininkų. 
Sugrėbti lapai, surinktos šakos, padangos ir kt. šiukšlės ir išvežta apie 6,7 
tonos atliekų;

Rokiškio  miesto  viešuosius  tualetus  prižiūri  konkurso  laimėtojas 
AB „Rokiškio komunalininkas“

10.Parengtos seniūnijos 
veiklos  programos ir kaip 
pateiktos svarstyti seniūni-
jos gyventojams ar seniū-
naičių sueigoje

Rokiškio  rajono  taryba  patvirtino  lėšas  ir  finansavimo  šaltinius 
keturioms programoms:

Savivaldybės funkcijų įgyvendinimas ir vykdymas 182.6 tūkst.Lt.
Kultūros,  sporto,  bendruomenės  ir  vaikų,  jaunimo  gyvenimo 

aktyvinimas 0.8 tūkst.Lt.
Socialinės  paramos  ir  sveikatos  apsaugos  paslaugų  kokybės 

gerinimas 268.8 tūkst.Lt.
Rajono infrastruktūros  objektų  priežiūra,  plėtra  ir  modernizavimas 

1008.3 tūkst.Lt.

11. Gyvenamosios vietos
deklaravimo įstatyme 
nustatytų, taip pat šeimos

Priimta gyvenamosios vietos atvykimo deklaracijų – 539
Priimta gyvenamosios vietos išvykimo deklaracijų – 161.
Išduota pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą – 504. 
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sudėtį ir kitokių faktinę 
padėtį patvirtinančių 
dokumentų išdavimas

Išduota pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių 
asmenų apskaitą – 39.

Atlikta  notarinių veiksmų -534.
Dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ir naikinimo priimti 53 

sprendimai.
Išrašyta šeimos sudėties pažymų -875.

12.  Kapinių priežiūra, 
leidimų laidoti išdavimas

Miesto seniūnijos 9,5 ha turimų kapinių plote yra 5 kapinės, dvi iš 
jų veikiančios- senosios kapinės Laukupio g. ir Kalneliškio k. kapinės. 
Kapinių priežiūrą ir leidimų laidoti išdavimą vykdo AB „Rokiškio 
komunalininkas“. Išduota leidimų laidojimui 181.

Atnaujintas  R.Lymano  kapas  ir  paminklas  senosiose  kapinėse, 
pastatyta  nauja  tvora  ir  paminklinė  lenta  pirmajame  pasauliniame  kare 
žuvusiems vokiečiams, Južintų g. esančiose kapinėse.

13. Gatvių pavadinimų ir 
adresų suteikimas bei 
keitimas

 Rajono savivaldybės tarybai pateikti 5 tarybos sprendimų projektai dėl 
gatvių pavadinimų suteikimo.

38 administracijos direktoriaus įsakymų projektai dėl adresų suteikimo, 
Suteikti 586 adresai.

14. Notariato įstatymo 
nustatyta tvarka 
neatlygintinai atlikti 
seniūnijai priskirtos 
teritorijos gyventojams  
notarinius veiksmai, 
patvirtinti oficialiesiems 
prilyginami testamentai.

 616 veiksmų patvirtinant dokumentų kopijų tikrumą; 10 kartų paliudytas 
parašo tikrumas;   patvirtinti 7 įgaliojimai.

15. Surašyta  administracinės 
teisės  pažeidimų protokolų, 
išnagrinėta  administracinių 
teisės pažeidimų bylų

  Vadovaujantis  Rokiškio  rajono savivaldybės  tarybos  2009-03-27 
sprendimu  Nr.  TS-4.55  patvirtintomis  Rokiškio  rajono  savivaldybės 
gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklėmis, surašyti 3 įspėjimai dėl 
neprižiūrimo  sklypo,  o  43  gyventojams  išsiųsti  įspėjimai  dėl  valstybinės 
vėliavos  neiškėlimo  valstybinių  švenčių  metu numatytose  „Lietuvos 
Respublikos  valstybės  vėliavos  ir  kitų  vėliavų“    įstatymo    (Žin.,  1991, 
Nr. 20-517)  nuostatose. Gyventojai perspėti, kad pakartotinai padarius ATP 
piliečiams  bus  taikomos  administracinės  nuobaudos.  1  kartą  su  policijos 
pareigūnais  patruliuota  mieste  siekiant  perspėti  gyventojus  dėl  gyvūnų 
laikymo taisyklių pažeidimų.

Rokiškio  rajono  apylinkės  teismui  pateiktas  civilinis  ieškinys  dėl 
antrinių žaliavų rūšiavimo konteinerių sugadinimo.

Rokiškio  miesto  seniūnija  pagal  ATPK neturi  įgaliojimų  nagrinėti 
administracinio teisės pažeidimo bylos. Vykdant patikrinimus mieste visada 
stengiamasi, kad AT pažeidimas būtų išaiškinamas ir nedelsiant surašomas 
ATP protokolas  pažeidimo  vietoje.  Todėl,  surašyti  administracinės  teisės 
pažeidimo protokolą, visada skatinami policijos pareigūnai.

16. Viešųjų paslaugų teikimo 
kontrolė ar teikiant viešąsias 
paslaugas  laikomasi  teisės 
aktuose ir sutartyse nustatytų 

Vykdomos  57  sutartys  su  abonentais,  besinaudojančiais  miesto 
lietaus kanalizacijos tinklais.

Valstybinės  žemės  nuomos  5  sutartys.  10  įvairių  pirkimo-
pardavimo, darbų ir bendradarbiavimo sutarčių.

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=1488&b=
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reikalavimų  dėl  jų  tiekimo, 
kiek  nagrinėta  prašymų, 
skundų dėl viešųjų paslaugų 
teikimo, priimta sprendimų, 
pateikta pasiūlymų
dėl viešųjų paslaugų teikimo 
gerinimo

Dėl  viešųjų  paslaugų  teikimo  iš  įmonių  ir  gyventojų  gauti  28 
rašytiniai  prašymai,  daugiausia  dėl  medžių  kirtimo.  Saugaus  eismo 
komisijai pateikti 4 prašymai dėl eismo gatvėse ir automobilių parkavimo 
vietose  sureguliavimo.  Atsižvelgiant  į  juos  buvo  sureguliuota  miesto 
mikrorajone automobilių parkavimo tvarka žiemos sezono metu, Taikos g. 
esanti  aikštelė  prie  turgaus  paviljonų,  žiemos  metu  bus  naudojama 
parkuoti automobiliams.

17. Prekybos viešose vietose 
priežiūra

 Prekybą  viešose  vietose  prižiūri  ir  kontroliuoja  AB  „Rokiškio 
komunalininkas“.  Seniūnija  derina  alkoholio  licenzijų  išdavimą,  išorinių 
reklamų statymą ir nurodo renginiams pravesti skiriamas vietas.

18. Šaukti gyventojų sueigas 
ir  organizuoti  gyventojų 
susitikimus  su  savivaldybės 
ir valstybės institucijų 
pareigūnais

 Suorganizuotas daugiabučių namų pirmininkų, seniunaičių bei seniūnijos 
susirinkimas.

Seniūnas                                                                                                              Viktoras Gruodys
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	25 šeimos gauna paramą maisto produktais.
	1 šeimai sutvarkyta kompensacija kietam kurui.
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	Savivaldybės funkcijų įgyvendinimas ir vykdymas 182.6 tūkst.Lt.
	Kultūros, sporto, bendruomenės ir vaikų, jaunimo gyvenimo aktyvinimas 0.8 tūkst.Lt.
	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas 268.8 tūkst.Lt.
	Rajono infrastruktūros objektų priežiūra, plėtra ir modernizavimas 1008.3 tūkst.Lt.

