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Roki5kio miesto senilnija dirba vadovaudamasi Lietuvos Respublikos istatymais,
poistatyminiais aktais, Rokiskio rajono tarybos sprendimais, RokiSkio rajono savivaldybes
administracijos direktoriaus isakymais, Roki5kio miesto seniunijos veiklos nuostatais, patvirtintais
administracijos direktoriaus 2015 m. vasario 9 d. isakymu Nr. AV-92 bei Roki5kio miesto
senilnijos veiklos nuostatais, patviftintais Roki5kio raj ono savivaldybes administracijos
direktoriaus 2017 m. balandZio 24 d. isakymu AV-392.
2017 m. Roki5kio miesto senilnijoje dirbo 12 nuolatiniq darbuotojq:
Vardas , pavarde

Pareigos

Darbo seniinij oje
pradLia, pabaiga

Arunas Krasauskas

Senihnas

2012-07-02

Egidijus Zaliauskas

Senilno pavaduotojas

2010-04-22

Ekonorhistas-inspektorius Zemes tvarkymui
(specialistas aplinkos tvarkymui)
Raitvede-buhaltere

t997-12-15

Albertas Stondius

Virginija Kriukeliene

1987-04-01

(raStvede)

Roma LukoSilnaite

Socialine darbuotoja

2007-04-02

Violeta Baltu5iene

Socialine darbuotoja-

2009-08-0s

Neringa KeperSiene

2014-02-1t

Vyautas Milaknis

Socialine darbuotoja darbui su soc. rizikos
Seimomis
Socialine darbuotoja darbui su soc. rizikos
Seimomis
Socialine darbuotoja darbui su soc. rizikos
Seimomis
Socialine darbuotoja darbui su soc. rizikos
Seimomis
VieSqjq darbq meistras ([kio specialistas)

Gintautas Misilnas

Darbininkas

2015-06-03

Asta Kiliene
Au5ra Kuliene
Sigita Veiveriene

E.Zaliauskas, 52162

2015-01-02
2017 -04-21

201'7-04-24
2003-03-01

Numaty tos funkcijos

ir

fvykdyta pagal funkcijas

Rokiskio n-riesto senilnijos teritorija sudaro 1107,5 ha, kurioje,
lgyvenimo sqlygq vertinimas. l20l 7 m. gruodZio -10 d. duomenimis, gyvena 13038 deklaruotq gyventojq,
lsi[lymai del socialines
fai tuo padiu laikotarpiu 2016 m. buvo 13465 deklaruotq gyventojq, per
fparamos toms Seimoms
[etus gyventojq sumazejo 421 . Iki 201] m. gruodZio 3 I d. uZregistruoti
gimg 74 (89) naujagimiai . mire 2261 I 99 r miesro gyvenrojai.
[tikslingumo

ll.Atskirq Seimq

asmenq

I

.

Sura5yti 694 atskirq Seimq (asmenq) gyvenimo sqlygq ivertinimai,

iS

Jr+:

7 nemokamo maisto i5 maisto banko;

aktai;

603 buities tyrimo aktai del pinigines paramos teikimo;
49 asmens (Seimos) del soc. paslaugq poreikio vertinimo aktq;
12 senyvo amZiaus asmens socialines globos poreikio iverlinimo
12 komisijos posedZiq del socialines paramos teikimo;
Sura5ylos 84 rekomendacij os;
306 Seimos gauna socialing pa5alp4;

89 karus apsilankyta Seimose pas vieniSus, su negalia ir senus
asmenis;
Priimti 44 pra5ymai ir sutvarklti dokumentai kietojo kuro

kompensacijai:
Priimtos 145 paraiSkos mokyklinems prekems gauti;
Labiausiai nepasiturintiems asmenims skirti maisto produktq paketai
i5 EB pagalbos fondo, gruodZio menesj Siuos paketus gavo 475 Seimos tai
vra 909

Tmorrds

I

2.Vaikq teisiq apsaugos
Socialines rizikos Seimq s4raSuose yra 50 Seimq. Siose Seimose
prevencija ir darbas su
auga 96 vaikai. 29 socialines rizikos Seimose augandiq vaikq lanko dienos
probleminemis Seimomis,
centrus._Nukeipti i ivairius burelius. Vasar4 vyko I stovyklas.
kuriose auga vaikai ar
Seimose lankytasi 961 kar14.
apribotos tevq teises I vaikus
201 7 metais I soc. rizikos Seimq s4ra34 itraukta 17 3eimq, deJ
pasikeitusiq gyvenimo sqlygq iSbrauktos 2 Seimos. Atvyko 5, i5vyko 3
ieimos.
Parama pinigais buvo skirta 30 5eimq.
Socialines paSatpas gauna 27 Seimos.
Socialines rizikos Seimose augantiems 46 vaikams buvo padeta
isigyti bltiniausias mokymosi priemones,
sutvarkytas nemokamas
maitinimas mokykloje.
34 Seimos gauna param4 maisto produktais.
5 Seimos gavo paramq maisto produktais i5 Maisto banko.
Bendradarbiauta su visuomends sveikatos biuru. Paskaita tevams.
Vykdytas projektas,.Vaikq svajones"

ir

.Zemes, vandens telkiniq,

Miesto senilnijai lykdyti nepriklauso.

riSko sklypq savininkq,

aldytojq ir naudotojq
:gistruoti praneBimai apie
redZiojamq gl,viinq
tdar714 Lal4 ir pateikta
uomenq administracij o s
irektoriui
4.Veikla rengiant ir
igyvendinant kaimo pletros
programas
5.Veikla rengiant ir
iglvendinant gyventojq
uZimtumo programas

Bendradarbiauj ama su Socialines paramos ir sveikatos skyriumi de
gyventojq idarbinimo visuomenei naudingiems darbams.

6.Veikla kuriant ir
igyvendinant informacines
visuomenes pldtros
programas

savivaldybes J.Keliuodio vieSojoje bibliotekoje Nepriklausomybes a. 16 bei
Taikos g. 19.

Gyvento.jai nemokamai naudotis internetu gut,

noUrtro .ajo*

ir seniunij4 daug informacijos galima rasti
RokiSkio rajono savivaldybes interneto tinklapyje http://www. rokiskis.lt
Apie RokiSkio miest4

T.Veikla organizuojant
iq poilsi

Vasaros sezono metu n
[tvenkinio. Sienaujama 2ole. remontuojamas tiltas ir persirengimo kabinos.
lsmelrs iSpurenamas. Taip pat, bendradarbiaujant su ,,Velykalnio.,
lbendruomenes vadovu S. MekSenu, priZilrimas ,,Velniakalnio,, reakreacines
[teritorijos Zaliosios zonos. Sienaujama Zole, papl[dimyje remontuojami
lirenBiniai ir sporto aikStynai. Nuolat priZi[rimi L. Sepkos ir Taikos g.
daZomi suoliukai. Sienaujama Zole, genimos medZiq Sakos.
lparkai.

I

Prisideta plic rengini q organizavimo:

l.Tarptautines tinklinio varZybos Velykalnio aik5tynuose Roki5kio
miesto seniiino taurei laimeti. Dalyvavo komandos iS Lietuvos,
Baltarusijos, Rusijos ir Latvijos, ii viso - 72 komandos.
2. Europos zoninds asociacijos vyrq papludimio tinklinio varZybos
Velykalnio tinklinio aikStynuose. Dalyvavo komandos iS Lietuvos,
Latvijos, Baltarusijos, Ukainos. Rusijos ir Nyderlandq valstybiq, iS viso

l4

komandu.
3. Jonines prie RokiSkio
4. Karaliaus Mindaugo kartnavimo dienos Svente liepos
5. Roki3kio miesto gimtadienio
6. Kaledq egles iZiebimo Svente prie RokiSkio kraSto muzie.jaus.

tvenkinio.

Svente.

6d.

aiksteie.

]

I

I

I

. lziebta 100 Kalediniq egludiq Nepriklausomybes
8. Naujqjq metq sutikimo renginio fejerverkas RokiSkio kraStol
muziejaus
7

I

aiksreie.

I
I

Veikla organizuoj ant
vlesuoslus lr vlsuomenel
8.

:raudingus darbus

Metq begyje seniDnijoje dirbo 18 vieSqjq darbq ir 646 visuomenei
naudingus darbus dirbantys darbininkai. Senitnijoje gauta 41 pranesimq del
teismo nutarimu siundiamq asmenq atidirbti nemokamus vieSuosius darbus

krlmai i
renkamo
produkta
kapines

Mieste registruota gatviq iS viso yra 145, iS jq 3Z soauose, o S gawer
l9.Veikla organizuo.iant
jant
kontroliuo
tai A.Tumeno, V.Mirono, J.Janulio, p.JakSto ir Siaures skg.
lir 1arba.;
I neirengtosjrengtq
valdybes
keliq,
bendrojo
Bendras
gatviq ilgis yra 62 km., i5 kuriq 43 km asfaltuotos ir 19
lsavi
teritodju,
firaudojimo
I km zvyruotos.
Panaudota: Greideravimui - 91.5 km. 2644.06 Eur:
fl<apiniq, Zeldiniq, gatviq,
valymas
ir
7 vl ravimui 689 63. 75 12.89 Eur:
lsaligatviq
gatviq
ir
kitq
vieSq
Asfalto
duobems rvarkyti m2,27991,66 Eur.
lprieziura,
apSvietimas,
vieSqjq
Miesto
aikstese
ir skveruose pasodinta geliq daigq uZ - j414,45 Ew.
lvietq
AB ..RokiSkio komunalininkas,, duomenimis iki S.m. lapkridio men.:
ftualetq paslaugq teikimas
Mieste yra jrengta virS 1307 gatves apSvietimo Sviestuvq, kuriq
bendras linijq ilgis siekia 50 km. ISjq nuolat veikia 784 Sviestuvai.
Miesto gatviq ap5vietimui buvo per 12 menesiq sunaudota 39950,00
Eur.
Senilnijos teritorijoje priZiDrima 86,6 ha mi5kq ir 59,2 ha parkq
teritorijq. Miesto seniiinijq priZiirimuose darbuose yra virS 20 km Iietaus
kanalizacij os Linklq.

I
I
I
|
I

l\it

ISduoti 47 Ieidimai medZiams kirsti, i5kirsta pavojingq Zmoniq ir.]
eismo saugumui medZiq - 550 medZiai, iSduoti 35 kasinejimq leidimail

I

RokiSkio miesto vieSuosius tualetus priZiiiri komunalinio
prieZiuros konkurso laimetojas UAB ,,Mano aplinka',
1

0.Parengtos seniunijos

veiklos programos ir kaip
pateiktos svarstyti seniiinijos gyvento jams ar seni[oaidiq sueigoje

*,]

Roki5kio rajono taryba patvirtino lesas ir finansavimo Saltinius
keturioms programoms:
Savivaldybes lunkcijq igyvendinimas ir vykdymas 91,342 tukst. Eur
Kult[ros, sporlo, bendruomenes
vaikq, jaunimo gyvenimo
aktyvininias 0.23 tlkst. Eur
Socialines paramos
sveikatos apsaugos paslaugq kokybes
3erin imas I l0.1l4rlksr. Eur
Rajono infrastrukturos objektq prieZiura, pletra ir modemizavimas
179"475 tlkst. Eur

ir

ir

I 1. Gyvenamosios vietos
Ceklaravimo istatyme

nustatltq, taip pat Seimos
sudeti ir kitokiq laktinp
padeti patvirtinandiq
Jokumentq iSdavimas

Priimta gyvenamosios vietos atvykimo deklaracij4 797 .
Priimta gyvenamosios vietos iSvykimo deklaracij
315.
I5duota paZymq apie deklaruor4 gyvenamq4 viet1 - 271 .
I5duota paZymq apie ltraukim4 j gyvenamosios vietos neturindiq
rsmenq apskait4 - 14.
Atlikta notariniq veiksmq -410.
Del deklaravimo duomenq taisymo, keitimo ir naikinimo priimti 31
;prendimai.

q

I5raSy.ta Seimos sudeties paZymq - 1551.

i5ra51ta Seimos charakteristikos paLym,4

12. Kapiniq prieZilra,
leidimq laidoti iSdavimas

13. Gatviq pavadinimq
adresq suteikimas bei

ir

-

82.

Miesto senilni.jos 9,5 ha turimq tapiniq ptotel.a S kapinE, dii iS
g. ir Kalneli5kio k. kapines.
Kapiniq prieZiirq ir leidimq laidoti i5davim4 vykdo UAB ,,Mano aplinka,,
lSduoti 2lq leidimai laidojimui.

.

jq veikiandios - senosios kapines Laukupio

Parengti 16 administracijos direktoriaus isakymq

pr"fktai

def

adresq suteikimo.

keitimas
14. Notariato istatymo
Atlikti 377 veiksmai patvirtinant dokumentq kopijq tikum4;
nustatlta tvarka
3 I kartq paliudy.tas paraSo tikumas;
neatlygintinai atlikti
Patvirtinti 2 lgaliojimai.
senilnijai priskirtos
teritorijos
g)./entojams notarinius
veiksmai, patviftinti
oficialiesiems
prilyginami testamentai.
1 5. SuraSlta administracinir
Vykdant patikrinimus mieste visada stengia.n.asi, kad
nusiZengimq protokolq, administracinis nusiZengimas butq iSaiSkinamas ir nedelsiant sura5omas
i5nagrineta administraciniq administracinio nusiZengimo protokolas paZeidimo vietoje. Todel sura5yti
teises paZeidimrl bylq
administracinio nusiZengimo protoko14 visada kviediami policijos ar kitq
institucijq pareiginai pagal kompetencij4. Vadovaujantis RokiEkio raj ono
savivaldybes tarybos 2009-03-27 sprendimu Nr. TS-4.55 patvirtintomis
RokiSkio rajono savivaldybes gyvenamqjq vietoviq tvarkymo ir jvaros

laisyklemis, atlikta 20 tiksliniq patikrinimq, kuriq metu ZodZiu
ispeti
gyventojai del netinkamo aplinkos tvarkymosi.

16. Vie5qjq paslaugq teikimc
kontrole ar teikiant vie54sias
paslaugas laikomasi teises

ir sutartyse nustatyt!
reikalavimq del jq tiekimo.
aktuose

3

Vykdomos 44 sutartys su abonentais, besinaudoj andiais mieslc
lietaus kanalizacijos tinklais.
Del vieSqjq paslaugq reikimo iS imoniq ir gyventojq gauti 74
ra5ytiniai pra5ymai, daugiausia del medZiq kirtimo.

kiek

nagrineta praSymq.
skundq del vie5qjq paslaugq
leikimo, priimta sprendimq,
oateikta pasillymq
Jel vie5qjq paslaugq teikimo
gerinimo
17. Prekybos vie5ose vietose

ortez,rra

Seniunija derina alkoholio licencijq i5davim4, iSoriniq reklamq
statymq ir nurodo renginiams rengti skiriamas vietas.

18. Saukti gyventojq sueigas
Suorganizuoti seniunaidiq ir nevyriausybiniq organizacijr.,
organizuoti gyventojq susirinkirnai del planuojamLl vykdyti projektq patvi(inimo ir ataskaitu
susitikimus su savivaldybes priemimo.
ir valstybes institucijq

ir

parei grurai s

19.
laug4

Organizuoja civilinq

Dalyvauta Civilines saugos mokymuose pagal Ukio subjektq ir
nuolqlar laikinai btna Zmoniq ir kuriq vadovai turi

.staigLl, kuriuose

)rganizuoti ekstremaliq situacijrl valdymo planr-l rengim4, vadovq arba
galiotq asmenq jvadinio civilines saugos mokymo programq.

20. Dalyvauja rengianr
glventojq apklausas,

jq

Ataskaitiniais metais nedalyvauta.

rtliekant glwentojq ir biistq,
<itus visuotinius suraSymus

21. Padeda

organizuoti
rinkimus ir referendumus

Ataskaitiniais metais rinkimai nevyko.

22. Organizuoja il
igyvendina valstybes

Miesto seniinijai vykdyti nepriklauso.

:erduotas fimkcijas

Zemes

Jkio srityje

23. Tvarko

paskirtus
registrus ir nustatlta tvarka
leikia duomenis

Tvarkomas adresq registras.

24. Mero pavedimu rengia ir
teikia savivaldybes tarybos
sprendimq ir administracijos

Parengti 5 Raj ono savivaldybes tarybai sprendimq proj ektai.

direktoriaus

isakymq
projektus seniunijos veiklos
klausimais, organizuoj a bei
kontroliuoja j q vykdym4

Parengti isakymq projektai del senilnijos veiklos reglamentavimo.

-

7 teikimq Juridinio ir personalo skyriaus specialistei del lsakymq
projektq rengimo personalo valdymui;
4 isakymq projektq seniflnijos veiklos klausimais;
20 jsakymq projektai del adresq suteikimo ar keitimo.
Parengtas, suderintas ir patvirtintas PaneveZio apskrities elektroninio
archyvo informacineje sistemoje dokumentacijos planas ir registr.r.l
sqraSas.

25. Teisesauga

senilnijoje

Nuolat bendradarbiauj ama su PaneveZio apskrities vyriausiojo policf;os
komisariato RokiSkio rajono policijos komisariato pareiglnais nusikalstamq
veikq bei teiSes paZeidimq uZkardymo ir prevencijos srityje.

7,
Seni[nas

h

Artnas Krasauskas

