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ROKISKIO MIESTO SENIUNIJOS 2013 METU VETKLOS ATASKAITA
2014-0t-07
RokiSkis

RokiSkio miesto seniunija dirba vadovaudamasi Lietuvos Respublikos istatymais,
poistatyminiais aktais, RokiSkio rajono tarybos sprendimais, RokiSkio rajono savivaldybes
administracijos direktoriaus isakymais, RokiSkio miesto senifinijos veiklos nuostatais, patvirtintais
administracijos direktoriaus 2009 m. spalio 16 d. isakymu Nr. AV-695.
2013 m. Roki5kio miesto senitnijoje dirbo 8 darbuotojai
Vardas , pavarde

Pareigos

:

Darbo seniunijoje
pradZia

Ar[nas Krasauskas

SeniDnas

2012-07-02

Egidijus Zaliauskas

Senilno pavaduotojas

2010-04-22

Ekonomistas-inspektorius Zemes

l99l -12-15

Alberlas Stoncius

tvarkymui

Virginija Kriukeliene
Roma Sakaliene

Ra5tvede-buhaitere

Socialine darbuotoja darbui su soc.

I

987-04-0

1

2007 -04-02

rizikos Seimomis
Violeta BaltuSiene

Vyresnioj i speciali ste

2009-08-05

Vytautas Milaknis

VieSqjq darbq meistras

2003-03 -0 1

Nerdingas Staigis

Darbininkas

20t2-06-22

E.Zaliauskas. 521 62

Numatvtos funkciios
Ivykdyta pasal funkciias
l.Atskirq Seimq ir asmenr
RokiSkio miesto senilnijos teritorija sudaro 7107,5 ha, kurioje, 2013.
gyvenimo sQlygll vertinimas 12-18 duomenimis, gyvena 14281 deklaruotq gyventojq, kai tuo padiu
si[lymai del socialines
laikotarpiu 2012 m. buvo 14486 deklaruotq gyventojq, per metus gyventoju
paramos toms Seimoms
sumaZejo 205. Iki gruodZio 18 d. uZregistruoti gimE 53 naujagimiai. mire
iikslingumo
210 miesto gyventojai
SuraSyti 249 atskirq Seimq (asmenq) gyvenimo sqlygq iverlinimai. i5 jq:
33 nemokamo maisto i5 maisto banko;

tyrimo aktai del pinigines paramos teikimo;
36 asmens (Seimos) soc. paslaugtl poreikio vertinimo aktai;
6 senyvo amZiaus asmens socialines globos poreikio ivertinimo aktai:
2 vaiko su negalia soc.globos poreikio iveninimo aktai.
172 buities

37 soc. paslaugq vertinimo ir soc. globos poreikio vertinimo aktai.
Globojamojo (r[pintojo) vaiko aplankymo aktai -20.
Globejq (rlpintojq) buities ir gyvenimo s4lygq patikrinimo aktai-8.
504 Seimos galrna socialing paSalp4.
96 karlq apsilankyta Seimose su negalia, vieniSus ir senus asrnenis.
1 16 pra5ymai Priimti ir sutvarkyti 86 pra5ymai kietojo kuro kompensacijai.
323 paraiSkos mokyklinems prekems gauti.
Labiausiai nepasiturintiems asmenims skirti maisto produktq paketai iS EB
pagalbos fondo. gruodZio menesi Siuos paketus gavo 974 Seimos tai
vra 2776 Zmones.
2.Vaikq teisiq apsaugos
Socialines rizikos Seimq sqraSuose yra 43 Seimos. Siose Seimose auga 76
prevencija ir darbas su
vaikai. Socialines rizikos Seimose augantys vaikai (3) lanko dienos centrus
probleminemis Seimomis,
\ukreipti i ivairius b[relius. Vasar4 vyko i stovykias.
kuriose auga vaikai ar
Seimose lankytasi 516 kaflq.
lpribotos tevq teises i vaikus
2013 metais j soc. rizikos Seimq s4ra54 itraukta 6 Seimos, del pasikeitusit
gyvenimo sqlygll silloma iSbraukti 4 Seimas. Atvyko 2, iSvyko 1 Seima.
Parama pinigais buvo skirla 32 Seimoms.
Socialines pa5alpas gauna 31 Seima.
Socialines rizikos Seimose augantiems 37 varkams buvo padeta isigyti
r[tiniausias mokymosi priemones, ir sutvarkytas nemokamas maitinimas

rokykloje.
39 Seimos gauna param? maisto produktais.
4 Seimoms sutvarkyta kompensacija kietam kurui.
14 Seirnq gavo paramq maisto produktais i5 Maisto banko.
3.Zemds, vandens telkiniq,
miSko sklypq savininkq,

Miesto senitlnijai vykdyti neprikiauso.

valdytoiq ir naudotojq
registruoti praneSimai apie
medZiojamq gyvlnq
padaryt4 Lalq t pateikta
Cuomenq administracij os
Cirektoriui
4.Veikla rengiant ir
igyvendinant kaimo pletros
programas

Miesto seniuniiai vykdyti nepriklauso.
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5.Veikla rengiant ir

fvykdvta pagal funkciias
1 kart4 dalyvauta tri5aleje

ir

komisijoje darbo birZoje. Bendradarbiaujama sr
sveikatos skyriumi del gyventoiq idarbinimc

igyvendinant gyventoj q
uZimtumo programas

Socialines paramos

5,Veikla kuriant ir
gyvendinant informacines
pletros
'risuomends
)rogramas

gali RokiSkio rajono
savivaldybes J.Keliuodio vie5ojoje biblioteko.je Nepriklausomybes a. 16 bei
Taikos g. 19.

rrisuomenei naudingiems darbams.

Gyventojai nemokamai naudotis internetu

Apie Roki5kio miest4
RokiSkio
raJono
http //www. nauj as. rokiski
:

T.Veikla organizuoj ant
gyventojq poilsl

ir

senilnij4 daug informacijos galima rasti
savivaldybes
interneto tinklapyje
s. ltlltlpradzia. html

Vasaros sezono metu nuolat priZilrimas papl[dimys prie Roki5kic
[venkinio, sienaujama Zold, remontuojamas tiltas ir persirengimo kabinos
atveLta tinklinio aikStelei smelio, jis iSpurenamas.
Prisideta prie renginiq organizavimo:

Jonines

prie RokiSkio tvenkinio, Miesto gimtadienio Svente

Tarptautines tinklinio varZybos velniakalnyje Roki5kio miesto senir:nc
taurei laimeti, RokiSkio rajono seniunijq sporto Zaidynes, Kaledq egles
iZiebimas.
Ziemos pramogoms ir laisvalaikio praleidimui, kafiu su Roki5kic
verslininkq pagalba atnaujintas kalno Slaitas prie RokiSkio eZero. frengtas
kalniukas prie,,.Iaunimo centro".
8. Veikla organizuojant
vieSuosius ir visuomenei
naudingus darbus

Metq begyje senilnijoje dirbo 101 vieiqjq darbq ir 839 visuomenei
naudingus darbus dirbantys darbininkai. Senilnrjoje gauta 20 pranesimq del
[eismo nutarimu siundiamq asmenl] atidirbti nemokamus vie5uosius darbus.
Atvyko atidirbti paskirlas valandas 17 asmenq. Darbininkq pagalba nuveikti
iie darbai: priZilrimas Roki5kio tvenkinio paplldimys, priZi[rimi gelynai
Nepriklausomybes aikSteje, Sepkos skulptlrq parke, Jaunystes gatveje:
kertami, augantys melioracijos grioviuose ir pakelese, kr[mai ir nedideli
medZiai; sodinami medeliai; pjauta Zoie; grebiami lapai, renkamos SiukSles:
lalijami ES remimo fondo maisto produktai nepasiturintiems; tvarkomos
:reveikiandios Zydq ir vokiediq kapines; karpomos gyvatvores.

?.Veikla organizuojant
ir (arba) kontroliuojant
savivaldybes keliq, bendroj o
raudojimo teritorijq,
<apiniq. Zeldiniq. gatviq.
laligatviq valymas ir
:rieZiura, gatviq ir kitq vieiq
uietq apSvietimas. vieSqjq
.ualetq paslaugq teikimas

Mieste registruota gatviq iS viso yra745, iS jq 37 soduose, o 5 gatves
neirengtos tai A.Tumeno. V.Mirono, J.Janulio, P.JakSto ir Siaures skg
Bendras irengtq gatviq ilgis yra 62km. i5 kuriq 42km asfaltuotos ir 2c
km Zvyruotos.
Panaudota: Asfalto duobiq remontui -174000 Lt; Zoles pjovimui 31340,00 Lt Greideravimas ir Zvyravimas- 36000 Lt; Pirties
subsidijai - 56211,00L1 (uL 11 menesiq); MedZiq p.jovimas
9500,00Lt; Sakq iSveZi mas -17 7 43,00Lt;
Miesto aik5tese ir skveruose pasodinta geliq daigq u2- 11 1 15,00 Lt.
AB ,,RokiSkio komunalininkas" duomenimis iki 5.m. lapkridio men.:
Mieste yra irengta vir5 1307 gatves ap5vietimo Sviestuvq, kuriq
rendras linrjq ilgis siekia 50 km. I5 jq veikia 784 Sviestuvai.
Miesto gatviq apSvietimui buvo skirta 191300,00 litq. Per 11 Siq
metq menesiq sunaudota 172110,00 Lt.
. Sbniflnijos teritorijoje priZilrima 86,6 ha mi5kq ir 59.2 ha parkrl
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Iwkdvta pasal funkciias
:eritorijq. Miesto senilnijq priZi0rimuose darbuose yra vir5 20 krn lietaur
<analizaciios tinklq. ISduoti 49 leidimai medziams kirsti, iSkirsta pavojingt
Zmoniq ir eismo saugumui medZig - 414 medZiai, isduoti 94 kasine.jimr"
eidimai:

RokiSkio miesto viesuosius tualetus priZiflri komunalinio [kic
rrieZilros konkurso laimetojas AB,,RokiSkio komunalininkas"

1

0.Parengtos senilnij os

veiklos programos ir kaip
pateiktos svarstyti seni[niios gyventojams ar senitnaidiq sueigoje

1 1. Gyvenamosios vietos
Jeklaravimo istatyme
nustaty,tq, taip pat Seimos
sudeti ir kitokiq fakting
padeti patvirtinandiq
lokumentq i5davimas

12. Kapiniq prieLiira,
eidimq laidoti i5davimas

RokiSkio rajono taryba patvirtino leSas ir finansavimo Saltinius
keturioms programoms:
S avivaldybes funkcij q i gyvendinimas ir vykdy mas 20 4,5 tDkst. Lt.
Kulturos, sporlo, bendruomends ir vaikq, jaunimo gyvenimc
aktyvinimas 0.8 tflkst.Lt.
Socialines paramos ir sveikatos apsaugos paslaugq kokybes
gerinimas 258,2 tlkst.Lt.
Rajono infiastruktlros objektq prieZiflra, pletra ir modernizavimas
1414.2 tfiksr.Lr.
Priimta gyvenamosios vietos atvykimo deklaracijq - 641.
Priimta gyvenamosios vietos i5vykimo deklaracijq - 115.
ISduota paZymq apie deklaruot4 gyven amq;,4 viet4 - 727 .
I5duota palymt4 apie itraukim4 i gyvenamosios vietos neturindiq
Nmenq apskait4 - 66.
Atlikta notariniq veiksmq -1 1 14.
Del deklaravimo duomenq taisymo, keitimo ir naikinimo priimti 91
rprendimai.
I5ra5yta Seimos sudeties paLymq -1024.
I5ra5yta Seimos charakteristikos paZymq - 1 16.

Miesto senitnijos 9,5 ha turimq kapiniq plote yra 5 kapines. dvi i5

jq veikiandios - senosios kapines Laukupio g. ir Kaineli5kio k. kapines.
Kapiniq prieZiDr4 ir leidimq laidoti iSdavim4 vykdo AB .,RokiSkio
komunalininkas". ISduoti 206 leidimai laidojimui.

13. Gatviq pavadinimq
adresq suteikimas bei

ir

Parengti 37 administracijos direktoriaus isakymq projektai del
;uteikimo.

adresr_

keitimas

Notariato istatymo
austatyta tvarka
reatlygintinai atlikti
seniunijai priskirtos
14.

Atlikti 1103 veiksmai patvirlinant dokumentq koprjq tikrum4; 7 kartur
raliudytas paraSo tikrumas; patvirtinti 4 igaliojimai.

.eritorij os gyventoj ams
:rotarinius veiksmai,

ratvirtinti ofi cialiesiems
rrilysinami testamentai.
15. SuraS1.ta administracindr
Roki5kio rajono apylinkes teismui pateikta 10 civiliniq ieskiniq: del
.eises paZeidimq protokolq rulauZtq liepaidiq, sugadintq turgaus paviljonq lietvamzdLiq, Sviestuvq.
Snagrineta administracinir SdauZtq autobusq stoteliq stiklq.
.eises paZeidimq bylq
Vykdant patikrinimus mieste visada stengiamasi, kad administracinis
.eises paZeidirnas bltll iSaiSkinamas ir nedelsiant suraSomas administracinio
.eisds paZeidimo protokolas paZeidimo vietoie. Todel sura5vti

Numatytos funkciios

16. VieSqjq paslaugq teikimc
kontrole ar teikiant vie54sias

paslaugas laikomasi teises
aktuose

ir

sutartyse nustatytu

reikalavimq del

kiek

jq

tiekimo

lvykdyta pasal funkcii

as

rdministracines teises paZeidimo protokol4 visada kviediami policijos ar
<itq institucijq pareig[nai pagal kompetenciia.
Vykdomos 44 sutafiys su abonentais, besinaudojandiais miestc
lietaus kanalizacijos tinklais.
22 1v airru, pirkimo -pardavimo, darbq ir bendradarbiavimo sutardiq.
Del vie5qjq paslaugq teikimo i5 fmoniq ir gyventojq gauti 4!
raSl,tiniai praSymai, daugiausia del medZiq kirtimo.

nagrineta pra5ymq

skundq del vie5qjq paslaugu
:eikimo, priimta sprendimq,
cateikta pasiulymq
1el vie5qjq paslaugq teikimc
qerinimo
17. Prekybos vie5ose vietose

xteLiira

Prekyb4 vie5ose vietose priZiuri ir kontroliuoja AB ,,RokiSkic
<omunalininkas". Senir-rnija derina alkoholio licenzijq iSdavim4, i5orinit
:eklamu statyma ir nurodo renginiams pravesti skiriamas vietas.

18. Saukti gyventojq sueigar
Suorganizuotas daugiabudiq namq pirmininkq, senilnaidiq bei
organizuoti gyventojr. ;eniunij os susirinkimas.
susitikimus su savivaldyber
RokiSkio miesto seni[nijoje sudaryta ir ikurla Vietos bendruomeniq
ir valstybes institucijq
.aryba. Taryba sudaryta i5 13 atstovq: 6 senifinaidiai, 1 savivaldybes
pareiglnais
ttstovas, 6 bendruomeniniq organizacijq ir vietos bendruomeniq nariai.
Vadovaujantis RokiSkio rajono savivaldybes tarybos 2012 m. kovo 30 d.
;prendimu Nr. TS-4.82 Roki5kio miesto senifinijai skirta 7410,00 Lt vietos
rendruomenes sprendimams lgyvendinti.

ir

Senilnas

Arlnas Krasauskas

