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ROKTSKTO MTESTO SENTUNTJOS 2015 METU VETKLOS ATASKATTA

2016-01-11

RokiSkis

RokiSkio miesto seniflnija dirba vadovar_rdamasi Lietuvos Respublikos istatl,mais,
poistatyminiais aktais, RokiSkio raj ono tarybos sprendimais, Rokiskio raj ono savivaldybes
administracijos direktoriaus isakymais, RokiSkio miesto senilnijos veiklos nuostatais. patvirlintais
administracijos direktoriaus 2015 m. vasario 9 d. isakymu Nr. AV-92.

2015 m. RokiSkio miesto senilnijoje dirbo l0 nuolatiniq darbuotojir:

Vardas , pavarde Pareigos Darbo seniunijoje

pradZia, pabaiga

Arunas Krasauskas SeniDnas 2012-01-02

Egidijus Zaliauskas Seniiino pavaduotoj as 2010-04-22

Albertas Stondius Ekonomistas-inspektorius Zemes

tr arl<1mui

1997 -12-15

Virginija Kriukeliene RaStvede-buhaltere I 987-04-01

Roma Sakaliene Socialine darbuotoja 2007-04-02

Violeta BaltuSiene Socialine darbuotoja 2009-08-05

Neringa KeperSiene Socialine darbuotoj a darbui su soc.

rizikos Seimomis

2014-02-11

Vytautas Milaknis Vie5qjq darbq meistras 2003-03-01

Gintautas Misiiinas Darbininkas 201 5-06-03

Nerdingas Staigis Darbininkas 2012-06-22,

2015-06-01

E.Zaliauskas, 52162



Numatvtos funkciios Iwkdyta rrasal funkciias
I .Atskirq Seimq ir asmenq
gyvenimo s4lygq verlinimas,
siulymai del sociaiines
paramos toms Seimoms
tikslingumo

Roki3kio rriesto seniiinijos teritorija sudaro 1107"5 ha. kurioje. 2015.
12-29 duomenimis" gyvena 13865 deklaruotq gyventojq. kai tuo paiir-
laikotarpiu 2014 m. buvo 14075 deklaruotq gyventojq, per metus gvr,ento.ju
sumaZejo 210. Iki 201 5 m. gruodZio 3 1 d. uZregistruoti gimg 101 (2014 m
buvo 56) naujagimiai, mire226 (.2014 m. buvo 211) miesto glventojq.

SuraSyti 524 atskirq Seimq (asmenq) gyvenimo s4lygq fvertinimai, iS jq:
64 nemokamo maisto iS maisto banko:
417 buities tyrimo aktai del pinigines paramos teikimo:
l0 asmens (Seimos) soc. paslaugq poreikio vertinimo aktai:
33 senyvo amZiaus asmens socialines globos poreikio jvertinimo aktai;
21 asmuo itrauktas i soc. rizikos asmenq apskait4;
37 soc. paslaugq vertinimo ir soc. globos poreikio vertinimo aktai;

Globojamo.io (rnpintojo) vaiko aplankymo aktai -15:
Globejq (rupintojq) buities ir gyvenimo s4lygq patikinimo aktai- I 5:
12 komisijos posedZiq del socialines paramos teikirno:
146 patikrintos Seimq buitys ir gyvenimo s4lygos del palamos teikimo;

SuraSyta I l9 rekomendacij q:

507 Seimos gauna socialing pa5alp4;
93 kartq apsilankJta Seimose su negalia, vieni5us ir senus asmenis:
34 pra5ymai priimti, ir sutvarkyti 24 praSymai kietojo kuro

kompensacijai;
223 paraiSkos mokyklinen-rs prekems gauti:
Labiausiai nepasiturinliems asmenims skiti maisto produktq paketai iS

EB pagalbos flondo, gruodZio menesj Siuos paketus gavo 629 Seimos tai
yra 1289 Zmones.

2.Vaikq teisitl apsaugos
prevencija ir darbas su
probleminemis Seimomis,
kuriose auga vaikai ar
,rpribotos tevq teises i vaikus

Socialines rizikos Seimq s4ra5uose yra 44 Seirnos- Siose Seimose auga 78

vaikai. Socialines rizikos Seimose augantys 19 vaikq lanko dienos centnrs.
Nukeipti i lvairius burelius. Vasar4 vyko i stovyklas.

Seimose lankytasi 584 kafius.
2015 metais i soc. rizikos Seimq s4raS4 itlar-rkta 10 Seimq. deJ

pasikeitusiq gyvenimo s4lygq nesillyta iSbraukti Seimas. ISvyko 6 Seimos.
21 asmuo itrauktas jsocialines rizikos asmenq apskait4.
Parama pinigais buvo skirta 30 Seimq.
Socialines pa5alpas gauna 22 Seimos.
Socialines rizikos Seimose augantiems 24 vaikams buvo padeta isigyti

rutiniausias mokymosi priemones, ir sutvarkytas nemokamas maitinimas
e-rokykloje.

36 Seimos gauna paramq maisto produktais.
1 Seimai sutvarkyta kompensacija kietam kurui.
17 Seimq gavo param4 maisto produktais i5 Maisto banko.
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3.Zemes, vandens telkiniq,
miSko sklypq savininkq,
valdytojq ir naudotojq
registruoti prane5imai apie
medZiojamq gyvlnq
padatytq Lalq ir pateikta
luomenq administracijos
lirektoriui

Miesto seni[nijai vykdyti nepriklauso.

l.Veikla rengiant ir
igyvendinant kaimo pletros
lrogramas

5.Veikla rengiant ir
igyvendinant gyventojq
uZin-rtumo programas

1 kart4 dalyvauta triSaleje komisijoje darbo birZoje.
Socialines paramos ir sveikatos skyriumi del
visuomenei naudingiems darbams.

Bendradarbiauj ama sr-

gyventoj q idarbinimc

6.Veikla kuriant ir
igyvendinant informacines
visuomends pl6tros
programas

Gyventojai nemokamai naudotis intemetu gali RokiSkio rajonc
savivaldybes J.Keliuodio vieSojoje bibliotekoje Nepriklausomybes a. 16 bei
faikos g. 19.

Apie RokiSkio miest4 ir senilnijq daug infomacijos galima rasti
RokiSkio rajono savivaldybes interneto tinklapyje
lttp://www.ro kiskis. ltllt/pradzia.html

T.Veikla organizuojant
gyventojq poilsi

Vasaros sezono metu nuolat priZi[rimas paplhclimys prie RokiSkicr
tvenkinio, Sienaujama 2o1e. remontuojamas tiltas il persirengiuro kabinos.
iSpurenamas smelis. Tvarkomi ir priZifirirni miesto parkai. aikStes, r,aik!
Zaidimq aikSteles. Prisidedama prie Velniakalnio reakreacines teritorijos
prieZiflros.

Prisideta prie rengin iq organizavimo:

Jonines prie RokiSkio tvenkinio. Miesto gimtadienio Svente.

Tarptautines tinklinio varZybos Velniakalnyje RokiSkio miesto senitu.ro

taurei laimeti, RokiSkio rajono senilnijq spofio Zaidynes.

Suorganizuotas Sventinis Kaledq egles iZiebimo lenginys ir koncefias.

8. Veikla organizuojant
vieSuosius ir visuomenei
naudingus darbus

Metq begyje senilrrijoje dirbo 29 vieSqjq darbq ir 834 visuornenei
naudingus darbus dirbantys darbininkai. Senirlnijoje gauta 24 prar.reiimai
lel teismo nutarimu siundiamq asmenr"l atidirbti nemokamus vieSuosir:s
Carbus. Atvyko atidirbti paskirtas valandas 19 asmenq. Darbininkq pagalba

ouveikti Sie darbai: priZilirimas Roki3kio tvenkinio paplridimls. pri2iIrimi
gelynai Nepriklausomybes aik5teje. Sepkos skulptlrq parke. Jaunystes
gatveje; kertami, augantys melioracijos grioviuose ir pakelese, hrumai ir
nedideli medZiai; sodinami medeliai; pj auta Zole; grebiami lapai; renkamos
iiuk5les; dalij ami ES remin-ro fondo maisto produktai nepasimrintielns:
lvalkomos neveikiandios Zydq ir vokiediq kapines; karpomos gyvatvords.

9.Veikla organizuojant
ir (arba) kontroliuojant
savivaldvbes keliu, bendro j o

Mieste registruota 145 gatves, i5 jt1 37 soduose. o 5 gatves neirengtos
tai A.Tumeno, V.Mirono, .LJanulio, P.JakSto (iS dalies) ir Siaures skg.
Bendras irengtq gatvirl ilgis yra 62 km. iS kulill 42 km aslalluotos ir 2C
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lnaudojimo teritorijq.

lkapiniq, Zeldiniq, gatviq.

lSaligatviq valymas ir
lprieziura. gatviq ir kitq vieSq

lvietq apSvietimas. vieSqjq

[tualetq paslaugq teikimas

km Zvyruotos.
Panaudota: Aslalto duobiq remontui - 25954,00 Eur; greideravimr-r

- 3,775 Ettr, Zvyravirnui - 5600,00 Euft; pirties subsidijai _ 9g t 0,0(
Eur (uZ I I rnenesiq); medZiq pjovimui 8200,00 Eur; Saku iSveZimu
-7840,00 Eur;
Miesto aik3tese ir skveruose pasodinta geliq daigq uZ - 5 I 1 0 Eur..
AB ,,RokiSkio komunalininkas,, duomenimis iki S.m. lapkridio men.:

. Mieste yra irengta virs 1300 gatves apSvietimo Sviestuvq. kurir_
bendras linijq ilgis siekia 50 km. ISjq veikia apie 800 Sviestuvq.

N4iesto gatviq apSvietimui buvo skirta 50460.00 Eur. per l2
menesiq sunaudola 50100,00 [ur.

3iq metq

Senilnijos teritorijoje priZitrrima 86,6 ha niiSkq ir 59,2 ha parkq
.eritorijq. Miesto seniunijq priZilrimuose darbuose yra virS 20 km lietaus
<analizacijos tinklq. ISduoti 55 leidiurai medziarns kiisti. iSkirsta pavojingq
Zmoniq ir eismo saugumui medZiq - 787 medLiai. iiduoti 56 tasine.lim!
eidimai;

RokiSkio miesto viesuosius tualerus priZi[ri komunalinio Dkio
rrieZiDros konkurso laimetojas AB,.RokiSkio komunalininkas-.

I 0.Parengtos senilnijos
veiklos programos ir kaip
pateiktos svarstyti seniuni-
jos gyvento jams ar senil-
naidiq sueigoje

RokiSkio rajono taryba patvirlir.ro leSas ir finansavGo laltin
keturioms programoms:

Savivaldybes funkcij q igyvendinimas ir vykdymas 72,5 t[kst. Eur.
Kulturos, spofio, bendruomenes ir vaikrl. jaunimo gyvenimo

aktyvinimas I ,21 tIkst. Eur.
Socialines paramos ir sveikatos apsaugos paslaugq kokvbes

gerinimas 92,05 thkst. Eur.
Rajono infrastruktlros objektq prieZilra, pletra ir modernizavimas

I18,60 rlkst. Eur.

I 1. Gyvenamosios vietos
deklaravimo istatyme
nustatytq, taip pat Seimos
sudeti ir kitokiq lakting
padetl patvirtinandiq
dokumentq iSdavimas

Priimta gyvenamosios vietos atvykimo deklar.acijq 574. 

-
Priimta gyvenaniosios vietos iSvykimo deklaracijq - 129.
I5duota paZymq apie deklaruot4 gyvenam4j4 viet4 - 366.
I5duota paZymq apie itraukim4 i gyvenamosios vietos neturiniiq

asmenq apskait4 - 52.
Atlikta notariniq veiksmq -661.
Del deklaravimo duomenq taisymo, keitimo ir naikinimo priimti 45

sprendimai.
I5duota paZymq gyvenamosios patalpos savininkams 822.
I5ra5yta Seimos sudeties paZymq - 1 5 19.
I5raSyta Seimos charal<teristikos paLymq - 142.

Miesto senitnijos 9.5 ha turimq kapiniq plote yra 5 kapines. dvi rS
jq veikiandios - senosios kapines Laukupio g. ir KalneliSkio k. kapines.
Kapiniq prieZi[r4 ir leidimq laidoti iSdavim4 vykdo AB ,,RokiSkio
komunalininkas". ISduoti 208 leidimai laidojimr"ri.

13. Gatviq pavadinimr-1 ir
adresq suteikimas bei
keitimas

Parengti 23 administracijos direktoriaus isakymq pr.ojektai del adresl
suteikimo, 1 Rok.iSkio ra.jono savivaldybes tarybos sprendimas deJ
pavadinimo gatvei suteikimo.

14. Notariato istatymo Atlikli 674 veiksmai patvirlinant dokumentq kopijq tikrum4;



Numatvtos funkciios |vykdvta pagal funkcilas
nustatyta tvarka
neatlygintinai atlikti
seniiinij ai priskirtos
leritorijos
gyventojams notarinius
veiksmai, patvirtinti
:ficialiesiems
:rilyginami testamentai.

80 kartq paliudytas paraso tikrumas;
Patvirlintas 1 igaliojimas.

15. SuraSlta administracir.res
teises paZeidimq protokoltl.
iSnagrineta administraciniq
leises paZeidimq bylq

Vykdant patikinimus mieste visada stengiamasi. kad administracinis
teises paZeidimas brltq iSaiSkinamas ir nedelsiant suraSomas administracinic
leises paZeidimo protokolas paZeidimo vietoje. Todel suraSyti
administracines teises paZeidimo protokol4 visada kviediami policijos ar

kitq institucijq pareiglnai pagal kompetencij4.
16, VieSqjq paslaugq teikimc
kontrole ar teikiant vie54sias
paslaugas laikomasi teises
aktuose ir sutaftyse nustatytl.i
reikalavimq del jq tiekimo.
kiek nagrineta praSymq.
skundq del vie5qjq paslaugq
leikimo, priimta sprendimq,
pateikta pasiilymq
Cel vie5rjq paslaugq teikimo
gerinimo

Vykdomos 44 sutartys su abonentais, besinaudojandiais miestc
lietaus kanalizacij os tinklais.

18 ivairiq pirkimo-paldavimo, darbq ir bendradarbiavimo sutariiq.
Del vieSqjq paslaugq teikimo i5 lmoniq ir gyventojq gauti 49

raSy'tiniai praSymai, daugiausia del medZiq kirtimo.

17. Prekybos vie5ose vietose
orlezlura

Prekyb4 vieSose vietose priZiuri ir kontrolir.ro.ja AB ..RokiSkic:
komunalininkas". Senilnija derina alkoholio licenzijq iSdavim4, iSoriniq
reklamq statym4 ir nurodo renginiams pravesti skiriamas vietas.

18. Saukti gyventojq sueigas

ir organizuoti gyventoju
susitikimus su savivaldybes
ir valstybes institucijq
pareigunais

Suorganizuoti daugiabudiq namq pirmininkq seniiinijos gyventojq
susirinkimai del aplinkos tvarkymo.

RokiSkio miesto senilnijoje veikia Vietos bendruomeniq taryba. Taryba
sudaryta i5 13 atstovq: 4 senilnaidiai, 1 savivaldybes atstovas. 8

bendruomeniniq organizacijq il vietos bendruomeniq nariai. Vadovaujautis
Roki5kio rajono savivaldybes tarybos 2014 m. balandZio 25 d. sprendimu
Nr. TS-4.82 RokiSkio miesto seniunijai skirta 2454,00 Eur vietos
bendruomenis sprendimams igyvendinti.

Seniunas Arlinas Krasauskas


