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1. BENDROJI DALIS 

 

Pandėlio seniūnija (toliau – seniūnija) yra Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 

filialas, veikiantis Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu apibrėžtoje tam tikroje 

savivaldybės teritorijos dalyje. 

Seniūnija savo veiklą 2019 m. vykdė vadovaujantis Pandėlio seniūnijos seniūnaičių 

sueigos patvirtintu metiniu veiklos planu.  

Metinis veiklos planas parengtas vadovaujantis trimečiu Rokiškio rajono savivaldybės 

strateginiu veiklos planu, kuriame suformuluota savivaldybės misija, strateginiai tikslai, aprašytos 

vykdomos programos, siekiami rezultatai ir numatomi finansavimo šaltiniai bei žmogiškieji ištekliai 

joms įgyvendinti. 

Seniūnijos veiklą reglamentuoja veiklos nuostatai. Seniūnija savo veikloje vadovaujasi 

Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymais, 

Vyriausybės nutarimais, ministrų įsakymais, Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais, 

mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais savivaldybės institucijų 

sprendimais. Veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto. Seniūnijos ir seniūno funkcijoms 

įgyvendinti reikalingos lėšos gali būti skiriamos ir iš kitų finansavimo šaltinių. 

Seniūnijoje 2019 m. pradžioje buvo patvirtinta  20,41 etato, metų pabaigoje – 20,41 etato, 

iš jų 2 valstybės tarnautojai, likusiejin –  dirbantys pagal darbo sutartis.  

Pandėlio seniūnijoje veiklą vykdo penkios kaimo bendruomenės: Pandėlio miesto,  

Lailūnų, Sriubiškių, Panemunio, Suvainiškio kaimo bendruomenės. Seniūnijos teritorija suskirstyta 

į aštuonias seniūnaitijas: Pandėlio, Gerkonių, Sriubiškių, Lailūnų, Apaščios, Panemunio, 

Suvainiškio ir Puodžialaukės. 2019 metais išrinkti septyni seniūnaičiai. Neišrinktas Puodžialaukės 

seniūnaitijos seniūnaitis, seniūnaitijos gyventojams nepasiūlius nė vieno kandidato.  

Pandėlio seniūnijoje veiklą vykdo Pandėlio gimnazija, Pandėlio universalus daugiafunkcis 

centras, veikia Rokiškio rajono ligoninės slaugos skyriaus padalinys, VŠĮ Rokiškio PASPC 

Pandėlio  ambulatorija, Martynonių medicinos punktas, Rokiškio rajono savivaldybės J. Keliuočio 

viešosios bibliotekos penki filialai.  

Gyventojų skaičiaus (sausio 1 d.) pokytis parodytas 1 diagramoje.  
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1 diagrama 

 

 
 

Gyventojų, pateikusių gyvenamosios vietos deklaracijos, asmeniui pakeitus gyvenamąją 

vietą Lietuvos Respublikoje ir išvykimo iš LR ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui deklaracijas, 

skaičiaus kitimas parodytas 2 diagramoje.  

      2 diagrama 
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Gyvenamąją vietą seniūnijoje deklaravusių asmenų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes 

parodytas 3 diagramoje. 

3 diagrama 

 

 
 

Seniūnijos duomenų pokytis per 2019 metus  parodytas 1 lentelėje. 

1 lentelė 

Rodiklis Mato vnt. 2019-01-01 2020-01-01 

Seniūnijos plotas ha 32439 32439 

Gyventojų skaičius  žm. 2713 2626 

Kaimų, miestelių skaičius vnt 124 124 

Bendras seniūnijos vidaus kelių  ir gatvių  

ilgis  km 286 287,21 

Valomų šaligatvių ilgis km 26 2,11 

Valomų gatvių ilgis km. 7 33,98 

Valomų gatvių skaičius    vnt. 79 49 

Veikiančių kapinių skaičius vnt. 25 25 

Neveikiančių kapinių skaičius vnt. 32 32 

Kapinių teritorijų plotas ha 10,26 10,26 

Lankytinų vietų seniūnijoje skaičius vnt. 9 10 

Kultūros paveldo objektų teritorijų skaičius vnt. 5 6 

Saugomų teritorijų skaičius Vnt. 2 2 

Eksploatuojamų šviestuvų skaičius vnt. 289 289 

Parkų skaičius vnt. 3 3 

Seniūnijos prižiūrimų viešųjų erdvių plotas ha 12,5 12,5 

Seniūnijos prižiūrimų gėlynų plotas ha 0,6 0,6 

Socialiai remtinų šeimų skaičius vnt. 130 106 

 

2. SENIŪNIJA ĮGYVENDINA 

 

Seniūnija vykdydama savo veiklą įgyvendina Rokiškio rajono savivaldybės strateginiame 

veiklos plane numatytas programas: 

Programa Nr. 1 – Savivaldybės  pagrindinių funkcijų įgyvendinimas ir vykdymas; 

Programa Nr. 3 – Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo 

aktyvinimas; 

Programa Nr. 4 – Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas; 

Programa Nr. 5 – Rajono infrastruktūros objektų priežiūros, plėtros ir modernizavimas. 

132 

243 203 
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825 

577 

Gyventojų pasiskirstymas pagal 
amžiaus grupes 

iki 7 metų

nuo 7 metų iki 18 metų

nuo 18 metų iki 25 metų

nuo 25 metų iki 45 metų

nuo 45 metų iki 65 metų

nuo 65 metų
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3. SENIŪNIJOS VEIKLOS FINANSAVIMAS 

2 lentelė  

2019 metų Pandėlio seniūnijos asignavimai pagal programas 
Progr

amos. 

Nr. 

Programos pavadinimas Lėšos, 

tūkst. Eur 

Iš jų: Finansavimo šaltinis 

Darbo 

užmokestis 
SODRA Kitos 

išlaidos 

1 
Savivaldybės  pagrindinių 

funkcijų įgyvendinimas ir 

vykdymas 

91,0 80,4 1,7 8,9 Savivaldybės 

biudžetas, valstybės 

biudžetas,  spec. 

programų lėšos 

2 Kultūros, sporto, 

bendruomenės, vaikų ir 

jaunimo gyvenimo 

aktyvinimas 

47,6 33,3 1,1 13,2 Savivaldybės 

biudžetas, spec. 

programų lėšos 

3 Socialinės paramos ir 

sveikatos apsaugos 

paslaugų kokybės 

gerinimas 

33,7 13,1 0,3 20,3 Valstybės biudžetas, 

savivaldybės 

biudžetas 

4 Rajono infrastruktūros 

objektų priežiūros, plėtros 

ir modernizavimas 

71,0 47,3 0,7 23,0 Savivaldybės 

biudžetas,  spec. 

programų lėšos 

Iš viso: 243,3 174,1 3,8 65,4  

 

Pandėlio seniūnijos asignavimų 2019 metais paskirstymas pagal programas parodytas 

4 diagramoje. 

 4 diagrama  
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3 lentelė  

 

 Pandėlio seniūnijos asignavimų grafinis palyginimas pagal programas per tris metus 

parodytas 5 diagramoje. 

 

5 diagrama 

 
 

2019 m.  pagal finansavimo sutartis seniūnijai papildomai buvo skirta 21 155 eurų asignavimų. 
 

4 lentelė 

2019 metų asignavimai pagal finansavimo sutartis 

Eil. 

Nr. 

Sutarties objektas 

 

Lėšos, Eur 

1 Seniūnijai priklausančių pastatų einamasis remontas 3 790 

2 Pavojų keliančių medžių šalinimo darbai 4 000 

3 Naujų želdinių įsigijimui ir veisimui 500 

4 Remonto darbų organizavimui ir medžiagų įsigijimui, vykdant 

užimtumo didinimo programą Pandėlio seniūnijoje 

750 

5 Kelių priežiūros darbai žiemą ir kiti kelių priežiūros darbai 

Pandėlio seniūnijoje 

8 000 

6 Seniūnijai priklausančių ES lėšomis įgyvendintų projektų 

eksploatavimas ir priežiūra 

2 150 

56,9 

36,6 

69,4 

71,9 

64,1 

39,6 

57,5 

75,3 

71,0 

33,7 

39,6 

91,0 

0 20 40 60 80 100

Rajono infrastruktūros objektų priežiūra,
plėtra ir modernizavimas

Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos
paslaugų kokybės gerinimas

Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų
ir jaunimo gyvenimo aktyvinimas

Savivaldybės  pagrindinių funkcijų
įgyvendinimas ir vykdymas

2019 metai

2018 metai

2017 metai

Pandėlio seniūnijos asignavimų palyginimas pagal programas per tris metus 

Programos  

Nr. 

Programos pavadinimas Lėšos, iš viso tūkst. Eur 
2017  

metai 

2018 metai 2019 

metai 

1 Savivaldybės  pagrindinių funkcijų 

įgyvendinimas ir vykdymas 
71,9 75,3 91,0 

2 Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir 

jaunimo gyvenimo aktyvinimas 
69,4 57,5 47,6 

3 Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos 

paslaugų kokybės gerinimas 
36,6 39,6 33,7 

4 Rajono infrastruktūros objektų priežiūra, 

plėtra ir modernizavimas 
56,9 64,1 71,0 

 Iš viso: 234,8 236,5 243,3 
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7 Kultūrinės veiklos organizavimas 600 

8 Kultūros materialinės bazės stiprinimui 900 

9 Projekto „Suvainiškio bendruomenės šventė „Spanguolinė – 2019“ 

kai žodžiai švelniai pradeda skambėti“ įgyvendinimui  

315 

10 Kapitono A. Tindžiulio medinio paminklo tvarkymo darbams 150 

Iš viso 21 155 

 

 

Bendrai Pandėlio seniūnijos veiklai, pagal įgyvendinamas veiklos programas ir 

atskiras tikslines finansavimo sutartis 2019 metais skirta 264,45 tūkst. Eur. Pandėlio seniūnijos trijų 

metų asignavimų pagal programas ir atskiras  finansavimo  sutartis  grafinis palyginimas parodytas 

6 diagramoje. 

 

6 diagrama 

 

 
 

 

4. SENIŪNIJOS VEIKLA 2019 METAIS 

 

Programa Nr. 1 – Savivaldybės  pagrindinių funkcijų įgyvendinimas ir vykdymas. 

Įgyvendinant programą siekiama didinti veiklos efektyvumą per savivaldybės tarybos, 

mero, administracijos sprendimų, įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų 

įgyvendinimo organizavimą ir kontroliavimą, planavimo proceso ir žmogiškųjų išteklių tobulinimą 

bei informacinių sistemų diegimą.  

Programos įgyvendinimas leidžia suderinti bendruomenės, seniūnijos, savivaldybės bei 

valstybės interesus, lemia didėjantį seniūnijos darbuotojų profesionalumą ir rezultatyvumą, 

užtikrinti savalaikį, kokybišką paslaugų teikimą bei funkcijų vykdymą. 

Programos įgyvendinimo uždaviniai ir vykdymo kriterijai: 

5 lentelė 

Užtikrinti seniūnijos darbo organizavimą 
Eil. 

Nr. 

Uždavinį 

detalizuojanti 

aiškiai apibrėžta 

veikla 

2019 

metų 

planas 

2019 

metų 
plano 

įvykdy

mas 

2019 metų rodiklio pokyčio analizė Praėjusių 

2018 metų 

plano 

įvykdymas 

1. Seniūnijos 

darbuotojų 

skaičius 

20,41 

etato 

20,41 

etato 

Etatų skaičius ataskaitiniu laikotarpiu nekito.  
20,41 

etato 

250

252

254

256

258

260

262

264

266

2017 metai 2018 metai 2019 metai

261,02 

255,70 

264,50 

Diagramos pavadinimas 
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2. Parengta 

savivaldybės 

administracijos 

direktoriaus 

įsakymų projektų 

skaičius 

25 26 

Savivaldybės administracijos direktoriaus 

įsakymų projektų veiklos klausimais parengiama 

pagal poreikį ir būtinumą siekiant užtikrinti 

tinkamą seniūnijos funkcijų vykdymą. Taip pat, 

dalis sprendimų veiklos klausimais yra priimama 

centralizuotai, t. y. įsakymų projektus kai kuriais 

klausimais rengia administracijos specialistai. 

 

26 

3. Parengta mero 

potvarkių 

projektų skaičius 0 2 

Rajono mero potvarkių projektų veiklos 

klausimais parengiama pagal poreikį ir būtinumą 

siekiant užtikrinti tinkamą seniūnijos funkcijų 

vykdymą.  

 

0 

4.  Parengta rajono 

tarybos 

sprendimų 

projektų skaičius 

1 0 

Rajono tarybos sprendimų projektų ataskaitiniais 

metais nerengta, kadangi seniūnijos veikloje 

nebuvo sprendžiami klausimai, kurių sprendimui 

būtų būtinas rajono tarybos sprendimas. 

2 

5. Priimta prašymų 

laidojimo 

pašalpai gauti 

40 48 

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per 

ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių 

asmenų su šios rūšies prašymais skaičiaus. 

51 

6. Išduota leidimų 

laidoti seniūnijos 

teritorijoje 

esančiose 

kapinėse 

50 55 

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per 

ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių 

asmenų, prašančių leidimų laidoti, skaičiaus. 49 

7. Atlikta notarinių 

veiksmų 100 135 

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per 

ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių 

asmenų dėl notarinių veiksmų skaičiaus. 

117 

8. Organizuota ir 

atlikta viešųjų 

pirkimų 

8 16 

Dauguma prekių ir paslaugų perkama pagal 

savivaldybės administracijos Strateginio 

planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų atliktus 

centralizuotus viešuosius pirkimus. Atskiri viešieji 

pirkimai seniūnijos inicijuojami ir pirkimų 

organizatoriaus atliekami tik tais atvejais, kai 

perkama konkreti prekė ar paslauga, reikalinga 

konkretiems darbams atlikti ir seniūnijos funkcijų 

vykdymui. 

8 

9. Parengta darbo 

sutarčių su 

asmenimis, 

įdarbinamais 

pagal užimtumo 

didinimo 

programą 

7 7 

Vykdant užimtumo didinimo programą nuolat 

bendradarbiaujama su Užimtumo tarnybos  

Rokiškio padaliniu. Pagal užimtumo tarnybos 

rekomendacijas ir kriterijus su seniūnijos 

gyventojais sudaromos terminuotos darbo sutartys 

dėl viešųjų darbų atlikimo. Veiklos vertinimo 

rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį 

skirtų asignavimų. 

 

7 

10. Išduota šeimos 

sudėtį ar kitokią 

faktinę padėtį 

patvirtinančių 

pažymų 

280 301 

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per 

ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių 

asmenų su prašymais išduoti šeimos sudėtį ar 

kitokią faktinę padėtį patvirtinančią pažymą 

skaičiaus. 

 

290 

11. Išduota 

charakteristikų 

10 12 

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per 

ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių 

asmenų ar institucijų, su prašymais išduoti asmenį 

charakterizuojančias pažymas, skaičiaus. 

 

 

13 
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12. Priimta ir 

išnagrinėta 

asmenų skundų, 

prašymų, 

pranešimų 
20 46 

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per 

ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių 

gyventojų su įvairaus pobūdžio skundais, 

prašymais ar pranešimais, skaičiaus. 

Žodiniai gyventojų skundai, prašymai ar 

pranešimai į registrą netraukiami, jie sprendžiami 

betarpiškai bendraujant su gyventojais. 

 

20 

13. Išduota leidimų 

saugotinų  

medžių kirtimui, 

genėjimui 55 94 

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per 

ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių 

gyventojų ar organizacijų su prašymais išduoti 

leidimą saugotinų medžių kirtimui, skaičiaus. 

Leidimai išduodami tik išnagrinėjus prašymus, bei 

įvertinus planuojamų kirsti medžių faktinę būklę 

vietoje. 

90 

14. Atspausdinta, 

skenuota, 

kopijuota, 

registruota 

seniūnijos vidaus 

siunčiamų ir 

gaunamų raštų 

 

900 980 

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per 

ataskaitinį laikotarpį gautų, skenuotų, kopijuotų, 

registruotų siunčiamų, gaunamų raštų ir 

dokumentų ir pan. 
1100 

15. Paruošta archyvui 

bylų  

4 5 

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo 

suformuotų bylų ir suderinimo su Šiaulių regiono 

valstybės archyvo Panevėžio filialu,  skaičiaus. 

Kadangi 2017 m. nuolat saugomos bylos buvo 

sutvarkytos jau 2018 m., 2019 m. buvo likę 

sutvarkyti tik 2017 m. ilgai saugomas bylas. 

 

19 

Tinkamai įgyvendinti perduotas valstybės funkcijas  

1. Gyvenamąją vietą 

deklaravusių 

asmenų skaičius 

seniūnijos 

teritorijoje 

2680 2626 

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso, nuo 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje seniūnijos 

teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų 

skaičiaus pagal Gyvenamosios vietos deklaravimo 

informacinės sistemos duomenis. 

Gyventojų skaičiaus mažėjimą lemia senstanti 

visuomenė, mažas atvykstančiųjų gyventi į 

seniūnijos teritoriją skaičius bei didelis 

išvykstančiųjų gyventi kitur ar į užsienį gyventojų 

skaičius. Statistiškai gyventojų mažėjimą lemia ir 

formalus gyvenamosios vietos deklaruojamų 

duomenų pakeitimas. 

2713 

2. Priimta 

gyvenamosios 

vietos deklaracijų, 

asmeniui pakeitus 

gyvenamąją vietą 

Lietuvos 

Respublikoje ar 

atvykus gyventi 

 

 

125 131 

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per 

ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių 

asmenų su prašymais deklaruoti gyvenamąją vietą 

seniūnijos teritorijoje skaičiaus.  

 

203 

3. Priimta išvykimo 

iš LR ilgesniam 

nei 6 mėn. 

laikotarpiui, 

deklaracijos  

25 25 

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per 

ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių 

asmenų, su prašymais deklaruoti išvykimą iš LR 

ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui, skaičiaus. 

 

30 
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4. Priimta 

sprendimų dėl 

gyvenamosios 

vietos 

deklaravimo 

duomenų 

panaikinimo ar 

keitimo 

25 70 

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per 

ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių 

gyventojų, su prašymais priimti sprendimą dėl 

gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų 

panaikinimo ar keitimo.  
186 

5. Išduota pažymų 

apie deklaruotą 

gyvenamąją vietą 140 186 

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per 

ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių 

gyventojų, su prašymais išduoti pažymą apie 

deklaruotą gyvenamąją vietą, skaičiaus. 

 

195 

6. Pažymų apie 

nuosavybės teise 

priklausančioje 

patalpoje 

gyvenamąją vietą 

deklaravusius 

asmenis 

suteikimas 

 

100 84 

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per 

ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių 

gyventojų, su prašymais išduoti pažymą apie 

nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje 

patalpoje gyvenamąją vietą deklaravusius 

asmenis, skaičiaus.  

171 

7. Užpildyta ir 

priimta paraiškų 

paramai už žemės 

ūkio naudmenas 

ir kitus plotus bei 

gyvulius gauti 

300 319 

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per  

ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių 

žemės valdų savininkų prašymų tiesioginėms 

išmokoms gauti. 

 

321 

8. Užpildyta ir 

priimta prašymų 

registruoti, 

išregistruoti  

žemės ūkio valdą 

ar atnaujinti jos 

registracijos 

duomenis 

380 329 

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per  

ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių 

žemės ūkio valdų savininkų prašymų atnaujinti 

žemės ūkio valdas.  

Besikreipiančių žemės ūkio valdų savininkų dėl 

šios rūšies paslaugos priklauso nuo gautų žemės 

valdų savininkų paraiškų tiesioginėms išmokoms 

gauti. 

 

418 

9. Gauti žemės ūkio 

valdų savininkų 

prašymai dėl 

melioruojamų 

laukų, gamtinių 

sąlygų ar gyvūnų 

padarytos žalos 

įvertinimo, kitais 

klausimais 

susijusiais su 

žemės ūkiu 

 

10 155 

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per 

ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių 

žemės ūkio valdų savininkų prašymų. 

Ataskaitiniais metais gautų prašymų skaičius 

išaugo dėl gyventojų, nukentėjusių nuo sausrų 

gyvulininkystėje, kreipimųsi su prašymais. 

 

 

57 

Efektyvinti seniūnijos veiklos organizavimą ir funkcijų įgyvendinimą 

1. Darbuotojų mokymai, kvalifikacijos tobulinimas 

 Darbuotojų 

dalyvavusių 

mokymuose 

skaičius 

7 5 

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo skiriamų 

lėšų mokymams, mokymų organizavimo, 

organizuojamų mokymų pobūdžio bei poreikio. 

 

 

 

6 

Mokymų valandų 

skaičius 

 

120 112 169 
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2. Darbuotojų sauga 

Įvadinis (bendras) 

ir pirminis darbo 

vietoje darbuotojų 

instruktavimas 

10 
343 

 

Įvadinis (bendras) darbuotojų supažindinimas su 

darbų saugos instrukcijomis ir reikalavimais 

organizuojamas visiems darbuotojams, 

pradedantiems eiti pareigas ar dirbti (9), laikinai 

įdarbinamiems vykdant užimtumo didinimo 

programą (7) bei asmenims atliekantiems 

visuomenei naudingą veiklą (327). 

Veiklos rodiklis priklauso nuo naujai įdarbinamų 

darbuotojų bei visuomenei naudingą veiklą 

atliekančių asmenų skaičiaus per ataskaitinį 

laikotarpį. 

5 

Periodinis 

darbuotojų 

instruktavimas 

darbo vietoje 

5 0 

Periodinis darbuotojų supažindinimas su darbų 

saugos instrukcijomis ir reikalavimais darbo 

vietoje vykdomas ne rečiau kaip kartą per 36 

mėnesius. 

7 

Papildomas 

darbuotojų 

instruktavimas 

darbo vietoje 
10 0 

Papildomas darbuotojų supažindinimas su darbų 

saugos instrukcijomis ir reikalavimais vykdomas 

pakeitus darbų saugos instrukcijas, darbo vietą, 

pasikeitus darbo funkcijoms, įvykus nelaimingam 

atsitikimui darbe, paaiškėjus, kad darbuotojas 

stokoja reikiamų darbų saugos žinių. 

Ataskaitiniu laikotarpiu vykdyti papildomą 

darbuotojų instruktavimą nebuvo poreikio. 

0 

3. Gaisrinė sauga 

Įvadinis 

darbuotojų 

supažindinimas 

su gaisrine sauga 
10 

343 

 

 

Įvadinis (bendras) instruktažas organizuojamas 

visiems darbuotojams, pradedantiems eiti pareigas 

ar dirbti (9) laikinai įdarbinamiems vykdant 

užimtumo didinimo programą (7) bei asmenims 

atliekantiems visuomenei naudingą veiklą (329). 

 

4 

Periodinis 

darbuotojų 

supažindinimas 

su gaisrine sauga 

darbo vietoje 

 

5 11 

Periodinis darbuotojų supažindinimas su gaisrine 

sauga darbo vietoje vykdomas ne rečiau kaip kartą 

per 12 mėnesių. 

11 

 Papildomas 

darbuotojų 

supažindinimas 

su gaisrine sauga 

darbo vietoje 

10 0 

Papildomai darbo vietoje turi būti instruktuodama 

pakeitus gaisrinės saugos instrukciją (išskyrus 

redakcinio pobūdžio pakeitimus), darbo vietą, 

pasikeitus darbo funkcijoms, įvykus sprogimui 

arba kilus gaisrui, paaiškėjus, kad darbuotojas 

stokoja reikiamų gaisrinės saugos žinių. 

11 

 

Programos Nr. 1  įgyvendinimui priskiriamos savarankiškos  bei valstybės deleguotos 

funkcijos. Daugumą, 2019 metų veiklos plane numatytų programos uždavinių įgyvendinimo 

kriterijų, planuotus rodiklius seniūnija įgyvendino, programai skirtus asignavimus panaudojo 

tinkamai ir racionaliai juos paskirstydama.  

                                                                                                               

Programa Nr. 3 – Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo 

aktyvinimas. 

Programos įgyvendinimu siekiama skatinti kultūrines tradicijas, kaupti ir saugoti etnines, 

materialines ir dvasines vertybes, tinkamai organizuoti kultūros veiklą, kelti kultūros paslaugų 

kokybę ir prieinamumą seniūnijos gyventojams, viešinti informaciją apie seniūnijos lankytinas 

vietas ir objektus. Taip pat remiamos gyventojų iniciatyvos, skatinami bendruomenių organizuojami 

kultūriniai, socialiniai, sportiniai ir kitokie projektai bei renginiai. Skatinamas seniūnijos gyventojų 

įsitraukimas į savarankiškas ir organizuotas kultūros ir sporto veiklas, sudaromos sąlygos vaikų, 
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paauglių, jaunimo, suaugusių bei neįgaliųjų užimtumo bei fizinio pasirengimo gerinimui. 

Remiamos gyventojų iniciatyvos dalyvauti rajoniniuose, tarprajoniniuose ar respublikiniuose 

renginiuose. 

Programos įgyvendinimas leidžia efektyviai organizuoti kultūros veiklą, skatinti gyventojų 

įsitraukimą į savarankiškas kultūros ir sporto veiklas, remti gyventojų, bendruomenių, visuomeninių 

organizacijų iniciatyvas rengti renginius ar projektus. 

Programos įgyvendinimo uždaviniai ir vykdymo kriterijai: 

 

6 lentelė 
Didinti kultūrinės aplinkos ir paslaugų kokybę bei prieinamumą, vykdyti turizmo informacijos sklaidą 

Eil. 

Nr. 

Uždavinį 

detalizuojanti 

aiškiai apibrėžta 

veikla 

2019 

metų 

planas 

2019 metų 

plano 

įvykdymas 

2019 metų rodiklio pokyčio analizė Praėjusių 

2018 metų 

plano 

įvykdymas 

1. 

 

 

Organizuota 

kultūros renginių 

seniūnijos 

teritorijoje 38 148 

Visi organizuojami renginiai derinami su vietos 

gyventojais ar juos atstovaujančiais asmenimis. 

Didėjantį renginių skaičių lemia vietos gyventojų 

poreikis ir didėjantis domėjimasis kultūros 

renginiais. Rodiklyje pateikiamas bendras 

seniūnijos teritorijoje organizuotų kultūros 

renginių skaičius 

41 

2. Bendruomenių ar 

kitų 

visuomeninių 

organizacijų 

iniciatyva 

organizuota 

kultūrinių 

renginių 

seniūnijos 

teritorijoje 

5 14 

Dauguma renginių yra organizuojama kartu su 

kultūros specialistais. Rodiklyje pateikiamas 

išskirtinai bendruomenių iniciatyva organizuotų 

renginių skaičius 

3 

3. Dalyvauta rajono 

ar kitų seniūnijų 

organizuotuose 

kultūriniuose 

renginiuose 

10 14 

Rajono ar kitų seniūnijų organizuojamuose 

kultūriniuose renginiuose dalyvauja kultūros 

kolektyvai, kai yra reprezentuojama kolektyvo 

veikla arba keičiamasis parengtomis kultūros 

programomis. 

10 

4. Dalyvauta 

respublikiniuose 

kultūriniuose 

renginiuose 

 

1 0 

Ataskaitiniu laikotarpiu respublikiniuose kultūros 

renginiuose nedalyvauta dėl to, kad nebuvo 

rengiama renginių, kuriuose su turimais 

žmogiškaisiais ištekliais, būtų buvusi galimybė 

reprezentatyviai ir konkurencingai sudalyvauti. 

0 

5. Žiniasklaidoje, 

internetiniuose 

puslapiuose ar 

socialiniuose 

tinkluose viešinta 

informacija apie 

seniūnijos 

lankytinas vietas 

ir objektus 

15 18 

Informacija skelbiama Rokiškio rajono 

savivaldybės tinklalapyje, seniūnijos ir 

bendruomenių socialinio tinklo „Facebook“ 

paskyrose arba bendruomenių tinklalapiuose, 

„Gimtajame Rokiškyje“, „Rokiškio sirenoje“.   

Apie seniūniją buvo pasakota LNK laidoje 

„Gyvenu čia“. 

20 

Skatinti kūno kultūros ir sporto plėtrą bei gyventojų fizinį aktyvumą. 

1. Organizuota 

sporto renginių 

seniūnijos 

teritorijoje 
2 4 

Visi organizuojami sporto renginiai derinami su 

vietos gyventojais ar juos atstovaujančiais 

asmenimis. Didėjantį sporto renginių skaičių 

lemia vietos gyventojų poreikis ir didėjantis 

domėjimasis sporto renginiais.  
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2. Bendruomenių ar 

kitų 

visuomeninių 

organizacijų 

iniciatyva 

organizuota 

sporto renginių 

seniūnijos 

teritorijoje 

2 4 

Dauguma sporto renginių inicijuojama ir 

organizuojama visuomeninių organizacijų 

iniciatyva. 

 

Rengti, vykdyti bei remti vietos bendruomenių ir kitų visuomeninių organizacijų planuojamus rengti ar 

vykdomus kultūrinių bei sportinių renginių projektus seniūnijos teritorijoje. 

1. Parengti ar 

vykdomi 

savivaldybės 

administracijos 

inicijuoti 

seniūnijos 

teritorijoje 

kultūrinių bei 

sportinių renginių 

projektai  

1 1 

Projektai teikti Žemės ūkio ministerijai. Gautas 

finansavimas Lailūnų kaimo bendruomenės ir 

kultūros specialistės organizuojamam renginiui 

„Gerumu sušildyk“.  

 

2. Bendruomenių ar 

kitų 

visuomeninių 

organizacijų 

iniciatyva 

seniūnijos 

teritorijoje 

parengti ar 

vykdomi 

kultūrinių bei 

sportinių renginių 

projektai 

 

1 7 

Paraiškos finansavimui gauti teikiamos 

bendruomenių ar kitų visuomeninių organizacijų 

iniciatyva. Projektų įgyvendinimui dauguma 

atvejų prisideda seniūnija. 

 

 

Programa Nr. 4 – Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės 

gerinimas. 

Šios programos įgyvendinimu siekiama sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti 

gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius 

su visuomene, taip pat padedama įveikti socialinę atskirtį. Siekiant užtikrinti socialiai pažeidžiamų 

grupių pakankamą pragyvenimo lygį, kreipiamasi į Rokiškio rajono savivalybės administracijos 

Socialinės paramos ir sveikatos skyrių dėl piniginės socialinės paramos šeimoms ir vieniems 

gyvenantiems asmenims, negalintiems savarankiškai apsirūpinti pakankamomis pragyvenimui 

lėšomis, (socialinės pašalpos, vienkartinės pašalpos, socialinės paramos mokiniams ar kt.), skyrimo. 

Sprendžiamas klausimas dėl socialinių paslaugų senyvo amžiaus ar neįgaliems asmenims teikimo. 

Vykdoma programa siekiama sudaryti galimybes įvairioms gyventojų socialinėms grupėms 

integruotis į visuomenę, nežeminant žmogiškojo orumo, užtikrinti normalias gyvenimo sąlygas. 

Programos įgyvendinimas leidžia užtikrinti socialiai pažeidžiamų grupių pakankamą 

pragyvenimo lygį, sudaromos sąlygos asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes 

savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat 

padėti įveikti socialinę atskirtį. 
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Programos įgyvendinimo uždaviniai ir vykdymo kriterijai: 
7 lentelė 

Organizuoti ir užtikrinti socialinės paramos politiką, teikiant piniginę socialinę paramą. 
Eil. 

Nr. 

Uždavinį 

detalizuojanti 

aiškiai apibrėžta 

veikla 

2019 

metų 

planas 

2019 

metų 
plano 

įvykdy

mas 

2019 metų rodiklio pokyčio analizė Praėjusių 

2018 metų 

plano 

įvykdymas 

1. Vertintos atskirų 

šeimų ar asmenų 

gyvenimo 

sąlygos 
100 36 

Šeimų ar asmenų gyvenimo sąlygos vertinamos 

gyventojams teikiant prašymus vienkartinei 

piniginei išmokai gauti, taip pat norint gauti 

transporto paslaugas iš Rokiškio socialinės 

paramos centro, prašant maisto produktų iš Carito, 

prašant apmokėti už lovadienius pagal socialines 

indikacijas, apgyvendinant globos įstaigose, 

teikiant paslaugas į namus ir pan.   

99 

2. Priimta prašymų 

kieto kuro 

kompensacijoms 

gauti 

50 45 

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per 

ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių 

asmenų, su prašymais skirti kompensaciją už 

įsigytą kietą kurą patalpų šildymui. 

 

53 

3. Priimta prašymų 

vienkartinei 

piniginei pašalpai 

gauti 

60 23 

Gyventojų, norinčių gauti vienkartinę piniginę 

pašalpą buvo daugiau, tačiau pakeitus vienkartinių 

pašalpų skyrimo tvarką, gyventojai, neatitinkantys 

naujų kriterijų, prašymų nebepildė. 

 

57 

4. Priimta prašymų 

socialinei 

paramai 

mokiniams gauti 
60 64 

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per 

ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių 

asmenų su prašymais skirti socialinę paramą 

mokiniams gauti. 

 

 

58 

Didinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, mažinti socialinę atskirtį 

1. Seniūnijos 

teritorijoje 

esančių socialiai  

remtinų asmenų 

ar šeimų skaičius  

 

 

90 106 

Rodiklis priklauso nuo seniūnijos teritorijoje 

gyvenančių asmenų ir šeimų, kurių pajamos 

mažesnės už valstybės remiamų pajamų dydį. 

21 

2. Seniūnijos 

teritorijoje 

gyvenančių 

senyvo amžiaus 

vienišų ir 

socialinę atskirtį 

patiriančių 

asmenų skaičius 

 

58 40 

Rodiklis priklauso nuo senyvo amžiaus žmonių, 

kurie gyvena vieni skaičiaus, kai jais nėra kam 

rūpintis ir jie yra socialiai pažeidžiami. 

54 

3. Apsilankymų pas 

socialiai 

pažeidžiamus 

asmenis 

20 80 

Tai asmenys, kurie patiria pajamų ir materialinius 

nepriteklius ir yra žemiau ar arti santykinio skurdo 

ribos, asmenys su negalia, senyvo amžiaus 

žmonės.  

206 

4. Priimta prašymų 

iš asmenų ar 

šeimų, 

pageidaujančių 

gauti paramą 

maisto produktais 

230 351 

Veiklos rodiklis priklauso nuo asmenų, kuriems 

pagal nustatytus kriterijus priklauso gauti paramą, 

besikreipiančių į seniūniją dėl paramos maisto 

produktais gavimo skaičiaus. 

Ataskaitiniu laikotarpiu tokių asmenų skaičius 

padidėjo, pasikeitus nustatytiems kriterijams. 

229 
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5. Sutvarkyti 

reikiami 

dokumentai ir 

aprūpinta 

neįgaliųjų 

kompensacine 

technika 

15 20 

Veiklos rodiklis priklauso nuo gyventojų 

besikreipiančių su prašymu aprūpinti neįgaliųjų 

kompensacine technika skaičiaus. Dalis gyventojų 

kreipiasi tiesiogiai į Rokiškio socialinės paramos 

centrą. 

10 

        

Programa Nr. 5 – Rajono infrastruktūros objektų priežiūra, plėtra ir modernizavimas. 

Šios programos įgyvendinimu siekiama gerinti seniūnijos teritorijoje esančių viešųjų erdvių 

ir objektų būklę, vykdyti teritorijų tvarkymą, formuoti pilnavertę, sveiką ir harmoningą 

gyvenamąją, darbo ir poilsio aplinką, vykdyti kelių (gatvių) modernizavimo ir priežiūros darbus, 

didinti eismo saugumą. 

Programos įgyvendinimas leidžia skatinant užimtumą, gerinti gyvenamąją aplinką, 

kompleksiškai modernizuoti, tvarkyti ir plėtoti kaimo gyvenamųjų vietovių bei viešųjų erdvių 

infrastruktūrą, modernizuoti ir gerinti Rokiškio rajono savivaldybei priklausančių, seniūnijos 

teritorijoje esančių, pastatų būklę, tinkamai prižiūrėti bei modernizuoti viešąją, seniūnijos 

teritorijoje esančią, susisiekimo infrastruktūrą. 

 

Programos įgyvendinimo uždaviniai ir vykdymo kriterijai: 

 8 lentelė 
Palaikyti esamą ar modernizuoti ir gerinti Rokiškio rajono savivaldybei priklausančių, seniūnijos teritorijoje 

esančių pastatų būklę 
Eil. 

Nr. 

Uždavinį 

detalizuojanti 

aiškiai apibrėžta 

veikla 

2019 

metų 

planas 

2019 

metų 

plano 

įvykdym

as 

2018 metų rodiklio pokyčio analizė Praėjusių 

2018 

metų plano 

įvykdymas 

1. Savivaldybės ir 

socialinių būstų 

skaičius 

12 12 

Seniūnijos apskaitoje yra  4 savivaldybės ir 8 

socialiniai būstai. Ataskaitiniais metais naujų 

sutarčių nesudaryta. Viena sutartis  metų eigoje 

buvo nutraukta. Šiuo metu neišnuomoti yra 5 

būstai. 

Laisvų socialinių ir savivaldybės būstų būklė 

prasta. Artimiausiu metu bus sprendžiamas  jų 

panaudojimo arba pripažinimo netinkamu / 

negalimu naudoti klausimas. 

12 

2. Savivaldybei 

priklausančių 

nekilnojamojo 

turto objektų, 

išskyrus žemės 

sklypus, skaičius 

21 39 

Seniūnijos teritorijoje yra 39 savivaldybei 

priklausantis objektai, kuriuos seniūnija nuolat 

prižiūri, remontuoja, rūpinasi jų technine 

priežiūra.  
21 

3. Savivaldybei 

priklausančių 

nekilnojamojo 

turto objektų 

plotas, kv. m 

3837  8021,61  

Veiklos rodiklis priklauso nuo seniūnijos 

teritorijoje esančių savivaldybei priklausančių 

pastatų ploto. 

Skirtumas nuo planuoto rodiklio išaugo dėl atlikto 

Nekilnojamojo turto objektų sutikrinimo. 

3837  

Palaikyti esamą ar modernizuoti ir gerinti seniūnijos teritorijoje esančių viešųjų erdvių infostruktūros būklę 

1. Prižiūrimų 

viešųjų erdvių 

plotas, ha 

12,5  12,5  

Prižiūrimų viešųjų erdvių plotas ataskaitiniais 

metais išliko toks pat. Viešąsias erdves prižiūrėjo 

seniūnijos darbininkai kartu su visuomenei 

naudingą veiklą, nemokamus viešuosius darbus ir 

pagal užimtumo programas dirbančiais 

gyventojais. Buvo valomos gatvės, šaligatviai, 

parkai, skverai, prižiūrimi želdiniai, kapinės, 

kertamos vietinių kelių užaugusios pakelės, 

tvarkomi šiukšlynai. 

12,5  
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2. Prižiūrimų 

paplūdimių 

plotas, ha 0,30  0,30  

Prižiūrimų paplūdimių plotas 2019 m. nesikeitė. 

Paplūdimiuose buvo organizuojami 

aplinkotvarkos darbai: žolės pjovimas, lapų 

grėbimas ir išvežimas, šiukšlių rinkimas.  

 

0,30  

3. Prižiūrimų 

gėlynų plotas, ha 

0,60  0,60  

Prižiūrimų gėlynų skaičius nekito. Buvo pirkti 

gėlių sodinukai, kuriais buvo papuoštas Pandėlys 

ir kaimo bendruomenių  centrai. Gėlynuose kaip ir 

kiekvienais metais seniūnijos darbininkai, 

visuomenei naudingą veiklą atliekantys asmenys 

bei gyventojai sodino gėles, jas laistė ir prižiūrėjo. 

0,60  

4. Lankytinų vietų 

skaičius 

9 10 

Seniūnijos teritorijoje yra 10 lankytinų vietų, 

kurias seniūnija rekomenduoja aplankyti turistams 

ir svečiams. Visų lankytinų objektų teritorijoje 

atliekami aplinkotvarkos priežiūros darbai.  

 

9 

Tvarkyti seniūnijos teritorijoje esančių viešųjų erdvių teritorijas 

1. Prižiūrimų 

šaligatvių ilgis, 

km 

7  2,21  

Prižiūrimi Pandėlio seniūnijoje esantys šaligatviai: 

šluojami, valomas sniegas, ravima užžėlusi žolė.  

Rodiklis nuo planuoto skiriasi dėl to, kas 

ataskaitiniais metais buvo patikslinti prižiūrimi 

šaligatviai ir prioritetai. 

 

 

7  

2. Seniūnijos 

gatvių ir kelių 

ilgis, km 

 

286  287,21  

Seniūnijos teritorijoje esančių kelių ir gatvių 

bendras ilgis buvo patikslintas 
290,5  

3. Prižiūrimų 

kapinių plotas, 

ha 
10,26 

 

10,26 

 

Prižiūrimų kapinių plotas 2019 m. nepadidėjo. 

Kapinėse ir aplink jas darbininkai ir visuomenei 

naudingą veiklą atliekantys asmenys pjovė žolę 

kapinėse ir aplink jas, tvarkė šiukšles.   

 

10,26 

 

Prižiūrėti ir tvarkyti viešąją, seniūnijos teritorijoje esančią, susisiekimo infrastruktūrą 

1. Greideriuojamų 

kelių ilgis, km 

433  269,4  

Seniūnijos teritorijoje esančių kelių ir gatvių su 

žvyro danga priežiūrai iš Kelių direkcijos Kelių 

priežiūros ir plėtros programos ataskaitiniais 

metais buvo skirta 79 034 Eur. Iš kurių 65 179 

Eur kelių žvyravimui bei greideriavimui paliekant 

teisę nuspręsti, kiek lėšų iš šios sumos skirti 

greideriavimui ir kiek žvyravimui.  13 855 EUR 

asfalto išdaužų taisymui.Pagal su rangovais 

pasirašytas sutartis 1 km. greideriavimo įkainis – 

28,89 Eur, 1 m³ žvyro paskleidimo – 13,92 Eur, 1 

m² asfalto duobių taisymo 23,97 Eur. 

Ataskaitiniais metais seniūnijos keliai ir gatvės 

buvo tvarkomis įvertinus jų būklę bei eismo 

intensyvumą. 

283  

2. Kelių priežiūra, 

Eur 

 

2888 

 

8000  

Lėšos skirtos iš Rokiškio rajono savivaldybės 

administracijos kelių priežiūros programos  

ataskaitiniu laikotarpiu panaudotos kelių ir gatvių 

valymui žiemos metu, smėlio barstymui ant 

slidžių kelių, gatvių ir šaligatvių ruožų, pakelių 

priežiūrai. Dalis lėšų panaudota medžiagų 

įsigijimui planuojamai įrengti automobilių 

stovėjimo aikštelei prie Pandėlio m. UDC 

Kraštinėje gatvėje.  

 

934  
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3. Asfalto duobių 

remontas, kv. m 
578  578  

Asfalto išdaužos buvo tvarkomos Pandėlio miesto, 

Pandėlio, Sriubiškių ir Lailūnų kaimų gatvėse. 
480  

4. Kelių 

žvyravimas, kub. 

m 2025  4124  

Panaudojant seniūnijai skirtas Kelių direkcijos 

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas, žvyras 

ant seniūnijos teritorijoje esančių kelių ir gatvių su 

žvyro danga buvo pilamas atsižvelgiant būklę, bei 

eismo intensyvumą. 

3750   

 

 

 

Seniūnas       Algirdas Kulys 

 


