


TYRIMO METODOLOGIJA (I) 
Tyrimo tikslas Išsiaiškinti Rokiškio rajono savivaldybės gyventojų nuomonę apie gyvenimo galimybes ir 

problemas, įvertinti pasitenkinimą teikiamomis viešosiomis paslaugomis bei nustatyti lūkesčius 
dėl savivaldybės plėtros. 

Tyrimo 
uždaviniai 

Tyrimo tikslui pasiekti iškelti du uždaviniai: 

1) įvertinti Rokiškio rajono savivaldybės gyventojų pasitenkinimą viešosiomis ir administracinėmis 
paslaugomis, teikiamomis savivaldybės teritorijoje;  

2) nustatyti pagrindinius Rokiškio rajono savivaldybės gyventojų lūkesčius dėl savivaldybės 
plėtros, kuriuos būtų galima integruoti į rengiamą Rokiškio rajono savivaldybės SPP iki 2030 m. 

Tyrimo 
tikslinės 
grupės  

Tikslinė grupė – Rokiškio rajono savivaldybės gyventojai, vyresni nei 18 m. amžiaus (imtinai), kurie 
pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis 2021 m. pradžioje sudarė 23 462 asmenis.  

Tyrimo imtis Tyrimo imtis pasirinkta su 5 proc. paklaida ir 95 proc. tikimybe. Privaloma imtis apskaičiuota pagal 
formulę, esančią www.apklausos.lt. Ji lygi 378 respondentams. Faktinė tyrimo imtis (N=581) 
didesnė, nei apskaičiuota privaloma. Ją sudaro Rokiškio rajono savivaldybės gyventojai, vyresni 
nei 18 m. amžiaus. Imtis atrinkta taikant paprastosios atsitiktinės tikimybinės atrankos metodą.  

Tyrimo 
metodas 

Apklausa vykdyta internetu (online), užpildant anketą, patalpintą Rokiškio rajono savivaldybės 
interneto puslapyje ir Facebook paskyroje, bei raštu (dalis anketų išdalinta Rokiškio rajono 
savivaldybės seniūnijose, kitose savivaldybės įstaigose, kur gyventojai, užėję atitinkamų paslaugų, 
galėjo užpildyti gyventojų nuomonės tyrimo anketas). Buvo užpildytos 488 anketos elektroninėje 
platformoje ir 93 anketos raštu (iš viso 581). Popierinių anketų buvo išdalinta 215, tačiau tik 93 
(43,3 proc.) užpildytos teisingai. Dalis anketų buvo užpildytos ne iki galo arba neteisingai (tokių 
anketų buvo 59 arba 27,4 proc.), kitos – neužpildytos visai (63 arba 29,3 proc.).      

Tyrimo 
vykdymo 
laikotarpis 

Duomenų rinkimas vyko nuo spalio 21 d. iki lapkričio 11 d. (imtinai).  

http://www.apklausos.lt/
http://www.apklausos.lt/
http://www.apklausos.lt/
http://www.apklausos.lt/
http://www.apklausos.lt/


TYRIMO METODOLOGIJA (II) 

Balai Įvertinimo tipas Procentai Konvertavimas į 5-ių balų 
skalę 

10 Puikus įvertinimas 91-100 proc. – 10 balų 4,5-5,0 – labai gerai arba 
visiškai sutinku 9 Labai geras įvertinimas 81-90 proc. – 9 balai 

8 Geras įvertinimas 71-80 proc. – 8 balai 3,5-4,4 – gerai arba sutinku 
  7 Vidutinis įvertinimas 61-70 proc. – 7 balai 

6 Patenkinamas ar neutralus įvertinimas 51-60 proc. – 6 balai 2,5-3,4 – neturiu nuomonės 
(neutralu) arba nei sutinku, 
nei nesutinku (vidutiniškai) 

5 Silpnai patenkinimas ar visiškai  
neutralus įvertinimas 

41-50 proc. – 5 balai 

4 Nepatenkinamas įvertinimas 31-40 proc. – 4 balai 1,5-2,4 – blogai arba 
nesutinku 3 Blogas įvertinimas 21-30 proc. – 3 balai 

2 Labai blogas įvertinimas  11-20 proc. – 2 balai 1-1,4 – labai blogai arba 
visiškai nesutinku 1 Visiškai blogas įvertinimas 0-10 proc. – 1 balas 
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SOCIALINĖS-DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS 
Rokiškio rajono savivaldybės gyventojų nuomonės tyrimo respondento portretas – 

jaunesnio nei vidutinio amžiaus, aukštąjį išsilavinimą, šiek tiek mažesnį nei vidutinį 
atlyginimą uždirbanti moteris, gyvenanti Rokiškio mieste.  

71,3% 

28,7% 

Moteris

Vyras

Lytis (N=581) 

49,4% 

19,3% 

16,5% 

10,8% 

2,8% 

0,7% 

0,3% 

0,2% 

Aukštasis universitetinis

Aukštasis neuniversitetinis

Aukštesnysis

Vidurinis

Pagrindinis

Profesinis

Pradinis

Nebaigtas aukstasis

Išsilavinimas (N=581) 

39,8% 

38,7% 

13,3% 

5,2% 

2,9% 

0,2% 

46-64 m.

30-45 m.

18-29 m.

65-79 m.

nenorėjo, nurodyti

>80 m.

Amžius (N=581) 

42,3% 

23,9% 

15,7% 

14,5% 

3,6% 

501-1000 EUR

1001-2000 EUR

Mažiau nei 500 EUR

Nenoriu nurodyti

Daugiau nei 2000 EUR

Pajamos (N=581) 

60,1% 

9,1% 

7,9% 

7,1% 

3,8% 

3,6% 

3,6% 

2,1% 

1,9% 

0,9% 

Samdomas darbuotojas

Darbdavys/ įmonės savininkas

Laisvai samdomas darbuotojas

Pensininkas

Bedarbis, ieškantis darbo…

Namų šeimininkas (-ė)

Studentas/ moksleivis

Dekretinėse/ vaiko…

Ūkininkas

Neįgalus asmuo, šiuo metu…

Užsiėmimas (N=581) 

52,5% 

18,4% 

6,2% 

4,6% 

4,1% 

4,1% 

3,4% 

2,8% 

2,2% 

1,5% 

Rokiškio miesto seniūnija

Rokiškio kaimiškoji seniūnija

Obelių seniūnija

Juodupės seniūnija

Jūžintų seniūnija

Kamajų seniūnija

Pandėlio seniūnija

Panemunėlio seniūnija

Kriaunų seniūnija

Kazliškio seniūnija

Seniūnija (N=581) 



BENDRAS GYVENTOJŲ PASITENKINIMAS 
GYVENAMĄJĄ APLINKA 

* vertinimas – 10-ties balų sistemoje 

45,6% 

38,0% 

8,3% 

3,6% 

3,3% 

1,2% 

nuo gimimo iki dabar (niekur
nebuvau išvykęs (-usi))

daugiau nei 20 metų

11-20 metų

1-5 metus

6-10 metų

mažiau nei metus

Kaip seniai gyvenate Rokiškio rajono 
savivaldybėje (N=581)? 



POKYČIŲ VERTINIMAS 

70,2% 

24,4% 

5,3% 

Pokyčiai į gerąją pusę

Gyvenamoji aplinka iš esmės nepasikeitė

Pokyčiai į blogąją pusę

Kaip per paskutinius 5 metus pasikeitė gyvenamoji vietovė (N=581)? 

70,4% 75,0% 
66,7% 

44,4% 

7,7% 

77,8% 
85,0% 

75,0% 70,1% 71,5% 

22,2% 
20,8% 

29,2% 

22,2% 

76,9% 

19,4% 
15,0% 

12,5% 25,2% 23,9% 

7,4% 4,2% 4,2% 

33,3% 

15,4% 
2,8% 

12,5% 
4,7% 4,6% 

Juodupės
seniūnija

Jūžintų
seniūnija

Kamajų
seniūnija

Kazliškio
seniūnija

Kriaunų
seniūnija

Obelių
seniūnija

Pandėlio
seniūnija

Panemunėlio
seniūnija

Rokiškio
kaimiškoji
seniūnija

Rokiškio
miesto

seniūnija

Pokyčių gyvenamojoje vietovėje vertinimas, priklausomai nuo 
seniūnijos (N=581) 

Pokyčiai į gerąją pusę Gyvenamoji aplinka iš esmės nepasikeitė Pokyčiai į blogąją pusę



SAUGUMO VERTINIMAS 

68,5% 

16,5% 

7,2% 

5,2% 

2,6% 

Pakankamai saugiai

Labai saugiai

Nesaugiai

Neturiu nuomonės

Labai nesaugiai

Kaip saugiai jaučiatės gyvenamojoje vietovėje (N=581)? 

14,8% 8,3% 
16,7% 22,2% 19,4% 

10,0% 

31,3% 25,2% 
14,1% 

66,7% 
91,7% 

54,2% 

66,7% 

69,2% 

63,9% 
75,0% 

56,3% 63,6% 
70,5% 

7,4% 
12,5% 15,4% 

5,6% 
10,0% 4,7% 8,5% 3,7% 

4,2% 
11,1% 

6,3% 
3,3% 7,4% 12,5% 15,4% 11,1% 5,0% 6,3% 5,6% 
3,6% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Saugumo jausmo vertinimas atskirose seniūnijose (N=581) 

Labai saugiai Pakankamai saugiai Nesaugiai Labai nesaugiai Neturiu nuomonės



TEIGIAMI ASPEKTAI 



NEIGIAMI ASPEKTAI 



VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ PRIEINAMUMO VERTINIMO 
PALYGINIMAS 

 Viešųjų paslaugų prieinamumą rajone aukštesniais balais vertino moterys, 
palyginti su vyrais; 

 Jaunimas visų paslaugų, išskyrus švietimo, prieinamumą vertino geriau, nei 
vyresnio amžiaus asmenys; 

 Dažnu atveju labiau išsilavinę, aukštesnes pajamas gaunantys respondentai 
viešųjų paslaugų prieinamumą vertino geriau 

 Dažnu atveju (išskyrus tam tikras išimtis) tolstant nuo Rokiškio miesto, viešųjų 
paslaugų prieinamumo vertinimas prastėja (atsiranda atokumo atskirtis). 

7,7 

7,5 

7,1 

7,0 

5,8 

5,2 

Švietimo paslaugų prieinamumas

Kultūros paslaugų prieinamumas

Aktyvaus poilsio ir sportavimo galimybės (prieinamumas)

Socialinių paslaugų prieinamumas

Viešo susisiekimo paslaugų prieinamumas

Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas

* vertinimas – 10-ties balų sistemoje 



ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ VERTINIMAS 

3,5 

3,5 

3,5 

3,4 

3,4 

Telefonu

Atvykus į Administracijos
priimamąjį, seniūniją

Savivaldybės Facebook paskyroje

Elektroniniu paštu ar raštu

Savivaldybės interneto svetainėje

Kaip vertinate informacijos pakankamumą 
dėl teikiamų administracinių paslaugų pagal 

informacijos šaltinius (N=581)?* 

3,6 

3,5 

3,5 

3,3 

Specialistų mandagumas ir
gebėjimas bendrauti su klientais

Specialistų teikiamos informacijos
išsamumas

Specialistų kompetencija
(kvalifikacija) ir darbo išmanymas

Specialistų darbo efektyvumas

Kaip vertinate administracines paslaugas 
teikiančių specialistų darbą (N=581)?* 

3,5 

3,4 

 Gyventojų aptarnavimo laiką
(grafiką) Savivaldybės

administracijoje

Terminai, per kuriuos Jūsų
problema/ prašymas, dėl kurių
buvo kreiptasi į Savivaldybės

administraciją, buvo išspręsta/
patenkintas

Kaip vertinate laiką, per kurį suteikiamos 
administracinės paslaugos (N=581)?* 

74,2% 

10,8% 

10,0% 

5,0% 

Ne

Sunku pasakyti

Iš dalies, gali būti

Taip

Ar susiduriate su korupcijos apraiškomis 
(N=581)? 

* vertinimas – 5-ių balų sistemoje 



ŠVIETIMO PASLAUGŲ VERTINIMAS (1) 

3,3 

3,3 

3,3 

3,3 

3,2 

3,2 

3,2 

Profesinio mokymo, perkvalifikavimo paslaugų kokybę

Mokymo programų pasirinkimo galimybes (pakankamumą)
profesinio mokymo įstaigose

Neformalaus suaugusiųjų švietimo paslaugų kokybę

Neformalaus suaugusiųjų švietimo infrastruktūros būklę
(patalpas/ įrangą/ aplinką)

Perkvalifikavimo programų pasirinkimo galimybes
(pakankamumą)

Neformalaus suaugusiųjų švietimo paslaugų spektrą ir
pasirinkimo galimybes

Neformalaus suaugusiųjų švietimo infrastruktūros pakankamumą

Kaip vertinate suaugusiųjų švietimo paslaugų kokybę ir susijusią infrastruktūrą (N=581)?* 

* vertinimas – 5-ių balų sistemoje 



ŠVIETIMO PASLAUGŲ VERTINIMAS (2) 

3,9 

3,7 

3,7 

3,3 

3,1 

 Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo

Bendrojo ugdymo

Neformalaus vaikų švietimo

Vaikų užimtumo po pamokų/
visą dieną

Specialiųjų poreikių vaikų
ugdymo, švietimo pagalbos

Kaip vertinate švietimo paslaugų 
kokybę pagal paslaugų rūšis 

(N=212)?* 

3,8 

3,8 

3,7 

3,7 

3,7 

3,7 

3,6 

3,5 

3,5 

Švietimo personalo (auklėtojų, mokytojų, kitų)
bendravimą

 Švietimo personalo (auklėtojų, mokytojų, kitų)
kompetenciją

Švietimo įstaigos infrastruktūros būklę
(pastatas/ patalpos/ aplinka)

Saugumą švietimo įstaigos teritorijoje

Maitinimo organizavimą

Edukacijų, mokymosi įrangos būklę

Inovacijų taikymą

Tėvų/ globėjų įtraukimą į ugdomąsias veiklas/
mokyklos bendruomenės veiklas

Pavėžėjimą iš/ į švietimo įstaigą

Kaip vertinate švietimo įstaigų aspektus (N=212)?* 

* vertinimas – 5-ių balų sistemoje 



AKTYVAUS POILSIO/ SPORTO IR KULTŪROS 
PASLAUGŲ VERTINIMAS (1) 

3,7 

3,7 

3,6 

3,5 

3,4 

Kultūros įstaigose teikiamų
paslaugų

Rajono gyventojų ir svečių
lankytinose/ turizmo vietose/
objektuose teikiamų paslaugų

Viešų kultūros renginių

Viešų sporto renginių, varžybų

Sporto įstaigose teikiamų
paslaugų

Kaip vertinate kultūros, laisvalaikio, sporto 
paslaugų kokybę pagal teikiamas paslaugas 

(N=581)?* 

4,1 

4,0 

3,8 

3,5 

3,4 

3,2 

3,1 

3,1 

Viešosios bibliotekos ir jos filialų
pastatų

Muziejaus ir skyrių pastatų/ ekspozicijų

Viešosios bibliotekos ir jos filialų
dokumentų fondų

Kultūros centrų/namų salių/ pastatų

Kultūros centrų/namų įrangos/ muzikos
instrumentų/ kostiumų ir pan

Prieigų, priėjimų prie kultūros, sporto
įstaigų (aplinką), ypač žmonėms su

negalia

Esamų vidaus sporto aikštelių įrangos/
dangų/ kitos infrastruktūros

Esamų lauko sporto aikštelių įrangos/
dangų/ kitos infrastruktūros

Kaip vertinate kultūros, laisvalaikio, sporto 
infrastruktūros būklę (N=581)?* 

* vertinimas – 5-ių balų sistemoje 



AKTYVAUS POILSIO/ SPORTO IR KULTŪROS 
PASLAUGŲ VERTINIMAS (2) 

71,6% 

55,6% 

53,9% 

37,3% 

3,4% 

1,9% 

1,2% 

1,0% 

Socialinių tinklų

Interneto svetainių

Draugų, pažįstamų, artimųjų

Spaudos

Televizijos

Radijo

Kiti

Neaktualu

Iš kokio informacijos šaltinio gaunate 
informaciją apie renginius (N=581)? 

31,8% 

29,1% 

27,0% 

20,3% 

19,8% 

17,4% 

13,3% 

4,1% 

3,6% 

Renginiai vyksta man nepatogiu laiku

Esu labai užimtas žmogus, neturiu laiko

Dėl šalyje susiklosčiusios COVID-19
pandeminės situacijos neturiu
galimybės dalyvauti tokiuose…

Renginiai yra neįdomūs, neverti
dėmesio

Apie organizuojamus renginius neturiu/
negaunu/ nerandu informacijos

Renginiai brangiai kainuoja

Toli, nepatogu/ nėra susisiekimo

Dalyvauju tik sostinėje ar didžiuosiuose
šalies miestuose organizuojamuose

renginiuose

Manęs nedomina jokie renginiai

Dėl kokių priežasčių nesilankote renginiuose 
(N=581)? 



SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VERTINIMAS (1) 

3,4 

3,2 

3,0 

2,9 

2,7 

2,6 

2,5 

Medicininės įrangos būklę

Teikiamų medicinos paslaugų pakankamumą

Medicinos darbuotojų kompetenciją ir darbo išmanymą

Sveikatos priežiūros specialistų spektrą

Teikiamų medicinos tyrimų pakankamumą

Sveikatos priežiūros specialistų pasirinkimo galimybes

Medicinos darbuotojų bendravimo kultūrą

Kaip vertinate sveikatos priežiūros įstaigų išteklius (N=581)?* 

3,1 

2,9 

2,9 

2,9 

2,8 

2,4 

2,0 

Teikiamas visuomenės sveikatos (Visuomenės sveikatos biuro)
paslaugas

Gyventojams teikiamos informacijos pakankamumą apie visuomenės
sveikatos (Visuomenės sveikatos biuro) paslaugas

Mokamų medicinos paslaugų kainas

COVID-19 pandemijos valdymą sveikatos priežiūros įstaigose

Konsultavimą telefonu ar kitaip nuotoliniu būdu dėl sveikatos
problemų

Laukimą eilėje prie gydytojų kabinetų

Laukimo trukmę nuo užsiregistravimo iki patekimo į gydymo įstaigą

Sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų vertinimas (N=581)* 

* vertinimas – 5-ių balų sistemoje 



SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VERTINIMAS (2) 

82,4% 

9,6% 

7,9% 

Taip

Ne

Per pastaruosius 12 mėnesių
nebuvo poreikio gauti…

Ar buvo suteiktos medicinos paslaugos per 
pastaruosius 12 mėn. (N=581)? 

58,9% 

42,9% 

26,8% 

19,6% 

3,6% 

1,8% 

Jums reikalingas gydymas nebuvo prieinamas
Rokiškio rajone (nebuvo reikalingų gydytojų-…

Laukiančiųjų eilė buvo per ilga, paslaugos būtų
suteiktos per vėlai, todėl pasinaudojote…

Dėl COVID-19 pandemijos nepatekote į gydymo
įstaigą, nebuvo suteiktos medicinos paslaugos

Medicinos paslaugos buvo suteiktos tik nuotoliniu
būdu, todėl vertinate, kad paslaugų negavote

Negalėjote tuo metu atsiprašyti iš darbo arba
turėjote kitų įsipareigojimų

Negalėjote sumokėti už paslaugas

Dėl kokių priežasčių nebuvo suteiktos medicininės paslaugos 
(N=56)? 



SOCIALINIŲ PASLAUGŲ VERTINIMAS 

3,5 

3,5 

3,3 

3,3 

3,3 

Aptarnaujančių specialistų bendravimo
kultūrą

Aptarnaujančių specialistų
kompetenciją ir darbo išmanymą

Patalpų būklę

Teikiamų socialinių paslaugų įvairovę

Teikiamų socialinių paslaugų
pasirinkimo galimybes

Kaip vertinate socialinių paslaugų įstaigų išteklius 
(N=581)?* 

3,4 

3,3 

3,3 

3,3 

3,2 

Gyventojams teikiamą
informaciją apie socialines
paslaugas, atvykus į įstaigą

Gyventojams teikiamą
informaciją telefonu apie

socialines paslaugas

Gyventojams teikiamą
informaciją internetu apie

socialines paslaugas

Laiką nuo prašymo pateikimo
iki suteikta paslauga

COVID-19 pandemijos
valdymą socialinės apsaugos

įstaigose

Kaip vertinate socialinių paslaugų 
įstaigų aspektus (N=581)?* 

65,4% 

19,6% 

17,2% 

7,1% 

Nebuvo poreikio kreiptis dėl socialinių
paslaugų ar paramos

Asmeniškai pateikiant prašymą raštu/
žodžiu (atėjote į Jums reikalingą įstaigą)

Telefonu

Elektroniniu paštu/ per užklausą
internetu

Kokiu būdu kreipėtės dėl socialinių paslaugų 
(N=581)? 

* vertinimas – 5-ių balų sistemoje 



VIEŠOJO SUSISIEKIMO PASLAUGŲ VERTINIMAS (1) 

83,3% 

24,6% 

23,8% 

7,4% 

5,7% 

4,5% 

1,7% 

0,5% 

Nuosavu lengvuoju automobiliu/ kita motorine transporto priemone

Nuosavu dviračiu/ el. paspirtuku/ kita bemotore transporto priemone

Autobusu

Nesinaudoju jokiu transportu, visur einu pėsčiomis

Pavėžėjimo paslaugomis

Taksi

Nuomojamu lengvuoju automobiliu/ kita motorine transporto…

Nuomojamu dviračiu/ el. paspirtuku/ kita bemotore transporto…

Kokiu transportu dažniausiai naudojatės (N=581)? 

3,1 

2,8 

2,8 

2,5 

Tarpmiestinis keleivių pervežimas, patekimas į
apskrities centrą

Keleivių pervežimas rajono teritorijoje
(vietinis)

Taksi/ pavėžėjimo paslaugos

Dviračių/ kitų bemotorių transporto priemonių
nuomos paslaugos

Kaip vertinate viešojo susisiekimo paslaugų kokybę (N=581)? 

* vertinimas – 5-ių balų sistemoje 



VIEŠOJO SUSISIEKIMO PASLAUGŲ VERTINIMAS (1) 

3,3 

3,0 

2,9 

2,8 

2,6 

2,6 

2,5 

Eismo saugumo priemonių (salelių,
žiedų, šviesoforų ir kt.)

Pėsčiųjų takų, šaligatvių

Kelių ir gatvių su asfalto danga

Automobilių stovėjimo aikštelių

Privažiavimo kelių ir kiemų dangos

Dviračių takų

Kelių ir gatvių su žvyro danga

Kaip vertinate susisiekimo infrastruktūros būklę 
(N=581)?* 



PROBLEMOS ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE 
PROBLEMA DAŽNIS (>50%) 

Centralizuoto šildymo sistemos infrastruktūros ir paslaugų 
problemos 

Niekada (42%)  
Retai (23%) 

Per didelis triukšmas 
  

Retai (45%) 
Niekada (29%) 

Užterštas oras Retai (39%) 
Niekada (26%) 

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos problemos, 
trūksta tinklų, prasta geriamojo vandens kokybė 

Retai (34%) 
Niekada (20%) 

Trūksta gyvūnų vedžiojimo aikštelių Niekada (27%) 
Retai (21%) 
Kartais (21%) 

Prasta vandens telkinių būklė, nesaugu Retai (41%) 
Kartais (28%) 

Nevalomos/ neprižiūrimos gatvės ir viešosios erdvės Retai (37%) 
Kartais (33%) 

Prasta parkų, žalųjų zonų, želdinių priežiūra, trūksta tokių 
erdvių 

Retai (34%) 
Kartais (28%) 

Šiukšlių išvežimo/ surinkimo/ rūšiavimo problemos Retai (27%) 
Kartais (25%) 

Be priežiūros palikti/ nenaudojami/ apleisti pastatai ar 
kitokie infrastruktūros objektai 

Kartais (33%) 
Retai (27%) 

Trūksta stebėjimo kamerų viešose vietose Kartais (28%) 
Dažnai (23%) 

Trūksta aikščių, kitų erdvių, kur žmonės galėtų susirinkti, 
prekiauti, bendrauti ir pan. 

Kartais (26%) 
Dažnai (20%) 
Labai dažnai (17%) 

Trūksta vaikų žaidimo aikštelių, prasta šios infrastruktūros 
būklė 

Dažnai (26%) 
Labai dažnai (24%) 

Labiau niekada, nei 
retai 

Labiau retai, nei 
niekada 

Labiau retai, nei 
kartais 

Labiau dažnai, nei 
labai dažnai 

Labiau kartais, nei 
retai 

Labiau kartais, nei 
dažnai 

Labiau niekada ir retai, 
nei kartais 

Labiau kartais ir 
dažnai, nei labai 

dažnai 



LŪKESČIAI DĖL AKTYVAUS POILSIO/SPORTO OBJEKTŲ 
(PRIORITETINE TVARKA) 

* paryškintu šriftu – pirmos trys vietos pagal prioritetą 
** pasvyruoju šriftu – konkrečios socialinės grupės nuomonė nesutampa su bendra nuomone 

Nr. BENDRAS (N=581) MOTERŲ (N=414) JAUNIMO (N=77) 
1. Mankštinimosi įrangos 

aikštelė 
Takeliai bėgiojimui Takeliai bėgiojimui 

2. 
Takeliai bėgiojimui Mankštinimosi įrangos aikštelė 

Mankštinimosi įrangos 
aikštelė 

3. Krepšinio aikštelė Krepšinio aikštelė Sporto salė 

4. Sporto salė Sporto salė Krepšinio aikštelė 

5. Teniso aikštelė Teniso aikštelė Futbolo aikštelė 

6. Futbolo aikštelė Riedlenčių, riedučių trasa Riedlenčių, riedučių trasa 

7. Sporto arena Sporto arena Sporto arena 

8. Riedlenčių, riedučių trasa Futbolo aikštelė Teniso aikštelė 

9. Tinklinio aikštelė Tinklinio aikštelė Vandens pramogų objektas 

10. Vandens pramogų objektas BMX dviračių trasa  Tinklinio aikštelė 

11. BMX dviračių trasa Vandens pramogų objektas BMX dviračių trasa 

12. Golfo aikštynas Golfo aikštynas Golfo aikštynas 

13. Hipodromas Hipodromas Hipodromas 



LŪKESČIAI DĖL KULTŪROS OBJEKTŲ (PRIORITETINE TVARKA) 

* paryškintu šriftu – pirmos trys vietos pagal prioritetą 
** pasvyruoju šriftu – konkrečios socialinės grupės nuomonė nesutampa su bendra nuomone 

Nr. BENDRAS (N=581) MOTERŲ (N=414) JAUNIMO (N=77) 
1. Estrada/ scenas Estrada/ scenas Kino teatras  
2. Kino teatras Kino teatras Estrada/ scenas 

3. Teatras Teatras Teatras 

4. Kultūros salė Kultūros salė Arena 

5. Arena  Parodų rūmai  Konferencijų salė  
6. Parodų rūmai Arena Parodų rūmai 
7. Konferencijų salė Muziejus  Kultūros salė 

8. Muziejus Konferencijų salė Muziejus 

9. Biblioteka Biblioteka Biblioteka 



LŪKESČIAI DĖL AKTYVAUS POILSIO/SPORTO IR KULTŪROS 
OBJEKTŲ (PAGAL SENIŪNIJAS) 

SENIŪNIJA AKTYVAUS POILSIO/ SPORTO OBJEKTAS KULTŪROS OBJEKTAS 

Rokiškio 
miesto sen. 
 

 
 

Rokiškio 
kaimiškoji 
sen. 

Juodupės 
sen. 
 

Jūžintų sen. 
 
 

Kamajų sen. 
 
 



LŪKESČIAI DĖL AKTYVAUS POILSIO/SPORTO IR KULTŪROS 
OBJEKTŲ (PAGAL SENIŪNIJAS) 

SENIŪNIJA AKTYVAUS POILSIO/ SPORTO OBJEKTAS KULTŪROS OBJEKTAS 

Kazliškio sen. 
 
 

Kriaunų sen. 
 
 

Obelių sen. 
 
 

Pandėlio sen. 
 
 

Panemunėlio 
 
 



LŪKESČIAI DĖL VISUOMENINĖS PASKIRTIES OBJEKTŲ 
(PRIORITETINE TVARKA) 

* paryškintu šriftu – pirmos trys vietos pagal prioritetą 
** pasvyruoju šriftu – konkrečios socialinės grupės nuomonė nesutampa su bendra nuomone 

Nr. BENDRAS (N=581) MOTERŲ (N=414) JAUNIMO (N=77) 
1. Vaikų ir/ ar jaunimo 

 laisvalaikio centras  
Vaikų ir/ ar jaunimo 
 laisvalaikio centras  

Sporto infrastruktūros 
objektas  

2. Sporto infrastruktūros 
objektas 

Sporto infrastruktūros objektas 
Vaikų ir/ ar jaunimo 
laisvalaikio centras 

3. Bendruomenės namus ar 
kitoks laisvalaikio 
praleidimo objektas  

Bendruomenės namus ar 
kitoks laisvalaikio praleidimo 
objektas  

Bendruomenės namus ar 
kitoks laisvalaikio 
praleidimo objektas  

4. Sveikatos paslaugas 
 teikiantis objektas 

Sveikatos paslaugas  
teikiantis objektas 

Kultūros paslaugas teikianti 
objektas 

5. Kultūros paslaugas teikianti 
objektas 

Kultūros paslaugas teikianti 
objektas 

Sveikatos paslaugas 
teikiantis objektas 

6. Švietimo paslaugas teikiantis 
objektas 

Švietimo paslaugas teikiantis 
objektas 

Švietimo paslaugas 
teikiantis objektas 



LŪKESČIAI DĖL SUSISIEKIMO PASKIRTIES OBJEKTŲ 
(PRIORITETINE TVARKA) 

* paryškintu šriftu – pirmos trys vietos pagal prioritetą 
** pasvyruoju šriftu – konkrečios socialinės grupės nuomonė nesutampa su bendra nuomone 

Nr. BENDRAS (N=581) MOTERŲ (N=414) JAUNIMO (N=77) 
1. Pagerinti/ įrengti kelią/ 

gatvę 
Pagerinti/ įrengti kelią/ gatvę 

Pagerinti/ įrengti kelią/ 
gatvę 

2. Pagerinti/ įrengti 
apšvietimą  

Pagerinti/ įrengti apšvietimą  
Pagerinti/ įrengti 
apšvietimą  

3. Pagerinti/ įrengti dviračių 
taką 

Pagerinti/ įrengti pėsčiųjų 
taką/šaligatvį 

Pagerinti/ įrengti pėsčiųjų 
taką/šaligatvį 

4. Pagerinti/ įrengti pėsčiųjų 
taką/šaligatvį 

Pagerinti/ įrengti dviračių taką 
Pagerinti/ įrengti dviračių 
taką 

5. Pagerinti/ įrengti 
automobilių stovėjimo 
aikštelė 

Pagerinti/ įrengti automobilių 
stovėjimo aikštelė 

Pagerinti/ įrengti 
automobilių stovėjimo 
aikštelė 

6. Įrengti bemotorių 
transporto priemonių 
dalijimosi/ nuomos punktas 

Įrengti bemotorių transporto 
priemonių dalijimosi/ nuomos 
punktas 

Įrengti bemotorių 
transporto priemonių 
dalijimosi/ nuomos punktas 

7. Įrengti elektrinių transporto 
priemonių įkrovimo stotelė 

Įrengti elektrinių transporto 
priemonių įkrovimo stotelė 

Įrengti elektrinių transporto 
priemonių įkrovimo stotelė 

8. Pagerinti/ įrengti tiltą(-us) 
per vandens telkinius 

Pagerinti/ įrengti tiltą(-us) per 
vandens telkinius 

Pagerinti/ įrengti tiltą(-us) 
per vandens telkinius 



SENIŪNIJA VISUOMENINĖS PASKIRTIES OBJEKTAS SUSISIEKIMO PASKIRTIES OBJEKTAS 

Rokiškio miesto 
sen. 
 

 
 

Rokiškio 
kaimiškoji sen. 
  

Juodupės sen. 
 
 

Jūžintų sen. 
 
 

Kamajų sen. 
 
 

LŪKESČIAI DĖL VISUOMENINĖS/ SUSISIEKIMO PASKIRTIES 
OBJEKTŲ (PAGAL SENIŪNIJAS) 



SENIŪNIJA VISUOMENINĖS PASKIRTIES OBJEKTAS SUSISIEKIMO PASKIRTIES OBJEKTAS 

Kazliškio sen. 
 
 

Kriaunų sen. 
 
 

Obelių sen. 
 
 

Pandėlio sen. 
 
 

Panemunėlio 
sen. 
 
 

LŪKESČIAI DĖL VISUOMENINĖS/ SUSISIEKIMO PASKIRTIES 
OBJEKTŲ (PAGAL SENIŪNIJAS) 



PASIŪLYMAI DĖL VIEŠŲJŲ IR ADMINISTRACINIŲ 
PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMO (I): 

 vertinti ir kelti Savivaldybės administracijos, seniūnijų bei Savivaldybės įstaigų ir 

organizacijų darbuotojų bei vadovų kvalifikaciją, tobulinti bendravimo ir 
komunikavimo įgūdžius (visose srityse); 

 pritraukti jaunų specialistų (prioritetus teikiant švietimo bei sveikatos 

sektoriams); 

 vykdyti geresnę informacijos sklaidą apie Savivaldybės teikiamas 

administracines ir viešąsias paslaugas (prioritetus teikiant administracinėms bei 

socialinėms paslaugoms); 

 Savivaldybės administracijoje mažinti biurokratiją (neversti klientų laukti, 

nesiuntinėti žmonių „iš kabineto į kabinetą“, vykdyti e. paslaugų plėtrą visose srityse, 
atsisakyti arba tobulinti vieną langelį Savivaldybės administracijoje, tobulinti 

Savivaldybės interneto puslapį); 

 



PASIŪLYMAI DĖL VIEŠŲJŲ IR ADMINISTRACINIŲ 
PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMO (I): 

 švietimo srityje didinti švietimo pagalbos specialistų skaičių, gerinti mokinių bei 

pradėti teikti ikimokyklinio amžiaus vaikų pavėžėjimo paslaugas, gerinti paslaugų 
prieinamumą kaimo vietovėse (organizuojant daugiau visos dienos mokyklos 

paslaugų, pritaikant infrastruktūrą asmenims su negalia ir pan.); 

 kultūros srityje didinti pramogų jaunimui, vaikams, šeimoms spektrą, 

organizuoti daugiau profesionalių renginių (koncertų, parodų); 

 turizmo, fizinio aktyvumo srityje imti pavyzdį iš Anykščių, Biržų, siekiant 

gražinti rajoną, pritraukti turistų; 

 sveikatos srityje trumpinti laukimo trukmę tiek pas šeimos gydytojus, tiek pas 

gydytojus specialistus, plėsti gydytojų spektrą, gerinti susisiekimą su sveikatos 

priežiūros įstaigomis (registratūromis); 

 socialinių paslaugų srityje socialines paslaugas teikti operatyviau, tikslingiau 

skirstyti pašalpas, priartinti socialines paslaugas prie žmogaus (pvz., dalį paslaugų 
atiduoti teikti nevyriausybinėms organizacijoms); 

 komunalinio ūkio bei aplinkos tvarkymo srityje gerinti vandens 

telkinių būklę, labiau prižiūrėti parkus/ žaliąsias zonas/ gatves/ viešąsias erdves, 
organizuoti efektyvesnį šiukšlių išvežimą); 

 

 



PASIŪLYMAI DĖL VIEŠŲJŲ IR ADMINISTRACINIŲ 
PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMO (II): 

 artimiausiu laikotarpiu įkurti kino teatrą (gali būti ir lauko), vaikų/ jaunimo 
laisvalaikio ar užimtumo centrą (-us), gerinti kelių ir gatvių dangas/ 
asfaltuoti žvyrkelius bei plėsti dviračių takų/ takelių bėgiojimui/ 
pasivaikščiojimui tinklą (pirmo būtinumo objektai/ darbai); 

 ilgesnės trukmės perspektyvoje, esant galimybėms, įrengti lauko estradą/ sceną bei 
vidaus kultūros/ koncertų salę (-es) (kur vyktų kultūriniai renginiai), įrengti daugiau lauko 
treniruoklių, sporto salių, vaikų žaidimo aikštelių, erdvių prekybai/ bendravimui; 
jaunimas pageidautų riedlenčių/ riedučių trasų/ parkų; būtina gerinti apšvietimo 

infrastruktūrą ir paslaugas; 

 jei įmanoma, kuo greičiau ir anksčiau atsisakyti nuotolinio darbo ir grįžti prie kontaktinio. 

 



ŽINIAI 

Projektų vadovė 
ODETA BAČIANSKIENĖ 
info@generalis.lt 
Tel. 8630-00228 
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AČIŪ UŽ SKIRTĄ 
LAIKĄ! 


