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ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 

2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

 Savivaldybės administracijos direktorius yra savivaldybės vykdomoji institucija, 

turinti viešojo administravimo teises ir pareigas. Administracijos direktorius pavaldus 

savivaldybės tarybai, atskaitingas savivaldybės tarybai ir merui, vadovauja savivaldybės 

administracijai ir yra šios įstaigos vadovas.  

 Nuo 2011 m. balandžio 7 d. tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) 

pasitikėjimo pagrindu savivaldybės administracijos direktoriumi dirba Aloyzas Jočys, o 

savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju – Rimantas Velykis (nuo 2012 m. 

gruodžio 17 d.).  

 2013 metais Rokiškio rajono savivaldybės administracijos struktūra nesikeitė. 

Rokiškio rajono savivaldybės administraciją sudarė 16 skyrių, 1 tarnyba, 10 seniūnijų ir 

vienas skyriams nepriklausantis specialistas.  

 Administracija atliko svarbiausius uždavinius – vykdė viešąjį administravimą ir 

administravo viešųjų paslaugų teikimą bei funkcijas.  

 Pernai administracijos direktorius savo kompetencijai priklausančiais klausimais 

pasirašė: 493 (2012 m. – 598) personalo, 489 (2012 m. – 439) atostogų, 101 (2012 m. – 110) 

komandiruočių ir 1030 (2012 m. – 1127) įsakymus veiklos organizavimo klausimais, 376  

sutartis (2012 m. – 469). Skyrių vedėjai pasirašė 134 sutartis (pernai –186).   

 Administracija gavo 2925 raštus iš įvairių institucijų (pernai – 2495), 139 gyventojų 

prašymus (pernai – 263), į įvairias institucijas išsiuntė 2925 (pernai – 2583) raštus. 

 Konkursai. Per praėjusius metus surengti 5 konkursai: Kamajų seniūnijos seniūno, 

Rokiškio rajono ligoninės direktoriaus, Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 

direktoriaus, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiojo specialisto ir Vaiko teisių apsaugos 

skyriaus vedėjo pareigoms. 

 Darbuotojų kvalifikacija. 2013 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. P-57 ,,Dėl savivaldybės 

administracijos  valstybės tarnautojų mokymo 2013 metais“ buvo  nustatyti mokymosi  tikslai 

ir prioritetinės valstybės tarnautojų mokymosi grupės. 2013 m. kvalifikaciją kėlė 58 valstybės 

tarnautojai, t. y. 71 proc. valstybės tarnautojų. Daugiausia dalyvauta projekto „Rokiškio 

rajono savivaldybės politikų, administracijos ir įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ 

mokymuose, finansuojamuose iš  Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų. Mokymuose 

dalyvavo ir 27 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. 

 Veikla informacinių technologijų srityje. Prijungtos rajono biudžetinės įstaigos prie 

centralizuotų finansų ir dokumentų valdymo duomenų bazių. Nupirkta ir pakeista 20 naujų 

kompiuterių darbuotojams, buvo atliekami kasdieniai programinės bei techninės įrangos 

priežiūros darbai, konsultuojami darbuotojai taikomųjų programų naudojimo klausimais. 

Atnaujintas svetainių (WEB) talpinimo serveris. 

 Vidaus auditas. Vadovaudamasis 2013 metų veiklos planu Centralizuotas vidaus 

audito skyrius atliko 7 veiklos ir valdymo vidaus auditus. Įvertinę audituojamų subjektų 

vidaus kontrolės būklę bei galimą rizikos veiksnių įtaką, skyriaus specialistai vidaus audito 

ataskaitose pateikė 33 rekomendacijas, kaip sustiprinti vidaus kontrolės procedūras bei rizikos 

valdymą viešuosiuose juridiniuose asmenyse. Auditų metu nustatyta, kad audituotuose 

subjektuose esminiai trūkumai yra: netinkamai arba nevisiškai parengti norminiai 

dokumentai, reglamentuojantys viešuosius pirkimus, viešųjų pirkimų organizavimą ir 

vykdymą; darbuotojams, atsakingiems už viešųjų pirkimų organizavimą, nesudarytos sąlygos  

tobulinti savo žinias viešųjų pirkimų srityje; nesukurtos pakankamos vidaus kontrolės 

procedūros transporto panaudojimo srityje; teikiamos atlygintinos viešosios paslaugos ir jų 
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kainos ne visose biudžetinėse įstaigose yra tinkamai reglamentuotos; nepakankamai arba visai 

neviešinama biudžetinių įstaigų veikla ir teikiamos paslaugos. 

 Rokiškio rajono savivaldybės vidaus auditoriai vykdė nepriklausomą, objektyvią 

tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą, siekė užtikrinti savivaldybės administracijos, jai 

pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų, kurie valdo, naudoja 

savivaldybės turtą bei juo disponuoja, veiklos gerinimą. 

 Biudžeto vykdymas. Rokiškio rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslintas 

pajamų planas su dotacijomis sudarė 78803,6 tūkst. Lt, iš kurių: 6973,0 tūkst. Lt – gyventojų 

pajamų mokestis (GPM) savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti, 4315,0 tūkst.Lt 

– GPM savivaldybių pajamoms iš GPM išlyginti, 39216,4  tūkst. Lt – speciali tikslinė 

dotacija, 2118,0 tūkst. Lt – bendrosios dotacijos kompensacija, 21,1 tūkst. Lt – dotacijos ir 

lėšos iš kitų valdymo lygių, 1999,0 tūkst. Lt – dotacija valstybės investicijų programoje 

numatytiems projektams finansuoti, 553,6 tūkst.Lt – Europos Sąjungos finansinės paramos 

lėšos, 5,2 tūkst. Lt – iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos, 1377,5 tūkst. Lt – 

lėšų likutis 2013 m. gruodžio 31d. ir 22224,8 tūkst. Lt – į rajono biudžetą surenkami 

mokesčiai ir kitos pajamos. 

 Gauta 77408,8 tūkst. Lt, pajamų, t.y. metinis pajamų planas įvykdytas 98,2 proc. Į 

rajono biudžetą negauta 1394,8 tūkst. Lt planuotų pajamų. 

 Mokėtinų sumų likutį sudaro: 9625,7 tūkst. Lt (26,7 proc.) – išlaidos ir 26423,2 tūkst. 

Lt (73,3 proc.) – finansinių įsipareigojimų vykdymas. 

 Rokiškio rajono savivaldybės paskolų įsiskolinimas per metus padidėjo 2330,0 tūkst. 

Lt, arba 9,7 proc., nes iš paskolų buvo finansuojamas prisidėjimas prie Europos ir kitų fondų 

projektų. 

 Turto valdymas. Savivaldybė nuosavybės teise valdė nefinansinio turto (žemė, 

pastatai, infrastruktūros ir kiti statiniai, transporto priemonės, kompiuteriai, baldai, atsargos) 

už 164 291 tūkst. Lt ir finansinio turto – už 50 335 tūkst. Lt, iš kurio didžiąją dalį – 31 509 

tūkst. Lt – sudarė akcinių, uždarųjų akcinių bendrovių ir viešųjų įstaigų vertybiniai popieriai. 

Be to, savivaldybė patikėjimo teise valdė 40 965 tūkst. Lt valstybės turto (žemė, 

hidrotechniniai statiniai, transporto priemonės, baldai, kompiuteriai). Savivaldybės 

funkcijoms vykdyti nereikalingas nekilnojamasis turtas buvo traukiamas į privatizavimo 

objektų sąrašus ir pardavinėjamas viešuose aukcionuose. 2013 metais buvo parduoti 3 

nekilnojamojo turto objektai, įplaukos iš privatizavimo sandorių – 54,3 tūkst. Lt. 

Vadovaujantis teisės aktais, 1 nuomininkų šeimai leista privatizuoti savivaldybės butą 

lengvatinėmis sąlygomis. 

 Investicijos. Miesto, rajono plėtra. Per 2013 m. parengta dokumentacija, reikalinga 

projektų finansavimui iš ES ir kitų fondų gauti: 15 paraiškų, 4 investiciniai projektai, 1 

energinis auditas, 2 galimybių studijos, 2 projektiniai pasiūlymai. 2013 m. investiciniams 

projektams, galimybių studijoms, paraiškoms rengti buvo panaudota apie 29,5 tūkst. Lt. 

 Koordinuotas projekto Nr.VP-3-1.1-AM-02-V-01-002 ,,Daugiabučių namų 

atnaujinimas (modernizavimas) “ investicijų projektų ir energetinio naudingumo sertifikatų 

(16 vnt.) parengimas, kuriems panaudota 25,2 tūkst. Lt Aplinkos ministerijos lėšų. 

 Strateginio planavimo ir investicijų skyrius 2013 m. parengė ir pateikė 14 paraiškų 

ir 2 projektinius pasiūlymus įvairioms agentūroms ir ministerijoms dėl finansavimo iš ES, 

valstybės investicijų programos ir kitų fondų gavimo, bendra pateiktose paraiškose ir 

projektiniame pasiūlyme nurodoma projektų vertė sudaro apie 11,2 mln. Lt, iš jų: 

 7 paraiškos ir 2 projektiniai pasiūlymai ES struktūrinių fondų paramai gauti (projektų 

vertė – 4068,6 tūkst. Lt): 

 „Svirno – Rokiškio dvaro ansamblio paveldo objekto – išsaugojimas ir atgaivinimas“ 

(vertė – 1896,2 tūkst. Lt); 

 „Rokiškio rajono strateginio plėtros plano iki 2022 metų parengimas“ (vertė – 95,1 

tūkst. Lt); 
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 „Rokiškio miesto J.Biliūno gatvės dalies ir nuovažų rekonstravimas, įrengiant 

asfaltbetonio dangą“ – vertė 111,1 tūkst. Lt); 

 „Esamų socialinių būstų, esančių Rokiškio miesto Taikos g. daugiabučiuose 

gyvenamuosiuose namuose, atnaujinimas“ (vertė – 126,7 tūkst. Lt); 

 „Salų dvaro sodybos parko sutvarkymas ir pritaikymas viešajam turizmui“ (vertė – 

244,3 tūkst. Lt); 

 „Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos pastato, esančio adresu Taikos g. 17, 

Rokiškis, energijos vartojimo efektyvumo didinimas“ (vertė – 915,8 tūkst. Lt); 

 „Bajorų darželio II aukšto vidaus patalpų pagerinimo darbai“ (vertė – 134,4 tūkst. Lt); 

 projektinis pasiūlymas „Rokiškio rajono savivaldybės administracijos veiklos 

valdymo tobulinimas, diegiant kokybės vadybos sistemą“ (vertė – 430 tūkst. Lt); 

 projektinis pasiūlymas „Rokiškio miesto Gruodžio gatvės nuo Taikos gatvės iki 

Aušros gatvės, apimant Aušros ir Gruodžio gatvių sankryžą, rekonstrukcija“ (vertė – 115 

tūkst. Lt); 

 8 paraiškos Valstybės investicijų programos finansavimui gauti (projektų vertė – 

7133 tūkst. Lt): 

 Rokiškio J. Tumo-Vaižganto vidurinės mokyklos ir mokyklos bendrabučio pastatų 

Rokiškyje, M. Riomerio g. 1 ir J. Basanavičiaus g. 8, rekonstravimas;  

 Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazijos pastato Kamajuose, K. 

Šešelgio g. 7, rekonstravimas (avarinės būklės likvidavimas);  

 Rokiškio rajono Pandėlio gimnazijos Panemunio g. 25, Pandėlio m. renovavimas;  

 Rokiškio sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso baseino statyba;  

 VšĮ Rokiškio rajono ligoninės pastatų inžinierinių sistemų atnaujinimas;  

 Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos pastato 

Rokiškyje, Nepriklausomybės a. 16, rekonstravimas ir modernizavimas;  

 Rokiškio poliklinikos infrastruktūros atnaujinimas; 

 Rokiškio kūno kultūros sporto centro salės stogo kapitalinis remontas. 

 2013 m. pasirašytos finansavimo sutartys dėl 8 pateiktų projektų („Rokiškio rajono 

strateginio plėtros plano iki 2022 metų parengimas“, „Rokiškio miesto J.Biliūno gatvės 

dalies ir nuovažų rekonstravimas, įrengiant asfaltbetonio dangą“, „Esamų socialinių būstų, 

esančių Rokiškio miesto Taikos g. daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, 

atnaujinimas“, „Kriaunų kaimo kompleksinė infrastruktūros plėtra“, „Salų dvaro sodybos 

parko sutvarkymas ir pritaikymas viešajam turizmui“, „Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto 

gimnazijos pastato, esančio adresu Taikos g. 17, Rokiškis, energijos vartojimo efektyvumo 

didinimas“, „Rokiškio rajono Obelių gimnazijos pastato Obeliuose, Rokiškio r. sav., 

Mokyklos g. 6, modernizavimas“, „Bajorų darželio II aukšto vidaus patalpų pagerinimo 

darbai“), kurių bendra vertė su gaunama parama iš ES struktūrinių bei kitų fondų, valstybės 

programų sudaro apie 3,8 mln. Lt.  

 Rokiškio rajono  savivaldybės administracijos projektas VP3-1.1-VRM-04-R-51-

001 „Socialinio būsto plėtra Rokiškio rajono savivaldybėje, pritaikant socialiniam būstui 

patalpas Rokiškio mieste Aušros g. 26“ kompetentingos Vidaus reikalų ministerijos 

sudarytos vertinimo komisijos buvo išrinktas kaip nominantas kategorijoje Geriausias 

2007–2013 m. Rytų Lietuvoje įgyvendintas projektas pagal priemonę „Socialinio būsto 

plėtra ir jo kokybės gerinimas“. 

 2013 m. buvo įgyvendinami 6 projektai, laimėti konkurso būdu. 3 projektai buvo 

baigti, kurių bendra vertė – 1,5 mln. Lt (ES lėšos – 1,3mln. Lt, valstybės biudžeto – 162 tūkst. 

Lt, savivaldybės biudžeto – 58 tūkst. Lt). 3 projektai įgyvendinami. Įgyvendinamiems 

projektams 2013 m. išmokėta 1,02 mln. Lt ES lėšų, 228 tūkst. Lt – savivaldybės biudžeto 

lėšų. 

 2013 m. buvo įgyvendinami 3 projektai pagal valstybės planavimo principą. Vienas 

projektas baigtas įgyvendinti, kurio bendra vertė – 2,8 mln.Lt (ES lėšos – 2,4 mln. Lt, 

savivaldybės biudžeto lėšos – 396tūkst. Lt). 2 projektai bus įgyvendinami 2014 m. 
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Įgyvendinamiems projektams 2013 m. išmokėta 628 tūkst. Lt ES lėšų, 576 tūkst. Lt – 

valstybės biudžeto lėšų. 

 2013 m. buvo įgyvendinami 33 projektai pagal priemonę „Kaimo atnaujinimas ir 

plėtra“. Įgyvendinti 8 projektai, kurių bendra vertė sudaro 6,2 mln.Lt (ES lėšos – 5,5mln. Lt, 

valstybės biudžeto – 132 tūkst. Lt, savivaldybės biudžeto – 597 tūkst. Lt). 25 projektai bus 

įgyvendinami 2014 m. Įgyvendinamiems projektams 2013 m. išmokėta 1,6 mln. ES ir VB 

lėšų bei 34 tūkst. Lt savivaldybės biudžeto lėšų.  

 2013 m. buvo įgyvendinama 30 projektų pagal regionų planavimo principą. 

Įgyvendinta 11 projektų, kurių bendra vertė sudaro 15,2 mln. Lt (ES lėšos – 12,7 mln. Lt, 

valstybės biudžeto – 1,1 mln.Lt, savivaldybės biudžeto – 1,4 mln.Lt). 19 projektų bus 

įgyvendinama 2014 m. įgyvendinamiems projektams 2013 m. išmokėta 7,9 mln.Lt – ES lėšų, 

275 tūkst.Lt – valstybės biudžeto lėšų, 941 tūkst. Lt – savivaldybės biudžeto lėšų.  

 Buvo koordinuotas projektų rengimo, teikimo ir įgyvendinimo procesas. Kiekvieną 

mėnesį renkama informacija apie įgyvendinamus projektus, patirtas jiems įgyvendinti 

išlaidas, atliktus viešuosius pirkimus. Kiekvieną mėnesį savivaldybės vykdomų projektų eigą 

atspindi parengiama projektų stebėsenos ataskaita. Per 2013 m. parengta 12 tokių ataskaitų, 

jos teiktos Vidaus reikalų ministerijai, savivaldybės vadovams, skelbtos savivaldybės 

tinklapyje http://www.rokiskis.lt/lt/vykdomi-projektai.html ir buvo prieinamos visiems rajono 

gyventojams.  

 Siekiant efektyvesnio projektų valdymo proceso per 2013 m. surengti 27 Rokiškio 

rajono savivaldybės administracijos ir savivaldybės įstaigų projektų rengimo ir įgyvendinimo 

koordinavimo grupės posėdžiai einamiesiems projektų rengimo bei įgyvendinimo klausimams 

spręsti. 

 Įgyvendintas bendras su Lietuvai pagražinti draugijos Rokiškio skyriumi vykdytas 

kaimo plėtros programos projektas ,,Moškėnų piliakalnio pritaikymas turizmui ir visuomenės 

poreikiams“ Leader-11-Rokiškis-31-031 (bendra vietos projekto vertė – 321 tūkst. 781 Lt). 

 Tikslinių savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų iš dalies prisidėti prie ES struktūrinių 

ir kitų fondų finansuojamų projektų, paskirstymas. 2013 m. savivaldybės biudžete įvairių 

savivaldybės įstaigų, institucijų bei nevyriausybinių organizacijų parengtiems projektams, 

gavusiems paramą iš įvairių fondų bei programų, iš dalies savivaldybei prisidėti buvo skirta 

50 tūkst. Lt.  

 Gautos 28 įvairių savivaldybės įstaigų, institucijų bei nevyriausybinių organizacijų 

paraiškos dėl dalinio savivaldybės finansavimo jų projektams, gavusiems įvairių fondų ir 

programų finansavimą. Šios lėšos komisijos sprendimais ir administracijos direktoriaus 

įsakymais buvo paskirstytos savivaldybės įstaigų, institucijų bei nevyriausybinių organizacijų 

parengtoms paraiškoms finansuoti. 

 Strateginis planavimas. Parengta Panevėžio regiono plėtros 2007–2013 m. plano 

priemonių įgyvendinimo 2013 m. ataskaita bei Rokiškio rajono savivaldybės, kaip 

probleminės teritorijos, plėtros 2011–2013 m. programos įgyvendinimo ataskaita. Ataskaitos 

pateiktos Vidaus reikalų ministerijai detaliau apibendrinti.  

 2013 m. balandžio 26 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-6.136 patvirtintas 

Rokiškio rajono savivaldybės 2013–2015 m. strateginis veiklos planas, pagrįstas 2013 m. 

savivaldybės biudžetu. 

 2013 m. teikti pasiūlymai regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos Panevėžio apskrities skyriaus dėl Panevėžio regiono plėtros plano 2014–2020 m. 

priemonių plano. 

 Verslo plėtra. 2013 m. Pagalbos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams fondui 

Rokiškio rajono savivaldybės taryba skyrė 20 tūkst. Lt. Visos lėšos panaudotos. Surengti 6 

fondo tarybos posėdžiai. Paramos kreipėsi 8 rajono verslo subjektai, viena draugija. Parama 

suteikta 9 pateiktoms paraiškoms – 6 uždarosioms akcinėms bendrovėms, 2 mažosioms 

bendrijoms, draugijai, lėšos įsisavintos pagal Fondo nuostatuose apibrėžtas rėmimo kryptis. 

http://www.rokiskis.lt/lt/vykdomi-projektai.html
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Daugiau nei 50 proc. fondo lėšų buvo skirta naujų darbo vietų kūrimo bedarbiams išlaidoms 

padengti. 

 2013 m. surengti 2 Rokiškio rajono verslo plėtros komisijos posėdžiai, kurių metu 

buvo patvirtintos Rokiškio rajono verslo plėtros komisijos bei Rokiškio rajono pagalbos 

smulkaus ir vidutinio verslo subjektams fondo ataskaitos, analizuotas seminarų poreikis 

verslininkams dėl profesinio orientavimo, diskutuota apie studentų praktikos atlikimo 

galimybes Rokiškio rajono verslo įmonėse. Svarstyta bei pritarta parengtam Rokiškio rajono 

savivaldybės tarybai projektui dėl pajamų mokesčio nustatymo už verslo liudijimus 2014 

metams, Rokiškio rajono pagalbos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams fondo lėšų 

poreikis 2014 m. (nutarta numatyti 25 tūkst. Lt). 

 Teritorijų planavimas. Parengti 43 teritorijų planavimo dokumentai: 15 detaliųjų 

planų parengta Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis laisvoje valstybinėje žemėje 29 

žemės sklypams (22 žemės sklypų naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų statybos; 

5 žemės sklypų – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos; 2 žemės sklypų – inžinerinės 

infrastruktūros teritorijos;) suformuoti, kurie teiktini aukcionams ir sudarys galimybes 

investicijoms pritraukti. Šie sklypai suformuoti Rokiškio mieste (daugiausiai pramoniniame 

rajone): prie Strazdelio g., tarp P. Cvirkos ir K. Donelaičio gatvių, prie Ežero g., prie Perkūno 

g., tarp Miškininkų ir Pramonės gatvių, tarp Miškininkų ir Stoties gatvių, tarp P. Cvirkos ir 

Miškininkų gatvės tęsinio, prie Taikos g. 

 2013 m. sušaukta 12 Nuolatinės statybos komisijos posėdžių, svarstyti 39 detalieji 

planai.  

 Per 2013 metus išduoti 98 statybą leidžiantys dokumentai, 72 specialieji architektūros 

reikalavimai, 67 planavimo sąlygų sąvadai savivaldybės lygmens detaliojo teritorijų 

planavimo dokumentams rengti, 29 planavimo sąlygos savivaldybės lygmens specialiojo 

teritorijų planavimo dokumentams rengti. 

 Statybos ir infrastruktūros objektų statybos ir remonto darbai buvo finansuojami 

iš šių pagrindinių šaltinių: savivaldybės biudžeto lėšos, valstybės investicijų programos lėšos, 

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, ES struktūrinių fondų lėšos. 

Savivaldybės biudžeto lėšomis buvo prisidedama prie bendro finansavimo arba 

rengiami techniniai projektai, vykdant darbus, pagal valstybės investicijų programą ir ES 

struktūrinių fondų lėšomis: 

Rokiškio kultūros rūmų kapitalinio remonto darbai (137 tūkst. Lt); 

Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos rekonstravimo darbai (50 tūkst. Lt); 

 Kamajų Antano Strazdo gimnazijos pastato rekonstravimo darbai (50 tūkst. Lt). 

Pagal Valstybės investicijų programą skirta 1999 tūkst. Lt ir panaudota : 

 Rokiškio kultūros rūmų kapitalinio remonto darbams – 999 tūkst. Lt (pastato fasadams 

dažyti, žiūrovų korpuso laiptinei remontuoti, daliai langų keisti, priešgaisriniams siurbliams 

įrengti ir šilumos punktui modernizuoti, vidaus patalpoms atnaujinti); 

 Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto vidurinės mokyklos kapitalinis remontas – 500 tūkst. 

Lt (buvo atliekami bendrieji ir specialieji rekonstrukcijos darbai (atnaujinta dalis grindų, 

pakeistos durys, buvo tęsiami vidaus patalpų (lubų ir sienų) apdailos darbai, vidaus 

vandentiekio, buitinių nuotekų tinklai, vidaus šildymo tinklai, vėdinimo automatikos darbai, 

vidaus elektros darbai); 

 Kamajų Antano Strazdo gimnazijos pastato rekonstravimo darbai – 500 tūkst. Lt 

(užbaigti sanitarinių mazgų remonto ir pakabinamų lubų įrengimo darbai, pradėti I ir II aukštų 

koridorių, fojė ir aktų salės grindų keitimo darbai). 

 Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų 2013 metais Rokiškio rajono 

savivaldybei iš viso buvo skirta 4882,0 tūkst. Lt. Iš jų: skaičiuojamųjų lėšų – 2541,0 tūkst. Lt , 

tikslinių finansavimo – 626,0 tūkst. Lt. Topolių gatvės Rokiškio mieste paprastajam remontui 

atlikti skirta 1715,0 tūkst. Lt rezervo lėšų. Obelių miesto S. Dariaus ir S. Girėno, J. Zaukos 

gatvių, kurios sutampa su krašto keliu Nr.122 Daugpilis–Rokiškis–Panevėžys, Vytauto 

gatvės, kuri sutampa su krašto keliu Nr. 117 Zarasai–Bradesiai–Obeliai, ir šių gatvių 
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sankryžos rekonstravimo darbams atlikti, prisidedant dalimi biudžeto lėšų, – 600 tūkst. Lt 

(lietaus kanalizacijai ir šaligatviams įrengti). Skaičiuojamosios lėšos panaudotos gatvių 

priežiūrai Rokiškio rajono seniūnijose, eismo reguliavimo priemonių techniniam 

aptarnavimui, keliams ir gatvėms prižiūrėti,  greideruoti, žvyruoti, asfalto duobėms ir 

pralaidoms seniūnijose remontuoti panaudota 1846,70 tūkst. Lt. Esamų asfalto dangų 

remontui panaudota 691,31 tūkst. Lt. Suremontuota Rokiškio miesto Gruodžio gatvė, 

Juodupės seniūnijos Pergalės gatvė ir dalis kelio Rokiškis–Serapiniškis. Kapitališkai 

suremontuota automobilių stovėjimo aikštelė prie lopšelio-darželio „Varpelis“. 

 Atlikti dideli darbai ES struktūrinių fondų lėšomis: 

 pradėti Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos pastato, esančio Taikos g. 17, 

atnaujinimo (modernizavimo) darbai, apšiltinta dalis sienų ir pastato stogas (iki 860 tūkst. Lt);

 buvo tęsiamas projekto „Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste tarp Respublikos–

Aušros–Parko–Taikos–Vilties–P.Širvio–Jaunystės–Panevėžio–Perkūno–Kauno–

J.Basanavičiaus–Ąžuolų–Tyzenhauzų–Pievų–Juodupės–Laisvės gatvių sutvarkymas ir plėtra“ 

įgyvendinimas (2013 m. panaudota iki 3000 tūkst. Lt); 

 įvykdytas projektas „Rokiškio miesto J.Biliūno gatvės rekonstravimas įrengiant 

asfaltbetonio dangą“, vietoj žvyro dangos įrengtas asfaltas su nuovažomis į gyvenamuosius 

namus, pakeisti šuliniai, sutvarkyti telekomunikacijų tinklai (panaudota 106 140,59 Lt ); 

 baigtos visos projekto „Universalaus daugiafunkcio centro Pandėlio mieste įsteigimas“ 

veiklos (tačiau atsiradus poreikiui projektas tęsiamas), sutvarkytos universalaus daugiafunkcio 

centro vidaus patalpos (panaudota 2013 m. apie 760 tūkst. Lt); 

 atlikti Rokiškio Obelių gimnazijos pastato rekonstravimo darbai pagal projektą 

„Rokiškio rajono Obelių gimnazijos pastato Obeliuose, Rokiškio r. sav., Mokyklos g. 6, 

modernizavimas“, apšiltintas stogas ir sienos, pakeisti langai ir lauko durys (panaudota 1104 

tūkst. Lt).  

 Pagal Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtros programą užbaigti 

rangos darbai rekreacinėje teritorijoje prie Velniakalnio tvenkinio Rokiškio mieste. Pagal 

projektą „Salų dvaro sodybos parko sutvarkymas ir pritaikymas viešajam turizmui“ 

sutvarkytas ir pritaikytas viešajam turizmui Salų dvaro sodybos parkas, įrengtas apžvalgos 

bokštas, automobilių stovėjimo aikštelė, viešasis tualetas, sutvarkyta Dviragio ežero pakrantė, 

įrengtas tiltelis į ežerą, įgyvendintos rinkodaros priemonės (237 tūkst. Lt) 

 Pagal Kaimo diversifikavimo programą buvo atliekami darbai, finansuojami 

Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra 

(projektų įgyvendinimas planavimo būdu) Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšomis, 

valstybės biudžeto lėšomis bei savivaldybės lėšomis (projektas „Buvusių darželio ir mokyklos 

pastatų Žiobiškyje rekonstravimas ir pritaikymas jaunimo turizmo bazei bei bendruomenės 

poreikiams“, darbų vertė – 900,00 tūkst. Lt). 

 Socialinė sauga. Rokiškio rajono savivaldybės administracija, vykdydama Socialinės 

reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje programą, 2013 metais skyrė iš 

savivaldybės biudžeto 17,7 tūkst. Lt projektams finansuoti. Iš valstybės biudžeto skirta 177 

tūkst. Lt. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems programą vykdė 7 nevyriausybinės 

organizacijos. Šios organizacijos teikė socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo, 

palaikymo ir atkūrimo, asmeninio asistento paslaugas, meninių bei kitų gebėjimų lavinimo 

meno, kultūros būreliuose, kolektyvuose, užimtumą įvairiuose būreliuose, sportinių gebėjimų 

lavinimą sporto klubuose. Nevyriausybinių organizacijų veikla buvo didelė parama rajono 

gyventojams. 

 Visus metus buvo tiekiamas maistas iš ES intervencinių atsargų labiausiai 

nepasiturintiems asmenims Rokiškio rajone. Per 2013 metus šia parama pasinaudojo 6874 

rajono gyventojai. 

 2013 metais įgyvendintas projektas ,,Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros 

plėtra Rokiškio rajone, įsteigiant dienos ir trumpalaikės socialinės globos centą“. Įgyvendinus 
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šį projektą Rokiškio socialinės paramos centro Jūžintų padalinyje pradėtos teikti dienos ir 

trumpalaikės socialinės globos paslaugos rajono gyventojams.  

 Rajone sudaryti atskiri penki sąrašai 199 asmenų (šeimų), turinčių teisę į socialinį 

būstą, tai jaunų šeimų sąrašas (74 šeimos), šeimų, auginančių 3 ir daugiau vaikų, sąrašas (27 

šeimos), buvusių našlaičių ar be tėvų globos likusių asmenų sąrašas (10 šeimų), neįgaliųjų 

asmenų ir šeimų, kuriose yra neįgalūs asmenys, sąrašas (35 šeimos), bendrasis sąrašas (53 

šeimos). 2013 metais 3 atlaisvinti butai išnuomoti 3 šeimoms, iš jų 1 jaunai šeimai, 1 buvusių 

našlaičių ar be tėvų globos likusių asmenų šeimai ir 1 neįgaliųjų asmenų šeimai. 

 Sveikatos apsauga. Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti Rokiškio 

rajono savivaldybė pasirašė sveikatinimo veiklos sutartį su Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministerija. Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Visuomenės 

sveikatos priežiūros paslaugas teikia Kupiškio ir Visagino savivaldybės gyventojams. 

 Per paskutinius metus nuolat auga laboratorinių tyrimų skaičius 1 prisirašiusiam 

pacientui – nuo 4,2(2008m.) iki 4,7 (2012 m.). Tai leidžia teigti, kad gydymo įstaigose gėrėja 

teikiamų paslaugų kokybė – pacientai išsamiau ištiriami. II lygio ambulatorines bei 

stacionarines sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios Rokiškio rajono ligoninės paslaugų 

spektras yra labai platus. Tai sąlygoja didelį pacientų skaičių bei nuolatinį įstaigos 

modernizavimo poreikį. Rajono gydymo įstaigose dirba aukštos kvalifikacijos, licencijuoti, 

ilgametę darbo patirtį turintys medicinos specialistai. 

 Skirtos Europos Sąjungos lėšos, įgyvendinant Lietuvos psichikos sveikatos strategiją, 

leis įkurti psichikos dienos stacionarą prie VšĮ Rokiškio psichikos sveikatos centro. 

 Aplinkos kokybė, kraštovaizdis. Paveldosauga. 2013 m. įgyvendintas projektas Nr. 

VP3-1.4-AM-06-R-51-003 „Bešeimininkių pastatų likvidavimas Rokiškio rajone“. Projekto 

tikslas – gerinti aplinkos kokybę ir sutvarkyti kraštovaizdį, likviduojant apleistus statinius ir 

kitus aplinką žalojančius objektus Rokiškio rajono Kriaunų seniūnijoje. Bendra projekto vertė 

– 615703,73 Lt (Europos regioninės plėtros fondo skirtas finansavimas – 579456,12 Lt , 

savivaldybės prisidėjimas – 36247,61 Lt). Projekto pradžia – 2012-10-24, projekto 

įgyvendinimo pabaiga – 2013-11-28. Projekto metu parengta reikalinga techninė 

dokumentacija ir likviduota 15 bešeimininkių pastatų, esančių Kriaunų seniūnijoje: Kriaunų 

dvaras, grūdų sandėlis, tvartas, tvartas (50 vietų), tvartas (50 vietų), malūnas, veršidė, trąšų 

sandėlis, buvęs pieno supirkimo punktas, kiaulidė (60 vietų), kiaulidė (600 vietų), karvidė 

(veršidė 200 vietų), veršidė (100 vietų), karvių kompleksas (200 vietų), veršidė (200 vietų). 

 Įgyvendintas projektas Nr. VP3-1.4-AM-06-R-51-002 „Nenaudojamų gręžinių 

likvidavimas Rokiškio rajone“. Projekto tikslas – tvarkyti kraštovaizdį bei saugoti požeminį 

vandenį nuo esamos ir potencialios taršos aplinkai pavojingomis medžiagomis, likviduojant 

nenaudojamus vandens gręžinius Rokiškio rajone. Bendra projekto vertė – 221,32 tūkst. Lt 

(Europos regioninės plėtros fondo skirtas finansavimas – 210,25 tūkst. Lt., savivaldybės 

prisidėjimas – 11,06 tūkst. Lt). Projekto pradžia – 2012-04-12, projekto pabaiga – 2013-05-

23. Projekto metu parengta reikalingą techninė dokumentacija ir likviduoti 23 nenaudojami 

gręžiniai, esantys Rokiškio rajono Obelių (3 gręžiniai), Kamajų (2 gręžiniai), Panemunėlio (4 

gręžiniai), Pandėlio (5 gręžiniai), Juodupės (3 gręžiniai), Jūžintų (3 gręžiniai), Rokiškio 

kaimiškojoje (2 gręžiniai), Kriaunų (1 gręžinys) seniūnijose, per kuriuos kyla grėsmė užteršti 

požeminius vandenis bei gyventojų saugumui.  

 Miško sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų 

įgyvendinamos žalos prevencijos priemonėms, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų 

gyvūnų daromos žalos miškui, panaudota 79,6 tūkst. Lt. 

 Finansuotas per akciją DAROM 2013 surinktų atliekų išvežimas ir sutvarkymas. Iš 

Rokiškio rajono teritorijos surinkta ir nuvežta į Panevėžio regioninį buitinių atliekų sąvartyną 

68,08 t atliekų už 23,9 tūkst. Lt. 

 Skirta 3 tūkst. Lt parama projektui „Jūrinis erelis Lietuvoje“ vykdyti. 

 Želdiniams tvarkyti panaudota 62 tūkst. Lt; pavojų keliančių medžių šalinimo darbams 

– 46 tūkst. Lt; naujiems želdiniams įveisti – 16 tūkst. Lt;  
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 Bešeimininkėms atliekoms tvarkyti panaudota 14,2 tūkst. Lt  

 Vykdytos visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės (13,6 

tūkst. Lt). 

 Rajono paveldosaugos komisijos veiklai 2013 m. iš rajono biudžeto skirta 4 tūkst.Lt, 

kurie panaudoti 3 informaciniams kelio ženklams prie paveldo objektų (Kamajų partizanų 

kapavietės ir J. Vienožinskio sodybos) įrengti. 

 Laisvės kovų įamžinimo komisijos veiklai rajono biudžeto skirta 10 tūkst. Lt 

(pagamintos ir įrengtos 4 granito plokštės prie paminklo ,,Angelas“, sutvarkytas medinis 

koplytstulpis pokario aukoms Bajorų kaime). 

 Švietimas. 2013 m. rugsėjo 1 d. savivaldybės teritorijoje veikė tokios švietimo 

įstaigos: 4 lopšeliai-darželiai, 3 mokyklos-darželiai, 2 universalūs daugiafunkciai centrai, 

1 pradinė mokykla, 2 pagrindinės mokyklos, 2 progimnazijos, 1 vidurinė mokykla, 

5 gimnazijos, 1 suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, 3 mokyklų skyriai (ikimokyklinio ir 

pradinio ugdymo), 1 specialiojo ugdymo skyrius, 3 neformalųjį švietimą teikiančios įstaigos: 

muzikos ir choreografijos mokyklos, Kūno kultūros ir sporto centras, 3 neformaliojo švietimo 

skyriai, viešoji įstaiga Rokiškio jaunimo centras, Rokiškio rajono savivaldybės švietimo 

centras, Rokiškio rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba. 

 Mokinių skaičius 2013 m. rugsėjo 1 d. pagal vykdomas programas (pradinio, 

pagrindinio, vidurinio) – 4065 (276 mokiniais mažiau negu 2012 m. rugsėjo 1 d.); ugdytinių 

skaičius: priešmokyklinio ugdymo grupėse – 226, ikimokyklinio ugdymo grupėse – 729. 

2013 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatai savivaldybėje: 

 

Egzaminas Neišlaikė Įvertinimas balais 

16-35 36-85 86-99 100 

Lietuvių kalba 

ir literatūra 

10,8 proc. 39,1 proc. 40,7 proc. 7,1 proc. 2,3 proc. 

Užsienio 

kalba (anglų) 

4 proc. 22,8 proc. 54,3 proc. 17,3 proc. 1,6 proc. 

Geografija   - 42 proc. 58 proc. - - 

Matematika 6,5 proc. 44,6 proc. 42,8 proc. 4,8 proc. 1,3 proc. 

Užsienio 

kalba 

(vokiečių) 

- 100 proc. - - - 

Istorija  2,3 proc. 52,3 proc. 39,8 proc. 5,6 proc. - 

Chemija  4,1 proc. 18,9 proc. 64,9 proc. 10,8 proc. 1,3 proc. 

Fizika  7,5 proc. 55,2 proc. 32,8 proc. 3 proc. 1,5 proc. 

Informacinės 

technologijos 

27,8 proc. 55,5 proc. 16,7 proc. - - 

Biologija  0,9 proc. 29,5 proc. 57,4 proc. 11,3 proc. 0,9 proc. 

Užsienio 

kalba (rusų) 

5,3 proc. 15,8 proc. 78,9 proc. - - 

 

 Net 11 savivaldybės abiturientų gavo maksimalų egzaminų įvertinimą – 100 balų. 

Agnė Saniukaitė gavo 3 šimtukus, o Neringa Savičiūtė ir Karolis Jasinevičius gavo po 2 

šimtukus. 

 2013 m. rajone organizuota 33 olimpiados ir konkursai, kuriuose dalyvavo 1343 

mokiniai. Respublikinėse olimpiadose diplomais ir pagyrimo raštais buvo apdovanota 12 

rajono mokinių: Edvardas Rybakovas, Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos mokinys, 

Lietuvos mokinių 61 fizikos olimpiadoje užėmė III vietą, o ŠU Tarptautinės jaunųjų 

matematikų varžybose – I vietą; Titas Repšys, Tūbelio progimnazijos mokinys, IV-V 

respublikinėje matematikos olimpiadoje užėmė II vietą; Monika Milaknytė, Rokiškio Juozo 

Tumo-Vaižganto gimnazijos mokinė, Lietuvos mokinių vokiečių k. olimpiadoje apdovanota 
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ŠMM pagyrimo raštu; Jurijus Babachinas, Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos 

mokinys, Lietuvos mokinių rusų k. olimpiadoje apdovanotas ŠMM pagyrimo raštu;  

Žygimantas Spaičys, Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos mokinys, Lietuvos mokinių 

technologijų olimpiadoje apdovanotas ŠMM pagyrimo raštu; Paulius Pakštys, Rokiškio 

Senamiesčio progimnazijos mokinys, Panevėžio krašto jaunųjų matematikų olimpiadoje 

užėmė III vietą; Gabrielius Baltrūnas, Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos mokinys, 

Panevėžio krašto jaunųjų matematikų olimpiadoje užėmė I vietą; Justinas Mikalkėnas, 

Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos mokinys, Panevėžio krašto jaunųjų matematikų 

olimpiadoje užėmė I vietą; Modestas Seibutis, Rokiškio r. Obelių gimnazijos mokinys, 

Panevėžio krašto jaunųjų matematikų olimpiadoje užėmė II vietą; Živilė Samulionytė, 

Rokiškio r. Juodupės gimnazijos mokinė, Panevėžio krašto jaunųjų matematikų olimpiadoje 

užėmė I vietą; Aurelijus Travinas, Rokiškio r. Juodupės gimnazijos mokinys, Panevėžio 

krašto jaunųjų matematikų olimpiadoje užėmė II vietą; Janina Bielova, Rokiškio Juozo Tumo-

Vaižganto gimnazijos mokinė, Meninio skaitymo konkurso regioniniame etape užėmė III 

vietą. 

 2013 m. atliktas išorės vertinimas Rokiškio mokykloje-darželyje „Ąžuoliukas“ ir 

Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijoje. 

 Mokytojų skaičius savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2013 m. spalio 1 d. – 

445. 

 2013 m. rajono bendrojo ugdymo mokyklos dalyvavo 5 tarptautiniuose daugiašaliuose 

„Comenius“ ir „eTwining“ projektuose, kuriuos finansuoja EK: Rokiškio lopšelis-darželis 

„Varpelis" – daugiašaliame mokyklų partnerystės projekte pagal Mokymosi visą gyvenimą 

programą su Turkija, Bulgarija, Rumunija; Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija – 

daugiašaliame mokyklų partnerysčių projekte su Estija, Portugalija, Vengrija, Lenkija; 

Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija – Mokymosi visą gyvenimą programos mokyklinės 

partnerystės projekte su Ispanija, Kroatija, Italija, Lenkija, Turkija; Rokiškio suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo centras – tarptautiniame „Grundtvig“ mokymosi partnerysčių projekte su 

partneriais Italijoje, Latvijoje, Lenkijoje, UK ir Turkijoje; Rokiškio r. Pandėlio gimnazija – 

„eTwining“ tarptautiniame projekte su partneriais Latvijoje, Rumunijoje, Lenkijoje. 

 Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras 2013 m. organizavo 225 kvalifikacijos 

tobulinimo renginius, kuriuose 4208 dalyviai ugdė savo profesiniam ir socialiniam gyvenimui 

reikalingas kompetencijas. Įgyvendino Europos teritorinio bendradarbiavimo Latvijos-

Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekto „Konkurencingas verslas pagrįstas 

mokymusi visą gyvenimą ir bendradarbiavimo skatinimu“ suplanuotas veiklas: organizavo 

mokymus verslininkams, renovuotos patalpos, įsigyta nauja įranga. Partnerio teisėmis 

dalyvavo dar penkiuose Europos struktūrinių fondų finansuojamuose projektuose.  

2013 m. spalio 4 d. pasirašyta Teritorinė Rokiškio rajono savivaldybės švietimo sektoriaus 

kolektyvinė sutartis, kurios tikslas – gerinti švietimo darbuotojų ekonomines ir socialines 

sąlygas bei stiprinti socialinę partnerystę savivaldybėje. Šią sutartį sudarė socialiniai 

partneriai: Rokiškio rajono savivaldybė, Rokiškio švietimo darbuotojų profesinių sąjungų 

susivienijimas ir Rokiškio rajono švietimo įstaigų vadovų asociacija.  

 Vaikų ir jaunimo socializacijos programos įgyvendinimas savivaldybėje: 

savivaldybės, rėmėjų ir tėvų lėšomis organizuotas vaikų ir jaunimo vasaros poilsis 904 (20,5 

proc.) visų mokyklinio amžiaus vaikų ir jaunimo (iš jų 526 – vaikai ir jaunimas iš socialiai 

remtinų šeimų); Sveikos gyvensenos programose „Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose“ ir 

„Pienas vaikams“ dalyvauja 17 rajono bendrojo ugdymo mokyklų (3 mokyklos – vaisių 

programoje, 14 mokyklų – pieno programoje). 

 Kultūra, laisvalaikis. Rajono kultūros įstaigų tinklas 2013 metais nesikeitė. Iš viso 

rajone buvo 67 kultūros įstaigos: Rokiškio kultūros centras, 22 nejuridiniai kultūros centrai, 2 

universalūs daugiafunkciai kultūros centrai, 39 bibliotekos ir 3 muziejai. Etatų skaičius, 

palyginti su 2012 metais, taip pat nesikeitė. Kultūros įstaigų biudžetas buvo 3 mln. 744 tūkst. 

Lt, t. y. 9,52 proc. didesnis negu 2012 metais. Papildomai lėšų kultūros įstaigos gavo 
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rinkdamos specialiąsias lėšas, rašydamos projektus į įvairius fondus ir iš rėmėjų paramos, tai 

sudarė 967 tūkst. Lt (2012 metais surinkta 60 tūkst. Lt daugiau). 

 Įvyko 1896 renginiai, t. y. 2,8 proc. mažiau negu 2012 metais; sumažėjo mėgėjų meno 

kolektyvų (10); buvo 968 saviveiklininkai (2012 – 990). 

 5,5 proc. sumažėjo rajono bibliotekų fondas (314531), nors skaitytojų 0,4 proc. ir 

lankytojų 0,7 proc. padaugėjo. Literatūros išduota 9.4 proc. mažiau. Bibliotekos fondas 

mažėjo todėl, kad yra atnaujinamas ir pasenusi, neaktuali literatūra nurašoma. Skaitytojų ir 

lankytojų daugėjo, nes, įgyvendinus projektą ,,Bibliotekos pažangai“, gyventojai ateina ne 

vien literatūros, bet ir pasinaudoti informacinėmis technologijomis. Literatūros išdavimas 

sumažėjo dėl mažiau užsakomos periodinės spaudos. Bendra fondo apyvarta siekė 1,6 proc.  

 Muziejaus patalpų plotas sudarė 6277,09 kv. m; 5,7 proc. padaugėjo eksponatų 

(6716); 36 proc. buvo daugiau lankytojų (59187). 

 2013 m. baigta Rokiškio kultūros centro renovacija, įvykdyta centro akreditacija ir 

suteikta aukščiausia kategorija; parengtas Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio 

viešosios bibliotekos priestato statybos investicinis projektas; į naujas renovuotas patalpas 

perkeltas Antanašės filialas, kuriame apsilankiusi Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia 

Grybauskaitė paskelbė akciją ,,Knygų Kalėdos“; įgyvendinant daugiabučių namų renovacijos 

projektą, apšiltintos viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus patalpos; Rokiškio 

kultūros centras įsigijo šiuolaikišką kino aparatūrą. 

 Paminėtas bibliotekos įkūrimo 90- metis ir muziejaus 80- metis. Toliau buvo tęsiamas 

projektas ,,Langinių tapymo pleneras“, kurio veikla, kaip namų puošybos reiškiniu, 

susidomėjo net japonai. AB ,,Rokiškio sūris“ buvo apdovanotas aukščiausiu respublikos 

kultūros centrų apdovanojimu ,,Auksinis feniksas“ už kultūros rėmimą.  

 VšĮ Rokiškio turizmo informacijos centras buvo pertvarkytas į biudžetinę įstaigą 

Turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centrą. Suorganizuotas turas 

Lietuvos ir Latvijos gidams, kurio metu pristatytas maršrutas Rokiškis–Gačionys–Jūžintai–

Kamajai–Salos–Panemunėlis, kurio metu pristatytas ES projektas „Salų dvaro sodybos parko 

sutvarkymas ir pritaikymas viešajam turizmui“, pristatytas tautinis rajono paveldas: duona, 

keramika, medžio drožimas, išdalinti turizmo išteklių paketai. Dalyvauta dviejose 

tarptautinėse parodose Vilniuje ir Rygoje. 

 Bendradarbiauta su Rokiškio Utenos, Vilniaus kolegijų studentais, rajono kaimo 

bendruomenėmis, kurioms organizuotos išvykos po Lietuvą ir Latviją, teikti komerciniai 

pasiūlymai jų vykdomiems projektams. Vykdytas ES projektas ‚Tradicinių amatų centro 

sukūrimas Rokiškyje“. Rajono amatininkai dalyvavo amatų mugėse bei miestų šventėse, 

pradėjo veikti amatininkų ir tautodailininkų dirbinių parduotuvė. 

 Išleistas tarptautinis turistinis maršrutas „Grafų Tyzenhauzų paveldas Lietuvoje ir 

Baltarusijoje“. Onuškio kaimo bendruomenė, įgyvendindama projektą pagal Lietuvos 

Šveicarijos bendradarbiavimo programą, įsijungė į Rokiškio rajono turizmo tinklą. 

 2013 m. rajono bibliotekose registruoti 15196 vartotojai, 255424 lankytojai. 39 rajone 

dirbančios bibliotekos aptarnavo 45,7 proc. rajono gyventojų. Viešoji biblioteka įgyvendino 

projektų už 88308 Lt. Minėti Tarmių metai, vyko knygos populiarinimo renginiai, edukacinės 

veiklos kaimo vietovėse, vykdant bendrą VVG ir Viešosios bibliotekos projektą ,,Biblioteka – 

bendruomenei“. Tradiciškai įteiktos Liudo Dovydėno ir Juozo Keliuočio literatūrinės 

premijos, iškilmingai paminėtas viešosios bibliotekos įkūrimo 90- metis. Vykdyti gyventojų 

kompiuterinio raštingumo mokymai. Ataskaitiniais metais parengtas viešosios bibliotekos 

renovacijos investicinis projektas, kuriam pritarė rajono savivaldybės taryba.  

 Kaip jau minėta, 2013- ieji metai Rokiškio krašto muziejui – jubiliejiniai. Per metus 

muziejininkai surinko ir muziejaus fondus papildė 2415 muziejinės vertės daiktų, per 15 tūkst. 

lankytojų dalyvavo muziejaus edukacinėse programose. Muziejininkai surengė 105 renginius, 

560 edukacinių užsiėmimų, 381 ekskursiją. Už teikiamas paslaugas muziejus surinko 135 

tūkst. Lt. Sėkmingi šie metai buvo projektinėje veikloje: muziejus parengė ir vykdė 10 įvairių 

projektų, kuriems iš įvairių respublikos fondų ir programų buvo gauta virš 60 tūkst. Lt. 
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 Muziejus išleido tris leidinius, sėkmingai dalyvavo nacionaliniame muziejų projekte 

„Europeana Photography“. 

 Rokiškio kultūros centras, tenkindamas  vietos bendruomenės visų amžiaus grupių  

kultūros poreikius surengė 273 renginius, iš jų 75 – vaikams ir jaunimui. Iš 273 renginių 226 

įvyko Rokiškio kultūros centre, 47 – išvykose. Per metus iš viso renginiuose apsilankė 48135 

lankytojai ( iš jų – 8698 vaikai ir jaunimas). Surengtos 6 parodos (profesionalių dailininkų, 

tautodailės ir mėgėjų dailininkų parodos), kurias pamatė 13520 lankytojų.  Įvyko 36 šokių 

vakarai vyresniems, kuriuose laisvalaikį aktyviai leido  apie 500 žmonių. Parodyti 38 kino 

filmų seansai, kuriuos žiūrėjo 3316 žiūrovai. Iš jų 8 seansai vyko vaikams, kuriuos žiūrėjo 62 

mažieji žiūrovai. Parengta 19 edukacinių projektų, kuriuose dalyvavo 969 dalyvių. Įvyko 7 

pramoginės muzikos koncertai, kuriuos klausė 1990 klausytojų. 28 profesionalaus meno 

renginius žiūrėjo apie 7800 žiūrovų. 

 Sportas. Pernai susibūrė du nauji sporto klubai. Rajone savivaldybėje veikė 34 sporto 

organizacijos: viena sporto mokymo biudžetinė įstaiga, 31 sporto klubas (asociacijos), dvi 

viešosios įstaigos, kuriose sportavo 2066 gyventojai. 

 Praėję metai rajono sportininkams buvo sėkmingi. Pasaulio jaunimo krepšinio 

čempionate Simas Raupys pelnė bronzos medalį, jaunasis Muai-tai kovotojas Dalius 

Skruodys Pasaulio vaikų čempionate užėmė trečiąją vietą, sambo imtynininkės Agnė 

Šlapelytė ir Vilija Guzaitė Europos jaunių ir jaunimo čempinate iškovojo trečiąsias vietas. 

Šalies rekordus gerino sunkiaatletis Svajūnas Aleksiejus ir šaulė Ernesta Mikalauskaitė. 

Svarbiausiose metų šalies varžybose – Lietuvos jaunių sporto žaidynėse Rokiškio rajono 

savivaldybė ir rajono kūno kultūros ir sporto centras užėmė trečiąją vietą, žaidynių 

nugalėtojais ir prizininkais tapo 7 jaunieji sportininkai. Lietuvos mokinių olimpinio festivalio 

nugalėtojais tapo Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos šauliai ir Juodupės gimnazijos kvadrato 

komanda.  

 Olimpiniame festivalyje tarp šalies kaimo mokyklų Juodupės gimnazija užėmė aukštą 

6-ąją vietą, o rajonų mokyklų grupėje Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija užėmė 7-ąją vietą. 

Gerai pasirodyta ir atskirų sporto šakų Lietuvos čempionatuose, lygų varžybose, kitose šalies 

ir tarptautinėse varžybose bei turnyruose. 

 17 rokiškėnų yra įvairių sporto šakų jaunių, jaunimo ir suaugusių Lietuvos rinktinių 

nariais. 

 Gerai įvertintos Rokiškyje vykę Lietuvos jaunių sporto žaidynių šaudymo varžybos, 

Lietuvos šaudymo čempionatas, tarptautinis lengvosios atletikos metimų festivalis, 

Aukštaitijos seniūnijų sporto žaidynės, Lietuvos virvės traukimo čempionatas. 

 Sportininkų pergalės ne tik reprezentavo mūsų rajoną, bet tapo svarbiu veiksniu, 

skatinančiu sportuoti seniūnijų jaunimą. Pirmą kartą Lietuvos seniūnijų sporto žaidynėse 

Rokiškio rajono savivaldybė iškovojo trečiąją vietą. 

 Siekiant sudaryti geresnes sąlygas kūno kultūros ir sporto užsiėmimams renovuota 

Juodupės gimnazijos sporto salė, baigtas įrengti teniso aikštynas Velniakalnyje, buvo tęsiami 

ledo ritulio aikštelės atnaujinimo darbai. 

 Valstybinių funkcijų vykdymas.  

 Civilinės būklės aktų registravimas. 2013 m. Civilinės metrikacijos skyriuje 

įregistruota 260 gimimų (2012 m. – 236 ), į apskaitą įtrauktas 51 vaikas, gimęs užsienyje. 

Tėvystė pripažinta 71vaikui ,vienišos motinos įregistravo 19 naujagimių. 

 Rajone įregistruotos 609 mirtys (2012 m. – 600), mieste – 217. Užsienyje mirė 5 

rokiškėnai. 

 Seniūnijose užregistruotos 392 mirtys: Juodupės – 66, Jūžintų – 24, Kamajų – 33, 

Kazliškio – 11, Kriaunų – 20, Obelių – 64, Pandėlio – 64, Panemunėlio – 27, Rokiškio 

kaimiškojoje – 83. 

 Civilinės metrikacijos skyriuje registruotos 164 santuokos, iš kurių į apskaitą įtrauktos 

3 užsienio valstybėse sudarytos santuokos, 40 bažnyčios nustatyta tvarka sudarytos santuokos. 

 Registruoti 99 santuokos nutraukimai. 
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 Praėjusiais metais sudarytos 6 vardo, pavardės, tautybės pakeitimo, 20 civilinės būklės 

aktų įrašų ištaisymo bylos. 

 Išduota 14 pažymų apie šeiminę padėtį dėl santuokos įregistravimo užsienyje, virš 500 

pakartotinių liudijimų ir civilinės būklės aktų įrašų. 

 Socialinių išmokų, kompensacijų (šildymo išlaidų, išlaidų šaltam ir karštam 

vandeniui, lengvatinio keleivių vežimo ir kt.) skaičiavimas ir mokėjimas. Viena iš 

prioritetinių socialinės paramos krypčių liko socialinių išmokų mokėjimas. 2013 m. šalpos 

išmokas gavo 3375 asmenys (išmokėta 12 mln. 382 tūkst. Lt); išmokas vaikams gavo 2381 

asmenys (išmokėta 2 mln. 510 tūkst. Lt); socialines pašalpas gavo 3488 asmenys (išmokų 

suma – 8 mln. 62 tūkst. Lt); kompensacijos už būsto šildymą bei karštam vandeniui skirtos 

2583 šeimoms (šių kompensacijų suma – 1 mln. 900 tūkst. Lt). 

 Nemokamo maitinamo moksleivių skaičius per 2013 m. – 2168, parama mokinio 

reikmėms įsigyti suteikta 1615 vaikui (šioms išmokoms skirta 1. mln. 234 tūkst.Lt). 

 Iš savivaldybės biudžeto yra kompensuojama vežėjams už lengvatinį keleivių bei 

nemokamą moksleivių važiavimą vietinio susisiekimo maršrutais; taip pat kompensuojami 

vežėjų patirti nuostoliai, susidarę dėl keleivių vežimo vietinio susisiekimo maršrutais. 2013 

m. už lengvatinį keleivių ir nemokamą moksleivių vežimą vežėjams sumokėta 1624 tūkst. Lt, 

nuostolingiems maršrutams kompensuoti – 190 tūkst. Lt. 

Socialinę pašalpą gaunančioms šeimoms yra kompensuojama dalis mokesčio už lifto 

paslaugas (2013 m. šioms kompensacijoms sumokėta 0,3 tūkst. Lt).  

 Valstybės garantuojama teisinė pagalba. Į Rokiškio rajono savivaldybės 

administraciją dėl pirminės teisinės pagalbos per 2013 metus kreipėsi 1040 asmenų. Surašyti 

409 prašymai antrinei teisinei pagalbai gauti, 39 raštai kitoms institucijoms.  

 Pirminė teisinė pagalba buvo teikiama: šeimos teisės klausimais konsultuoti 425 

asmenys (santuokos sudarymas ir nutraukimas, sutuoktinių turtinės teisės ir pareigos, šeimos 

narių tarpusavio išlaikymas, tėvystės nustatymas ir pripažinimas, kitos vaikų ir tėvų 

tarpusavio teisės ir pareigos, globa ir rūpyba, įvaikinimas), darbo teisės – 322 (darbo sutarties 

sudarymas ir vykdymas, darbo užmokestis, garantijos ir kompensacijos, darbo sutarties 

pasibaigimas, darbuotojų sauga ir sveikata), socialinės apsaugos teisės – 20 (socialinis 

draudimas, socialinė parama), administracinės teisės ir administracinio proceso klausimais – 

9, civilinės teisės ir civilinio proceso – 121, baudžiamosios teisės – 12, baudžiamojo proceso 

– 92 ir kitais klausimais – 39 asmenys. 

 Vaiko teisių apsauga. 2013 metais buvo parengti ir registruoti Socialinės paramos 

šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) visi duomenys apie taikytas vaiko teisių ir teisėtų 

interesų  užtikrinimo priemones, kurias nurodo informacinės sistemos nuostatai. Tai 

socialinės rizikos šeimų apskaitos, atstovavimo vaikų interesams teismuose, pateikiant 

teismams ir ikiteisminio tyrimo procesui duomenis, smurto prieš vaikus ir pagalbos vaikams, 

patyrusiems smurtą , organizavimo, globojamų (rūpinamų) vaikų ir šeimų, globojančių vaikus 

ir norinčius globoti (rūpintis)vaikus bei tėvų valdžios apribojimo duomenys. Atlikta 

savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų globos (rūpybos) analizė, leidžia teigti, kad 

socialinės rizikos šeimų bei jose augančių vaikų skaičius nekinta. 2013 metais rajono 

savivaldybės apskaitoje buvo 152 socialinės rizikos šeimos, jose augo 334 vaikai. Pernai 

naujai įtrauktos į apskaitą 24 šeimos, jose gyveno 53 vaikai. Išbraukta iš apskaitos 21 šeima. 

Per 2013 metus į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą daugiau įrašyta 

kaimuose gyvenančių šeimų (kaimuose – 16, mieste – 8). Daugiausia vaikų auginančių 

socialinės rizikos šeimų aplinkoje buvo Rokiškio miesto, Obelių, Panemunėlio ir Rokiškio 

kaimiškoje seniūnijose. 

 

 Šeimos Vaikai 

Rokiškio miestas 42 70 

Rokiškio 

kaimiškoji sen. 

17 31 
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Obelių sen. 19 29 

Juodupės sen. 15 28 

Pandėlio sen. 16 47 

Panemunėlio sen. 17 37 

Kazliškio sen. 2 8 

Kamajų sen. 9 27 

Kriaunų sen. 5 15 

Jūžintų sen. 8 23 

 

 Vadovaujantis nustatyta tvarka, už tėvų valdžios nepanaudojimą arba panaudojimą 

priešingai vaiko interesams 6 tėvams buvo surašyti administracinio teisės pažeidimo 

protokolai, kurie perduoti rajono apylinkės teismui dėl nuobaudų skyrimo. 

Vadovaujantis vaikų interesais, buvo siekiama užtikrinti vaiko teisę augti šeimoje, 

stengiamasi konkrečiomis priemonėmis padėti sunkumų turinčiai šeimai. Tačiau problema 

išlieka. Nemaža dalis šeimų, auginančių vaikus, dėl įvairių priežasčių (ligų, priklausomybių, 

įgūdžių stokos) nesugeba rūpintis vaikais, todėl 2013 metais organizuojant pagal 

kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka, likusių be tėvų globos (rūpybos) vaikų teisių ir 

interesų apsaugą, nuspręsta 31 atveju vaikams nustatyti vaiko globą (rūpybą). Analizuojant 

aplinkybes, dėl ko vaikai neteko tėvų globos 2013 metais, nustatytos dvi pagrindinės 

priežastys: tėvai arba turimas vienintelis iš tėvų nesirūpino, nesidomėjo vaiku, jo neprižiūrėjo, 

netinkamai auklėjo, naudo fizinį ar psichinį smurtą, ir dėl to kilo pavojus vaiko fiziniam, 

protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi bei saugumui ( 25 tokie vaikai) ir antroji 

priežastis, kai tėvai arba vienintelis iš tėvų laikinai negalėjo rūpintis dėl abiejų tėvų arba vieno 

iš jų ligos, suėmimo, bausmės atlikimo ar kitų svarbių priežasčių (5 vaikai). 

Siekta, kad kuo mažiau likusių be tėvų globos vaikų būtų apgyvendinta globos 

institucijose, buvo teikiama efektyvi pagalba vaiko globėjui (rūpintojui) vaiko teisių apsaugos 

ir atstovavimo klausimais. 2013 metais toliau bendradarbiauta su Utenos vaikų socialinės 

paramos ir ugdymo centru, organizuoti fizinių asmenų, norinčių tapti vaiko globėju 

(rūpintoju), išskyrus vaiko artimuosius, giminaičius, mokymai. Bendradarbiaujant su šios 

įstaigos specialistais buvo organizuojami tęstiniai mokymai, vaikus globojančioms šeimoms. 

2013 metais gauta pranešimų dėl 11 vaikų, galimai nukentėjusių nuo fizinio smurto. 

Analizuojant duomenis apie smurto pasiskirstymą tarp lyčių, nustatyta, kad 2013 metais prieš 

mergaites buvo smurtaujam dažniau (8 mergaitės). Daugiausia smurto patyrė 10–14 metų 

vaikai. Visiems smurtą patyrusiems vaikams bei jų šeimoms buvo tarpininkauta dėl socialinės 

ar psichologinės pagalbos organizavimo. 

Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai dalyvavo visuose teisminiuose procesuose, 

kuriuose buvo nagrinėjami klausimai, susiję su nepilnamečiais (8 civilinės bylos, 1 

administracinė byla, teismui pateiktos 99 išvados, dalyvauta 112 posėdžių). 

Vaiko teisių apsaugos skyrius, siekdamas užtikrinti tinkamą vaiko teisių 

įgyvendinimą, nagrinėjo gaunamus pranešimus dėl galimo vaiko teisių ir teisėtų interesų 

pažeidimo. Daugiausia pranešimų gauta apie galimus vaiko teisių ir teisėtų interesų pažeidimo 

šeimose. Per 2013 metus užregistruota apie 140 pranešimų dėl galimai pažeidžiamų vaiko 

teisių. Ištyrus gautus pranešimus, pagal poreikį buvo taikomos atitinkamos poveikio 

priemonės tėvams: surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolai, šeimos įrašytos į 

socialinės rizikos šeimų apskaitą, vaikams nustatyta vaiko laikinoji globa (rūpyba). 

Dažniausiai vaiko teisės pažeidžiamos dėl tėvų netinkamo valdžios įgyvendinimo savo 

vaikų atžvilgiu. Todėl 2014 metais, pasinaudojant Vaiko teisių apsaugos skyriui suteiktomis 

teisėmis, bus toliau siekiama operatyvaus vaiko teisių apsaugos problemų nustatymo, greito jų 

sprendimo. 

 Jaunimo politikos įgyvendinimas savivaldybėje. Jaunimo politika savivaldybėje 

įgyvendinama pagal Jaunimo problemų sprendimo planą, kurį patvirtino Rokiškio rajono 

savivaldybės taryba 2013 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. TS-2.12 ,,Dėl jaunimo problemų 
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sprendimo Rokiškio rajono savivaldybėje 2013–2018 metų plano patvirtinimo“. Savivaldybės 

lėšomis finansuoti ir įgyvendinti 8 jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų ir neformalių 

jaunimo grupių projektai, kuriems buvo skirta 19,5 tūkst. Lt (447 dalyviai). Jaunimo reikalų 

departamento lėšomis buvo finansuoti ir įgyvendinti 2 projektai, kuriems skirta 18,7 tūkst. Lt 

(274 dalyviai), projektus vykdė VšĮ Rokiškio jaunimo centras ir Rokiškio jaunimo 

organizacijų sąjunga „Apvalus stalas“. 

ES programos „Veiklus jaunimas“ ir kitų ES fondų lėšomis įgyvendinti 6 projektai, 

kuriems skirta 241,3 tūkst. Lt (686 dalyviai). Projektus vykdė VšĮ Rokiškio jaunimo centras ir 

Rokiškio jaunimo organizacijų sąjungai „Apvalus stalas“ priklausančios organizacijos. 

Jaunimas aktyviai įsijungė į savivaldybės Narkotikų ir narkomanijos, nusikalstamų veikų 

prevencijos ir kontrolės programos įgyvendinimą. Prevencinį projektą įgyvendino Lietuvos 

šaulių sąjungos Panevėžio apskrities 5- osios rinktinės Rokiškio 4, 9, 12, 13 kuopų jaunieji 

policijos rėmėjai; projekte dalyvavo 175 jaunieji šauliai; paruošta 10 policijos rėmėjų; 

organizuoti 5 mokymai, (125 dalyviai); įvyko 2 renginiai (40 dalyvių). 

 Savivaldybė toliau sėkmingai dalyvauja Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos programoje plėtojant esamus ir kuriant naujus atvirus jaunimo 

centrus ir erdves, įgyvendinant Atvirų jaunimo centrų ir erdvių koncepciją. 

Sėkmingai taikoma nauja darbo su jaunimu forma – atviras darbas su jaunimu, kurį 

vykdo viešoji įstaiga Rokiškio jaunimo centras, dirbantis neformaliojo švietimo ir jaunimo 

politikos srityje. Atviro darbo su jaunimu veikloje nuolat dalyvauja virš 50 jaunimo. 

Renginiuose, projektinėje veikloje (diskusijose, susitikimuose, žaidimuose, mokymuose) 

dalyvavo per 200 jaunų žmonių. 

 Svarbiausia jaunimo veikla ir renginiai: tarptautinėje jaunimo akcijoje „Darom 2013“ 

dalyvavo 4589 dalyvių iš 99 įstaigų ir organizacijų; tarptautiniame jaunimo muzikos 

festivalyje „Tėvo gitara“ apsilankė per 1500 žiūrovų. Dalyvavo jaunimo grupės iš  Estijos, 

Islandijos, Danijos, Latvijos, Lietuvos, Suomijos, Švedijos. 

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė. Nuolat konsultuoti 

savivaldybės administracijos darbuotojai, seniūnijos, kiti asmenys, įstaigos valstybinės kalbos 

vartojimo ir taisyklingumo, raštvedybos klausimais el. paštu, telefonu ar žodžiu; parengtos 4 

atmintinės ir rekomendacijos dėl kalbos taisyklingumo, kurios skelbiamos savivaldybės 

interneto svetainėje; 18 rekomendacijų perduota arba išsiųsta tikrinant įmones ir įstaigas. 

 Prižiūrint valstybinės kalbos vartojimą savivaldybėje: patikrinta 17 įmonių ir įstaigų 

(išsiųsti raštai, rekomendacijos ir klaidų sąrašai arba tikrinimo rezultatai aptarti su 

administracija); patikrinti 2 spaudos leidiniai, 11 interneto svetainių (išsiųsti raštai, klaidų 

sąrašai); patikrinti 5 neperiodinės spaudos leidiniai, apie 60 reklamos ir viešųjų užrašų; 

suderinti 8 reklamos projektai.  

 Už valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijos vykdymą kasmet 

atsiskaitoma Valstybinei kalbos inspekcijai. 

 Savivaldybėms pagal teisės aktus priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas.

 Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Archyvų skyrius 2013 m. gavo 1006 

gyventojų ir įstaigų prašymus išduoti pažymas, kitus dokumentus juridiniams faktams 

patvirtinti. Atsakant į šiuos ir ankstesniais metais gautus prašymus, buvo parengti 1506 

atsakymai. Liko neatsakyta į 2013- aisiais ir ankstesniais metais gautus 149 Sodros prašymus 

pateikti duomenis dėl duomenų kaupimo ir darbo stažo apskaičiavimo.  

 2013 m. toliau saugoti priimtos 1576 dokumentų bylos iš 14 likviduojamų ir 

likviduotų juridinių asmenų, išduota 13 tai patvirtinančių pažymų ir 2 pažymos, kad 

likviduojamas juridinis asmuo perduotinų dokumentų neturėjo. 

 Iš veikiančių savivaldybės administracijos skyrių ir tarnybų 2013 m. perimtos saugoti 

425 dokumentų bylos. Tvarkyta savivaldybės administracijos dokumentų bylų apskaita, 

parengti ir su Panevėžio apskrities archyvu suderinti ilgai ir nuolat saugomų bylų apyrašai iki 

2010 metų. Atrinkta naikinti 14677 bylos, kurių saugojimo laikas pasibaigęs, parengti ir su 

Panevėžio apskrities archyvu suderinti šių bylų naikinimo aktai. 
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 2013 m. Archyvų skyriaus dokumentai iš patalpų, esančių Vytauto g. 39, perkelti į 

naujas patalpas, esančias P.Širvio g. 1. Šie dokumentai sudėti į stelažus pagal archyvams 

keliamus reikalavimus, parengti stelažų vidaus apyrašai ir fondų paieškos rodyklė. 

 Civilinės saugos organizavimas. Savivaldybės teritorijoje 2013 metais įvyko 156 

gaisrai; 66 – nelaimingi atsitikimai, incidentai ir kiti įvykiai, kai reikėjo vykdyti gelbėjimo 

darbus.  

Kaip kasmet, buvo patvirtintas Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas, 

kuriame numatyta 15 priemonių; atlikti 4 civilinės saugos būklės patikrinimai.  

2013 metais įvyko 2 Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdžiai; priimti 9 

sprendimai. 

Rajone veikė 12 elektrinių sirenų, iš kurių 4 – centralizuoto, 8 – vietinio valdymo. 

 Žemės ūkis. 2013 m. iš rajono gyventojų priimtos 4413 paraiškų tiesioginėms 

išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus ir paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 

2007–2013 metų programos priemones „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, ,,Išmokos 

ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „Natūra 2000 

išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“, „Natūra 2000 išmokos“ ir 

kompensacinėms išmokoms už saugomų teritorijų žemės ūkio naudmenas, kurių bendra suma 

– 44 mln. Lt.  

 Per 2013 m. pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės 

,,Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra“ veiklos sritį ,,Žemės ūkio 

vandentvarka“ rajone užbaigti 4 melioracijos statinių naudotojų asociacijų ir savivaldybės 

projektai, kurių bendra vertė viršija 4 mln. Lt. Suremontuoti melioracijos avariniai gedimai 

Suvainiškio ir Aukštakalnių kaimų gyvenvietėse.  

 Padedant savivaldybės Žemės ūkio skyriaus ir seniūnijų žemės ūkio specialistams, 

pateiktos paraiškos 24 km griovių remonto pagal priemonę ,,Pelno nesiekiančios investicijos“, 

apie 70 paraiškų (už 420 tūkst. Lt) pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos 

priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“. 

 Seniūnijos vykdė veiklą pagal joms suteiktus asignavimus.  

 Juodupės seniūnija. Surašyti 58 atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygų 

įvertinimai; dalinti maisto paketai iš EB pagalbos fondo 830 seniūnijos gyventojų; 115 šeimų 

sutvarkyti dokumentai nemokamam vaikų maitinimui mokyklose gauti bei mokinio reikmėms 

įsigyti; 783 gyventojams – dokumentai įvairiai socialinei paramai gauti; išduotos 741 

pažymos apie šeimos sudėtį ir kitokią faktinę padėtį; atvykimą į seniūniją deklaravo 190 

asmenų, išvykimą į užsienį – 26 asmenys, išduota 317 pažymų apie deklaruotą gyvenamąją 

vietą; įregistruoti 64 mirties aktai, išduoti 64 mirties liudijimai, 63 leidimai – laidoti 

seniūnijos kapinėse; atliktas 521 notarinis veiksmas. 

 Du kartus greideriuota 125 km žvyrkelių; sutvarkyta 369 kv. m asfalto duobių. 

 Nupjauti 27 avariniai, keliantys grėsmę gyventojų saugumui, medžiai Juodupės, 

Lukštų, Onuškio kaimų kapinėse, Juodupės miestelyje ir Onuškio kaime.  

 Prižiūrėta 10 veikiančių ir 17 neveikiančių kapinių, tvarkyti neprižiūrimi kapai, 

kultūros paveldo ir istorinės atminties paminklai. 

 Priimta ir užregistruota 445 ūkininkų paraiškos tiesioginėms ir kitoms 

kompensacinėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus gauti. Žemės ūkio ir 

kaimo verslo centro registre atnaujinti 375 valdų duomenys, naujai įregistruotos 2 valdos 

išregistruota viena valda. 

 Viešuosius darbus dirbo 50 gyventojų, visuomenei naudingus darbus dirbo 610 

gyventojų (buvo valomos gatvės, šaligatviai, parkai; sodinami Juodupės miestelio gėlynai 

pačių išaugintomis gėlėmis; pasodinti medeliai Juodupės miestelio parke, Onuškio, Didsodės, 

Lukštų kaimuose; prižiūrėti želdiniai, kapinės, kertamos vietinių kelių užaugusios pakelės, 

tvarkomi šiukšlynai). 

 Suteikta 50 adresų penkių seniūnijos kaimų nekilnojamo turto objektams. 
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 Patvirtintos paraiškos ir gautas finansavimas VVG projektams: „Juodupės lopšelio 

darželio žaidimų aikštelių atnaujinimas“, „Juodupės gimnazijos sporto salės renovacija ir 

pritaikymas bendruomenės reikmėms“, ,,Sportuojanti Juodupė – saugi bendruomenė“, 

„Juodupės baravykų ir šakočių namai“, „Lukštų kaimo poilsio ir sporto zonos įrengimas, 

pritaikant vaikams, jaunimui, senjorams“. 

 Vyko tradiciniai sporto (futbolo turnyras, žiemos šventė, Nacionalinės ledo ritulio 

lygos varžybos atviroje ledo aikštelėje) renginiai, tradicinė gerumo diena socialinės rizikos 

šeimoms. Seniūnijos kultūros centruose vyko 45 renginiai, kurių metu paminėtos valstybinės 

šventės, Motinos, Tėvo dienos, Užgavėnės, Sekminės, Žolinė, taip pat naujametiniai ir 

tradiciniais tapę renginiai: rajono kaimo kapelų konkursinis sambūris „Aidai – 2013“, metų 

renginys „Rojaus obuolio nominacijos“, kaimo kapelos gimtadienio šventė, „Petrovka“, 

„Porcinkuliai“. Bendradarbiauta su Latvijos Aknystės bendruomene, Bajorų, Tauragnų, 

Aleksandravėlės meno mylėtojais. 

 Gyventojų sueigos vieną kartą per metus vyko Juodupėje, Onuškyje, Didsodėje, 

Lukštuose. Juodupės seniūnijos vietos bendruomenės tarybos iniciatyva seniūnijos 

bendruomenėms buvo užsiprenumeruotas II pusmečiui rajoninis laikraštis; vakaronėms, 

renginiams organizuoti įsigyti indai, suolai, elektrinis patalpų šildytuvas, marškinėliai 

sportininkams, du muzikiniai centrai, daugiafunkcis lazerinis spausdintuvas, kanceliarinės 

prekės, saldainiai, įvairūs prizai; įsigyti smulkūs įrankiai patalpų, aplinkos priežiūrai.  

Jūžintų seniūnija. Jūžintų seniūnijoje 2013 metais gyvenamąją vietą deklaravo 1794 

gyventojai. Šis skaičius per metus sumažėjo 29 asmenimis (pernai – 36). 

Rajono Vietos veiklos grupės skirtomis lėšomis baigtas vykdyti projektas ,,Ragelių 

pastato-parduotuvės pritaikymas savivaldybės įstaigų ir Ragelių bei aplinkinių kaimų 

(Kurkliečių, Meldučių, Norkūnų, Beičių, Didėjos) gyventojų reikmėms“ (projekto vertė – 91 

tūkst. Lt, projektą rengė ir vadovavo seniūnė). Vietos veiklos grupei pateiktas kitas projektas 

,,Rekreacinės zonos įrengimas prie II Kurkliečių tvenkinio“ (jo vertė – 80 tūkst. Lt, projektą 

padėjo rengti seniūnė, baigė vykdyti Jūžintų bendruomenė). Paramą minkštiesiems 

projektams vykdyti iš rajono Vietos veiklos grupės gavo Čivylių ir Laibgalių kaimo 

bendruomenės: Laibgalių bendruomenė vykdo projektą ,,Gatvių sankryža – kelias į Laibgalių 

bendruomenės ateitį“ (gauti 34 tūkst. Lt, Čivylių kaimo bendruomenė vykdo projektą ,,Nori 

pasikeitimų – pradėk nuo savęs“ (projekto vertė 23 tūkst. Lt).  

2013 metais seniūnija iš savivaldybės ir darbo biržos gavo finansavimą įdarbinti 43 

bedarbius dirbti po du mėnesius (pernai buvo įdarbinti 39). Vasaros viduryje seniūnija 

papildomai lėšų bedarbiams įdarbinti gavo iš darbo biržos (įdarbinta dar 15 bedarbių). 

Atliekant viešuosius darbus, Ragelių bibliotekos kieme buvo pastatyta malkinė, 

sutvarkyta krosnis, išvalytas tvenkinys; perdengtas Laibgalių bibliotekos stogas; Jūžintuose 

prie seniūnijos pastato perkloti šaligatviai, pertvarkyti gėlynai, prie ambulatorijos padidinta 

automobilių stovėjimo aikštelė. Viešųjų darbų bei asmenų, dirbusių visuomenei naudingus 

darbus, pagalba buvo valomos gatvės, šaligatviai, parkai, prižiūrimi želdiniai, kapinės, 

kertamos vietinių kelių užaugusios pakelės, ruošiamos malkos, tvarkomi šiukšlynai.  

Kasmet seniūnijoje rengiamos tradicinės kraštiečių šventės: Laibgaliuose – 

„Gandrinės“, o Jūžintuose – „Dienos: Mūsų Jūžintai“. Per tradicinę „Gandrinių“ šventę, buvo 

apdovanoti nominantai, gražiausių sodybų šeimininkai, dovanas gavo šiemet gimusių vaikų 

tėvai. Tradicinė Jūžintų šventė šiemet vyko tik vieną dieną. Į šventę susirinko apie tūkstantis 

gyventojų ir svečių. Šventę rėmė gyventojai ir seniūnija. Išleista per 1 tūkst. Lt. 

Jūžintuose bendruomenės iniciatyva kasmet renkamas metų žmogus, skiriamos 

nominacijos už atskirus darbus. Ši tradicija vyksta per cepelinų balių. Šiemet metų žmogaus 

titulas buvo suteiktas dviem jūžintiškiams – Jonui Juškai ir Gintautui Dapkui. Bendruomenės 

pirmininkės Jūratės Puslienės iniciatyva buvo parengtas projektas pavėsinei-scenai prie ežero 

pastatyti. Metų žmonės aukojo medieną, patys pjovė lentas, statė pavėsinę. Jiems padėjo 

viešuosius darbus dirbantys asmenys. 
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Jūžintų seniūnijos gyventojai aktyviai dalyvavo Kavoliškyje surengtoje „Pirmosios 

vagos“ šventėje. Seniūnijai atstovavo artojas laibgalietis Rimantas Pauliukevičius. Jis tarp 

rajono artojų buvo pirmas. Seniūnijos aktyviausi gyventojai vyko į tradicinę „Amatų ir 

derliaus šventę“ Dusetose, kur pristatė savo amatininkų ir ūkininkų produkciją, dalyvavo 

Kamajų tradicinėje šventėje ,,Kuc, kuc Kamajuos“. 

 Kamajų seniūnijoje 2013 m. mirė 33 gyventojai, gimė 7 vaikai. Seniūnijoje 

deklaravo gyvenamąją vietą 2140 gyventojų. Seniūnijos gyventojai gauna įvairias 

kompensacijas: priežiūros ir pagalbos (45 asmenys), slaugos (37), vaikų su negalia (5). 

Seniūnijoje gyveno 603 pensinio amžiaus žmonės. 

Iš Maltos ordino gautą 1257 kg labdaros, kuri išdalinta 40 šeimų. 500 asmenų gavo 

maisto produktus iš ES fondų. 

Užpildyta 17 paraiškų ir parengti 6 mokėjimo prašymai paramai pagal 2007–2013 

Kaimo plėtros programos priemonę „Asbestinių stogų dangos keitimas“ ir parengtos 5 

paraiškos paramai pagal priemonę „Pusiau natūrinis ūkis“. 

Avariniams medžiams šalinti panaudota 5 tūkst. Lt (nupjauti medžiai Duokiškio 

kapinėse, Kamajų šventoriuje); už 2 tūkst. Lt įsigyta naujų želdinių; išduoti 9 leidimai 

medžiams kirsti, nušienauta 20 km pakelių. 

Prižiūrima, šienaujama aplinka, krūmų atžalos, tvarkomos šiukšlės 12 veikiančių, 42 

neveikiančių kapinių, prižiūrima 14 archeologinių, architektūros paminklų. 

Pasirašytos „Saugios kaimynystės“ bendradarbiavimo sutartys su Kalvių kaimo ir 

Duokiškio kaimo bendruomenėmis ir Rokiškio policijos komisariatu. 

Baigtas vykdyti I etapas projekto „Salų dvaro sodybos parko sutvarkymas ir 

pritaikymas viešajam turizmui“ (įrengtos persirengimo kabinos, tualetai, valčių prieplauka, 

padaryti suoliukai ir laužavietė, apžvalgos bokštelis ir mašinų stovėjimo aikštelė). Vykdomi 

projektai Duokiškyje „Žaisdamas augu, mąstau, tobulėju“ bei „Duokiškio miestelio parko 

pritaikymas gyventojų poreikiams“. 

Spalio mėnesį su aplinkinių kaimų bendruomenėmis Kamajuose surengta 30- oji 

tradicinė rudens šventė „Kuc kuc Kamajuos“, Salose vyko 10- oji tarptautinė kalbotyros 

vasaros mokykla, Kalvių kaime – jubiliejinė kaimo šventė ir III kaimo kraštiečių susitikimas, 

Aukštakalniuose – tradicinė šventė „Vakaruškos“, Duokiškyje – kraštiečių šventė „Duokiškio 

baladės“. Seniūnijos kolektyvai dalyvavo penkių seniūnijų šventėje „Sveiki, kaimynėliai“ 

Vyžuonose. Kalvių ir Aukšakalnių kaimų kapelos dalyvavo Juodupėje kapelų sambūryje 

„Aidai“. Aukštakalnių kapela „Barškutis“ laimėjo antrąją vietą. 

 Kazliškio seniūnija. Įgyvendinant vietos bendruomenių savivaldos 2013 m. 

programą, savivaldybės skirtus 3243 Lt Vietos bendruomenių taryba panaudojo Kazliškio, 

Konstantinavos bibliotekų spaudiniams įsigyti, krūmapjovei su pjovimo priedais įsigyti, 

Kazliškio bei Konstantinavos santalkos bendruomenių kultūriniams ir švietėjiškiems 

renginiams organizuoti.  

 Seniūnijoje per 2013 metus įdarbinta 16 asmenų. 

 Prižiūrėta 10 veikiančių ir 2 neveikiančios kapinės. 

 Per ataskaitinius metus suteikti 6 adresai objektams. 

 Vertintos 25 šeimų ir asmenų gyvenimo sąlygos; 11 asmenų kreipėsi dėl specialiųjų 

pagalbos priemonių įsigijimo. Rinkti prašymai, dokumentai pašalpoms mokėti. 41 

moksleiviui skirtas nemokamas maitinimas, pinigai mokyklinėms prekėms įsigyti. 

Kompensacijas kietam kurui įsigyti gavo 8 asmenys. Socialines pašalpas gavo vidutiniškai 

apie 35 šeimos, asmenys. 

 190 seniūnijos gyventojų 5 kartus per metus gavo maisto produktus iš ES bendrijos 

fondo. Maltos Ordino dovanota labdara išdalinta 63 asmenims. 

 Organizuotas šiukšlių išvežimas iš šiukšlių rūšiavimo aikštelių Kazliškio, Pagojų, 

Konstantinavos kaimuose, gyvenviečių (išvežta 15 tonų atliekų). Šildytos 560 kv. m patalpos. 

 Prižiūrėtos seniūnijai priskirtos teritorijos apie gyvenamuosius pastatus, 

paplūdimiuose, piliakalniuose, skveruose, nekilnojamųjų kultūros vertybių aplinkoje.  
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 Vasaros metu dalyvauta reiduose ir budėjimuose; kontroliuota, kaip laikomasi 

poilsiaujančių gamtoje priešgaisrinio elgesio taisyklių. Kartu su policijos inspektore lankytos 

atokiau gyvenančios šeimos, asmenys. 

 Ataskaitiniais metais sušauktos 2 seniūnaičių sueigos, 4 gyventojų susirinkimai, 2 

Kazliškio bendruomenės tarybos susirinkimai. 

 Kriaunų seniūnija. Įvertintos 32 šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygos, socialinės 

pašalpas gavo 50 asmenų, nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti – 37 

moksleiviai, kieto kuro kompensacijas – 59 pareiškėjai, maisto produktus – 251 seniūnijos 

gyventojas. 

 Išduotos 166 pažymos apie faktinę padėtį, užregistruota 18 mirčių, atlikta 75 notariniai 

veiksmai, gyvenamąją vietą deklaravo 28 asmenys, išvykimą deklaravo 6 asmenys, išduotos 

34 pažymos apie deklaruotą gyvenamą vietą. 

Prisidėta įgyvendinant projektą ,,Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra 

Rokiškio rajone, įrengiant viešąją turizmo infrastruktūrą prie Sartų ežero Bradesių kaime“ 

(buvo pastatytos 2 persirengimo kabinos, 4 pavėsinės, paplūdimio tinklinio aikštelė, 

paplūdimio futbolo aikštelė, asfaltuota automobilių aikštelė, pontoninis tiltas, 10 vietų 

kemperių aikštelė, 25 vietų palapinių miestelis, suoliukai, tualetai, dušas, plautuvės). 

Projektas baigtas 2013-11-19.  

Įgyvendinamas projektas ,,Kriaunų kaimo kompleksinė infrastruktūros plėtra“ 

(parengtas Ežero gatvės sutvarkymo techninis projektas, pasirašyta gatvės remonto darbų 

rangos sutartis, rengiami projektavimo darbai Kriaunų aikštei sutvarkyti). Įgyvendinus 

projektą, bus rekonstruota Ežero gatvės Kriaunų kaime dalis bei sutvarkyta Kriaunų kaimo 

aikštė. 

Igyvendinamas projektas ,,Kriaunų kaimo paplūdimio pritaikymas poilsiui II“ pagal 

Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategijos II prioritetą ,,Patrauklios kaimo aplinkos 

kūrimas“ (2013 m. įsigyta scenos įgarsinimo ir apšvietimo aparatūra bei projekto viešinimo 

priemonės, organizuotas savanoriškas darbas, kurio metu sutvarkyta 50 m. ežero pakrantės: 

atvežta 60 kub. m smėlio, išpjauti pažeisti medžiai ir krūmai, nendrių sąžalynas, pasirašyta 

infrastruktūros sukūrimo ir perkėlos plausto gamybos rangos darbų sutartis).  

Prisidėta rengiant projekto paraišką Norkūnų, Jonavos, Kurkliečių kaimų melioracijos 

įrenginiams remontuoti.  

Baigtas projektas ,,Bešeimininkių pastatų likvidavimas Rokiškio rajone“ (nugriauti 

bešeimininkiai pastatai Kriaunų ir Baršėnų kaimuose, sutvarkyta apie 7 ha teritorijos), 

prisidėta įgyvendinant projektą ,,Praeityje užterštų teritorijų sutvarkymas“ (atliktas Kriaunų ir 

Petrešiūnų savartynų rekultivavimas, sutvarkyta apie 3 ha teritorijos). 

Per 2013 m. įdarbinta 14 asmenų dirbti viešuosius darbus ir 121 asmuo – visuomenei 

naudingiems darbams (iškirsta 10 km pakelių krūmų; prižiūrėtos veikiančios kapinės, 

seniūnijos teritorijoje esantys paplūdimiai; valyti šaligatviai; sodinti medeliai Bradesių k. 

paplūdimyje, Rupetų kapinėse, Kriaunų parke; rūšiuotos atliekos; atliktas Kriaunų kaimo 

pirties pastato virtuvės remontas; paruošta 43 kub. m. Malkų; užlygintos kelių Lašai–Rupetos, 

Lašai–Norkūnai, Pakriaunys–Busiškis duobės).  

Avariniams medžiams pjauti Rupetų kapinėse panaudota 2,5 tūkst. (nupjauta 15 

avarinių medžių). Prižiūrėti seniūnijos vietinės reikšmės keliai (žvyruota už 19 tūkst. 792 Lt, 

greideruota už 21,4 tūkst. Lt, suremontuota kelio pralaida (panaudota 10, 2 tūkst. Lt), 

suremontuota 264 kv. m. asfalto duobių už 30 tūkst. Lt Kriaunų ir Lašų gyvenvietėse). 

Užpildytos ir priimtos 289 paraiškos tiesioginėms išmokoms gauti, pažymėti 2606 

laukai, deklaruota 5265 ha. Deklaruoti plotai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų 

programos priemones. 

Suteikti 37 adresai seniūnijos gyvenamųjų vietovių objektams. 

Seniūnijos mėgėjų meno kolektyvai koncertavo Latvijos Respublikos Salaso 

savivaldybės miestelio šventėje, Biržų, Panevėžio, Utenos, Zarasų bendruomenių šventėse, 

kaimyninių seniūnijų kultūros namuose, dalyvavo konkursuose. 
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Išrinkta seniūnijos vietos bendruomenės taryba. 

Obelių seniūnija. Užregistruotos 177 atvykimo gyvenamosios vietos deklaracijos; 19 

gyvenamosios vietos deklaracijų išvykstant iš Lietuvos; priimta 15 prašymų apie įtraukimą į 

gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą; gauti ir užregistruoti 20 asmenų prašymai 

ištaisyti, pakeisti ar panaikinti deklaravimo duomenis; priimta 20 sprendimų dėl deklaravimo 

duomenų taisymo, keitimo ir naikinimo, 278 pažymos – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, 16 

pažymų – apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą; išduotos 84 

pažymos butų savininkams apie jiems priklausančioje patalpoje savo gyvenamąją vietą 

deklaravusius asmenis; išduotos 516 pažymos apie šeimos sudėtį, VĮ Registrų centrui dėl 

paveldimo turto, pastatų įregistravimo, 43 asmenų charakteristikos policijos komisariatui, 

prokuratūrai, teismui, notarų biurui, antstolių kontorai. 

2013 m. mirė 60 Obelių seniūnijos gyventojų, užregistruota 17 gimusių vaikų. Obelių 

seniūnijoje gyveno 18 šeimų, kurios įrašytos į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, 

sąrašą. Šiose šeimose augo 28 nepilnamečiai vaikai. 5 vaikams iš socialinės rizikos šeimų yra 

nustatyta laikinoji globa pas globėjus. 2013 m. į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus 

sąrašą įtrauktos 4 šeimos, 1 šeima atvyko iš kitos seniūnijos. Pasikeitus gyvenimo ir buities 

sąlygoms ar vaikams tapus pilnamečiais išbrauktos 2 šeimos, dar 2 šeimos išvyko gyventi 

kitur. 12 socialinės rizikos šeimų gauna socialines pašalpas. 14 šeimų gauna paramą iš EB 

intervencinių atsargų. 1 šeimai sutvarkyti dokumentai kompensacijai kietam kurui įsigyti. 

Visoms socialinės rizikos šeimoms, gaunančioms socialines pašalpas, lėšas padeda 

administruoti socialinė darbuotoja. 

Prižiūrėti seniūnijai priklausantys keliai (užtaisytos asfalto duobės Obelių miesto ir 

Obelių priemiesčio kaimų gatvėse; žvyruota Obelių miesto Ežero g., Dirbtuvių g. dalis, 

Pakriaunių gyvenvietės keletas gatvių, Strepeikių ir Rakališkio kaimų keliai). 

Viešųjų darbų darbininkai tvarkė želdinius, sodino gėlynus, parkuose ir skveruose 

pjovė žolę, tvarkė pakeles. 

Nupjauti pavojingi medžiai Obelių miesto, Vabolių, Barkiškio kaimų kapinėse; iškirsti 

krūmai Zarinkiškio, Kreščionių, Barkiškio, Vabolių kaimo kapinėse ir aplink jas. 

Nuolat renkamos ir išvežamos šiukšlės pagal sudarytas sutartis iš Obelių miesto, 

Aleksandravėlės, Zarinkiškio, Barkiškio, Obelių priemiesčio ir Antanašės kaimų. 

Prižiūrėtas apšvietimas Obelių mieste, Aleksandravėlės, Gediškių, Bučiūnų, Obelių 

Priemiesčio, Antanašės ir Stasiūnų kaimuose. 

Seniūnijoje yra visuomenei priskirtos teritorijos – paplūdimiai (šienauta, į pagrindinį 

paplūdimį prie Kriaunos upės atvežta smėlio, šalinti krūmai, valytos užpelkėjusios paplūdimių 

prieigos). 

Per ataskaitinį laikotarpį įregistruotos 2 naujos gatvės, suteikti 84 numeriai.  

Bendruomenių ir seniūnaičių iniciatyva buvo sušaukti 9 gyventojų susirinkimai, kurių 

metu aptartos aktualios tai vietovei (susitikimuose dalyvavo seniūnijos administracijos 

darbuotojai, rajono savivaldybės administracijos, Vietos veiklos grupės atstovai); įvyko 

susitikimas su Rokiškio socialinio draudimo skyriaus vadovybe dėl pensijų reformos.  

Seniūnijoje veikė seniūnaičių taryba, Vietos bendruomenių taryba, į kurią delegavo 

atstovus seniūnijos bendruomenės, organizacijos savo susirinkimų metu.  

Per ataskaitinį laikotarpį Obelių seniūnaičių taryba rinkosi į 4 susirinkimus dėl vietos 

gyventojams aktualių problemų bei vietos bendruomenių ruošiamų projektų analizės ir 

pritarimo. 

Organizuotas gyventojų, kurie nuomoja socialinius būstus, susirinkimas; žemės 

naudotojų, ūkininkų susirinkimas. 

Pandėlio seniūnija. 2013 m. baigtas vykdyti projektas „Suvainiškio mokyklos dalies 

pastato rekonstravimo ir pritaikymo savivaldybės įstaigų ir kaimo bendruomenės reikmėms“ 

pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir 

plėtra“.  
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2013 m. suremontuotos Pandėlio miesto pirties garinės ir koridoriaus patalpos; 

permūryta garinės patalpos krosnis; uždengta 600 kv. m ploto Panemunio bibliotekos pastato 

stogas; Suvainiškio bibliotekos pastate buvo suremontuotas koridorius ir du kabinetai.  

2013–2014 m. šildymo sezonui 300 kub. m malkų buvo ne pirktos, bet pasiruoštos 

pjaunant avarinės būklės medžius. Seniūnijos ir viešųjų darbų darbininkai nupjovė 35 

avarinius medžius, 24 (ypač pavojingus) nupjovė rangovas.  

2013 m. atliktas visų šešių seniūnijos katilinių katilų ir šildymo sistemų remontas; 

katilinės buvo paruoštos šildymo sezonui. Viešųjų darbų darbininkai ir asmenys, atliekantys 

visuomenei naudingą darbus, 10 km ruože iškirto pakelėse augančius krūmus. 

Seniūnija prižiūrėjo 250 km kelių (greideruota 425 km kelių ( kai kurie – 2–3 kartus), 

žvyruoti sunaudota 900 kub. m žvyro, 448 kv. m plote atliktas asfalto duobių remontas, žiemą 

valytas sniegas nuo 342 km kelių ir gatvių). 

Vykdyta kapinių, želdinių, bendro naudojimo teritorijų, gatvių priežiūra. Seniūnijos 

prižiūrima teritorija prie jai priklausančių pastatų, paminklų, įvairios aikštelės, skverai, takai 

kapinėse užėmė apie 1,6 ha. Šiame plote veja buvo pjaunama po keletą kartų.  

Prieš Vėlines prie kapinių buvo atvežta 24 priekabos smėlio. 

2013 m. seniūnijoje 33 asmenys dirbo viešuosius ir 8 – viešuosius nemokamus darbus, 

visuomenei naudingą veiklą atliko 526 socialines pašalpas gavę asmenys. 

Seniūnija, įvertindama atskirų šeimų gyvenimo sąlygas, 2013 metais surašė 12 buities 

tyrimo aktų. Seniūnijos gyventojams buvo skirtos 9 vienkartinių pašalpos. Iš Maltos ordino 

gauta labdara išdalinta 80 šeimų, 28 šeimų gavo paramą iš maisto banko. Priimti prašymai 

paramai pagal Aprūpinimo maistu iš intervencinių sandėlių labiausiai nepasiturintiems 

asmenims projektą (maisto produktus gavo 680 asmenų). 

Seniūnijoje gyveno 37 daugiavaikės šeimos, 174 socialinės paramos gavėjai. 

Mokykliniams reikmenims ir nemokamam maitinimui gauti priimta 113 prašymų (šią paramą 

gavo 195 vaikai). Vienas seniūnijos gyventojas apgyvendintas Jūžintų dienos ir trumpalaikės 

socialinės globos centre. Kieto kuro kompensacijos būstui šildyti paskaičiuotos 95 šeimoms. 

Seniūnijoje buvo 16 socialinės rizikos šeimų, kuriose augo 49 vaikai. 

2013 m. priimtos 184 atvykimo deklaracijos, 21 – išvykimo iš Lietuvos Respublikos 

ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui; 6 gyventojai įtraukti į gyvenamosios vietos 

neturinčių asmenų apskaitą; išduota 900 pažymų apie šeimos sudėtį, deklaruotą gyvenamąją 

vietą ir kitokią faktinę padėtį bei priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį. 

Notariato įstatymo nustatyta  tvarka seniūnijos teritorijos gyventojams atlikti 473 

notariniai veiksmai, tarp jų patvirtinta 17 įgaliojimų pašalpoms, pensijoms gauti; 6 

testamentai, kurie perduoti saugoti notarei.  

2013 m. buvo pratęstos 3 gatvės, vienai gatvei suteiktas pavadinimas, suteikti arba 

pakeisti 122 adresai. 

Priimtos 426 paraiškos tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenas ir pasėlius 

10 tūkst. ha plote, 50 prašymų dėl deklaruotų duomenų keitimo. Atnaujinti 466 žemės ūkio 

valdų duomenys. 

 Panemunėlio seniūnijoje 90 šeimų gavo socialinę pašalpą; priimti 39 prašymai ir 

paskaičiuotos išlaidos kietam kurui įsigyti; buvo organizuojamas ir vykdomas maisto paketų 

iš EB pagalbos fondo dalinimas 423 seniūnijos gyventojams; surašyta 20 buities tyrimo aktų, 

23 asmenų socialinių paslaugų poreikio vertinimai; priimti 58 prašymai dėl mokyklinių prekių 

įsigijimo ir nemokamo maitinimo; 7 neįgaliems asmenims suteikta įvairi pagalba (visuomenei 

naudingų darbų atlikimas); gauta maltiečių labdara išdalinta 43 nepasiturinčioms šeimoms; 

vienkartinė socialinė pašalpa skirta 8 šeimoms; 17 šeimų gavo paramą maisto produktais iš 

maisto banko; 37 šeimoms sutvarkyta kompensacija kietam kurui. 

2013 m seniūnijoje gyveno 17 socialinės rizikos šeimų. Jose augo 38 vaikai. 8 šeimos 

buvo stebimos ir ruošiami dokumentai įtraukti į socialinės rizikos šeimų sąrašą. Šiose šeimose 

su policijos įgaliotiniu lankytasi 98 kartus, su jomis nuolat dirbama prevenciškai. Su Rokiškio 
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priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialistais aplankyta 11 socialinės rizikos šeimų bei 

asmenų ir patikrinta kaminų ir krosnių būklė. 

Surašyti 3 buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktai; 17 asmenų (šeimų) – 

socialinių paslaugų poreikio vertinimo aktai. 

Elektroniniu būdu priimta ir užregistruota 362 pareiškėjų paraiškos tiesioginėms ir 

kitoms kompensacinėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus gauti. 

Pažymėta 2714 laukų. 

Išduotos 258 pažymos, patvirtinančios gyventojų faktinę padėtį; įregistruota 27 mirties 

aktai, išduoti 27 mirties liudijimai; išduota 14 leidimų medžiams kirsti, išduota 30 leidimų 

laidoti kapinėse; atlikti 26 notariniai veiksmai. 

Viešuosius darbus dirbo 18 gyventojų, visuomenei naudingus darbus – 90. 

6 gyventojams įteikti įspėjimai dėl neprižiūrimų šunų, 4 gyventojams įteikti įspėjimai 

dėl nuosavybės teise priklausančių pastatų ir aplinkos nepriežiūros. 

Iš Panemunėlio miestelyje vykusių didesnių renginių galima paminėti pirmojo slapto 

lietuviško vaidinimo 120- mečio minėjimą (Jono Katelės sodybvietėje atidengtas pirmojo 

slapto lietuviško vaidinimo atminimo akmuo, o prie miestelio bažnyčios – skulptūra, surengta 

paroda). 

Prisimindama linų auginimą ir perdirbimą, jų technologiją, rugsėjo 28d. Panemunėlio 

geležinkelio stoties kaimo bendruomenė A. J Tunaičių sodyboje surengė edukacinę šventę 

,,Lino mūka“ (apie linų rovimą, džiovinimą, pėdų rišimą). Kiekvienas galėjo kulti, minti, 

brukti, šukuoti, verpti ir net austi. Patarimų negailėjo tautodailininkė Ona Bainaravičienė, 

mažomis staklėmis Gėnė Šimėnienė demonstravo takelių audimą, Vidmantas Zakarka vijo 

virves, susirinkusiuosius linksmino Žiobiškio „Vengerynės“ folkloriniai kolektyvai, lopšelio-

darželio „Varpelis“ vaikai. 

Panemunėlio universalus daugiafunkcis centras su Rokiškio krašto muziejumi ir 

Panemunėlio  mokykla organizavo Sausio13- sios pilietiškumo pamoką ,, Mes vykome ginti 

Laisvės“; dalyvavo projekte „Keliaujančios architektūros dirbtuvės“ (vaikai ir jaunimas 

dalyvavo keturių dienų stovykloje, kurią vedė iš įvairių miestų atvykę architektai, dailininkai, 

studentai); vykdė sveikatos programos projektą „Sveikas žmogus – žingsnis į ateitį“; 

dalyvavo akcijoje „Mes rūšiuojame“, kurios metu surinko beveik 2 tonas elektronikos įrangos 

ir šalyje užėmė 3 vietą. 

Gruodžio 13 d. į Rokiškio rajono VVG organizuojamą tarptautinę konferenciją 

,,Smulkūs amatai ir paslaugos – sprendimas kaimo nedarbo problemai“ atvyko delegacijos iš 

Estijos ir Latvijos, kurios pabuvojo Panemunėlio seniūnijoje (aplankė Struvės geodezinį 

lanką, Tunaičių muziejų, tautodailininką Vidmantą Zakarką, miestelio biblioteką ir 

bendruomenės namus). 

 Rokiškio kaimiškoji seniūnijoje 2013 m. gyvenamąją vietą deklaravo 5218 

gyventojų. 

Surašyti 82 atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygų įvertinimai; 165 šeimos gavo 

socialinę pašalpą;  207 kartus apsilankyta šeimose pas žmones su negalia, vienišus ir senus 

gyventojus; priimtas ir sutvarkytas 41 kieto kuro kompensacijos prašymas; 20 žmonių 

suteikta pagalba tvarkant slaugos tikslinę kompensaciją; organizuotas ir vykdytas maisto 

paketų iš EB pagalbos fondo dalinimas 800 seniūnijos gyventojų; prižiūrėta 17 socialinės 

rizikos šeimų, kuriose auga 30 nepilnamečių vaikų. 

Išduotos 338 pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą, 444 pažymos apie šeimos 

sudėtį, 90 pažymų, pažyminčių faktinę padėtį.  

Priimtos 236 atvykimo deklaracijos, 34 deklaracijos išvykimo iš šalies; priimta 14 

prašymų ir išduota 16 pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų 

apskaitą; išnagrinėti 76 prašymai ir priimti sprendimai dėl gyvenamosios vietos deklaravimo 

duomenų keitimo savininko prašymu (duomenys pakeisti 162 gyventojams). 

Įregistruoti 76 mirties aktai, išduoti 76 mirties liudijimai, parengta 12 apyrašų mirusių 

gyventojų asmens dokumentams grąžinti.  
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Išduoti 37 leidimai medžiams kirsti.  

Išduota 12 leidimų laidoti kapinėse. 

Atlikti 382 veiksmai patvirtinant dokumentų kopijų tikrumą ir 11 kartų paliudytas 

parašo tikrumas.  

Suteikti 155 adresai, įregistruotos 4 gatvės. 

Priimtas prašymas dėl šernų padarytų nuostolių atlyginimo, kuris perduotas nagrinėti 

sudarytai komisijai, dalyvaujant medžiotojų. Medžiotojų klubui pasiūlyta atlyginti pareiškėjui 

padarytą žalą. 

Baigtas įgyvendinti Moškėnų piliakalnio sutvarkymo projektas. Baigtas suformuoti ir 

teisiškai įregistruotas žemės sklypas visuomenės poreikiams Kavoliškio kaime. 

Įrengta lauko treniruoklių aikštelė Kavoliškio kaime. 

Rengiamas detalusis planas dėl žemės sklypo suformavimo visuomenės poreikiams 

Bajorų kaime (autokroso trasa); formuojami žemės sklypai prie Čedasų, Žiobiškio, Moškėnų 

kapinių; tvarkoma Čedasų miestelio bažnyčia; pasirašyta sutartis su NMA dėl Bajorų kultūros 

namų antro aukšto remonto. 

Viešuosius darbus dirbo 41 gyventojas (vidutiniškiai vienas asmuo dirbo po du 

mėnesius), visuomenei naudingus darbus dirbo 521 gyventojas. Jie valė gatves, šaligatvius, 

parkus; prižiūrėjo želdinius, kapines; kirto vietinių kelių užaugusias pakeles, tvarkė 

šiukšlynus. Nemokamus viešuosius darbus atliko 7 gyventojai (1010 val.).  

Žiemos metu nuvalyta sniego ir pabarstyta druska už 7,8 tūkst. Lt; atlikta žvyravimo 

darbų už 61,6 tūkst. Lt (žvyruotos Čedasų, Žiobiškio, Miliūnų, Degsnių, Vaidlėnų, 

Pagrandžių, Sėlynės, Serapiniškio, Bajorų, Pužonių, Kavoliškio, Žiobiškio ir kitų gyvenviečių 

gatvės); greideriuota 510 km žvyruotų kelių už 72,8 tūkst. Lt; sutvarkyta 765 kv. m asfalto 

duobių (Bajorų – 80 kv. m, Kavoliškio k. – 580 kv. m, Žiobiškio k. – 60 kv. m, Čedasų mstl. 

– 45 kv. m. ) už 80,0 tūkst. Lt. Naujai padengta ištisine asfalto danga Kavoliškio k. 400 metrų 

Melioratorių gatvės, šiems darbams skirta 192 tūkst. Lt. 

Seniūnijoje prižiūrima 31 km gatvių apšvietimo linijų(295 šviestuvai). 

Nukirsta menkaverčių pakelėse augančių krūmų apie 15 km. 

Suremontuotos pralaidos kelyje Kavoliškis–Uljanava, Jakiškių kaime kolektyvinių 

sodų teritorijoje ant pagrindinio kelio, prie garažų kooperatyvo „Kaštonas“, Pagojos kvartale 

bei Liesonių kaime. 

Prižiūrėtos 6 veikiančios kapinės, atvežta 30 kv. m smėlio. 

Bajorų kultūros namuose suorganizuoti 55 renginiai, 57 ekskursijos „Lėlių namuose“, 

34 saviveiklininkų išvykos; Kavoliškio kultūros namuose suorganizuotos 26 šventės ir 

renginiai, 11 koncertinės išvykos, surengti 6 kapelos pasirodymai, įvykdytas 1 projektas; 

Žiobiškio kultūros namuose suorganizuota 11 renginių bei 9 koncertinės išvykos. 

     

 

 


