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ATASKAITA

1.
Juodupes seniunija (toliau

BENDROJI DALIS

- senilnija) yra Roki5kio rajono savivaldybes administracijos

filialas, veikiantis Roki5kio rajono savivaldybes tarybos sprendimu apibreZtoje tam tikroje
savivaldybes teritorij os dalyj e.
SeniUnija savo veikl4 2019 m. vykde vadovaudamasi metiniu veiklos planu, aptartu ir
patvirtintu Juodupes seniflnij os i5plestinej e senifinaidiq sueigoj e.
Metinis veiklos planas parengtas remiantis trimediu Roki5kio rajono savivaldybes
strateginiu veiklos planu, kuriame suformuluota savivaldybes misija, strateginiai tikslai, apra5ytos
vykdomos programos, siekiami rezultatai ir numatomi finansavimo Saltiniai bei Zmogi5kieji i5tekliai
joms igyvendinti.
Senifrnijos veikl4 reglamentuoja veiklos nuostatai. Senitinija savo veikloje vadovaujasi
Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Vietos savivaldos istatymu, kitais istatymais,
Vyriausybes nutarimais, Roki5kio rajono savivaldybes tarybos sprendimais, mero potvarkiais,

administracijos direktoriaus isakymais ir kitais savivaldybes institucijq sprendimais. Veikla
finansuojama i5 savivaldybes biudZeto. Seni0nijos ir senitino funkcijoms igyvendinti reikalingos
le5os gali bDti skiriamos ir i5 kitq finansavimo Saltiniq.
Seni0nijoje 2019 m. patvirtinta 12,75 etato. I5 jq 2 valstybes tarnautojai, likusieji dirbantys pagal darbo sutartis.
Seniunijos duomenq pokytis per 2019 metus:
Rodiklis
Seniuniios plotas
Gwentoiu skaidius
Kaimu skaidius
Bendras seniuniios vidaus keliu ileis
Valomu Salieatviu ileis
Valomu satviu ilsis
Valomu satviu skaidius
Veikiandiu kapiniu skaidius
Neveikiandiu kapiniu skaidius
Kapiniu teritoriiu plotas
Lankvtinu vietu senitiniioie skaidius
Kultfrros paveldo obiektu skaidius
Eksploatuoi amu Sviestuvu skaidius
Parku skaidius
Seniflniios priZiurimu vie5uiu erdviu plotas
Seniiinii os priZi0rimu selynu plotas
Socialiai remtiml Seimq skaidius
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Juodupes seniunijoje veikl4 vykdo penkios kaimo bendruomenes: Aleknq, Didsodes,
Juodupes, Luk5tq, Onu5kio.
Seniunijos teritorija suskirstyta keturias seniunaitijas: Didsodes, Juodupes, Luk5tq,
Onu5kio. Visose senitinaitij ose i5rinkti seniflnaidiai.
Juodupes miestelyje yra Juodupes gimnazija, ambulatorija, biblioteka, vaikq darZelis, vaikq
dienos centras. Juodupes, Didsodes, Luk5tq
Onu5kio kaimuose veikia Roki5kio rajono
savivaldybes J. Keliuodio vie5osios bibliotekos filialai.
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2. SENIfINIJA IGYVENDINA
Seniflnija, vykdydama savo veiklq, igyvendina RokiSkio rajono savivaldybes strateginiame
veiklos plane numatytas programas :
Programa Nr. l. - Savivaldybes pagrindiniq funkcijq igyvendinimas ir vykdymas;
Programa Nr. 2 - Ugdymo kokybes ir mokymosi aplinkos uZtikrinimas;
Programa Nr.3 - Kultiiros, sporto, bendruomenes, vaikq ir jaunimo gyvenimo
aktyvinimas;
Programa Nr. 4 - Socialines paramos ir sveikatos apsaugos paslaugq kokybes gerinimas;
Programa Nr. 5 - Rajono infrastruktiiros objektq prieZilros, pletros ir modemizavimas.

3.

SENIfTNIJOS VEIKLOS F'INANSAVIMAS
1 lentele

Progr.

Nr.

I

2

J

4

5

2019 metq Juodupds senifinijos asignavimai pagal proqramas
Le5os i5
Isiq:
Programos pavadinimas
Finansavimo Saltinis
viso tiikst.
Eur

Savivaldybes pagrindiniq
funkcijq igyvendinimas ir
vykdymas
Ugdymo kokybes ir
mokymosi aplinkos
uztikrinimas
Kulttiros, sporto,
bendruomenes, vaikq ir
jaunimo gyvenimo
aktyvinimas
Socialines paramos ir
sveikatos apsaugos
paslaugq kokybes
gerinimas
Raj ono infrastrukttiro s
obj ektq prieZiuros, pletros
ir modemizavimas
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Juodup6s seniUnijos asignavim

\

2019 metais paskirstymas pagal programas

l

diagrama

2019 m. asignavimai pagal programas
r

Rajono infrastuktrjros objektq prieli0ra, plEtra ir modernizavimas

r

Socialinris paramos ir sveikatos apsaugos paslaugq ko$bds gerinimas

t kultfiros, sporto, bendruomends, vaikq ir jaunimo gyvenimo aktyrinimas
I Ugdymo kokybes ir mokymosi aplinkos uttikrinimas
r

Savivaldyb6s pagrindiniq funkcijq jgyvendinimas ir vykdymas
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2lentele
Juodup6s seni[nijos asignavimq palyginimas pagal programas per trejus metus
Programos

Programos pavadinimas

Le5os i5 viso ttikst. Eur

Nr.

2017 metai

2018 metai

2019 metai

Savivaldybes pagrindiniq funkcijq
igyvendinimas ir vykdymas
Ugdymo kokybes ir mokymosi aplinkos
uztikdnimas

67680

77373

81767

6275

9732

9633

J

Kultiiros, sporto, bendruomenes, vaikq ir
jaunimo gyvenimo aktyvinimas

49767

55872

62831

4

Socialines paramos ir sveikatos apsaugos
paslaugq kokybes gerinimas
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Rajono infrastruktiiros obj ektq prieZilros,
pletros ir modemizavimas
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Juodupds seniunijos asignavimq grafinis palyginimas pagal programas per trejus metus
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3 lentele

Eil.
Nr.
1

2
3

2019 metq asignavimai pagal finansavimo sutartis
Sutarties objektas

Le5os i5

viso Eur

Senitinii ai priklausandiu pastatu einamasis remontas
Onu5kio kultDros namuose bendruomenes uZimamq patalpq
dalinis remontas
Pastato - Saudyklos, esandio P. Cvirkos 9.16, Juodupes miestelyje

4300
10000

Pavojq keliandiq medZiq Salinimo darbai
Nauiiems Zeldiniams i5sieyti ir veisti
Remonto darbams organizuoti ir medZiagoms isigyti, vykdant
UZimtumo didinimo pr o gr amy Juodupe s seniUnii o i e
Keliq prieZilros darbai Liem4 ir kiti keliq prieZiiiros darbai
Juodupes senifinilole
Seniiinij ai priklausandiq ES le5omis igyvendintq projektq
eksploatavimas ir wielitua
Liaudi5kos muzikos Svente -konkursas,,Aidai"
Juodupes seniuniios kulturines veiklos organizavimas
Juodupes seniunilos kulhiros materialines bazes stiprinimas
Finansine parama daugiavaikei Seimai nekilnoi amam turtui isieyti
I5 viso
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Juodup6s seniiinijos 2019 metq asignavimai pagal finansavimo sutartis
3 diagrama

2019 m. asignavimai pagal finansavimo sutartis
r

Seni0nuai priklausandiq pastatq remontas

r

Onulkio kultfiros namq patalpq remontas

r Pastato Saudyklos
r Pavojr{ keliandiq

demontavimas

medliq Salinimo darbai

I

Naujiems 2eldiniams jsigyti ir veisti

I

Remonto darbams organizuoti ir

I

medliagoms isigyti. vykdant Ulimtumo
didinimo programa
Keliq prieliiiros darbailiemq ir kiti keliq
prieii[ros darbai

r

Seni0nijai priklausantiq ES leSomis
ig,yvendintq projekq eksplotavimas ir

r

prieli0ra
Liaudi5kos muzikos 5vent6-konkuras

"Aidai"

r

Seni[nfios kutt0rinds veiklos
organizavimas

4.

SENI TNIJOS VEIKLA}OI9 METAIS

Programa Nr. L - Savivaldybes pagrindiniq funkcijq igyvendinimas ir vykdymas.
fgyvendinant program4 siekiama didinti veiklos efektyvumq per savivaldybes tarybos,
mero, administracijos sprendimq, istatymq ir Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimq
igyvendinimo organizavim4 ir kontroliavim4, planavimo proceso ir Zmogi5kqjq i5tekliq tobulinimq
bei informaciniq sistemq diegim4.
Programos igyvendinimas leidZia suderinti bendruomenes, senitinijos, savivaldybes bei
valstybes interesus, lemia didejanti senifinijos darbuotojq profesionalumq ir rezultatyvum4,
uZtikrinti savalaiki, kokybiSk4 paslaugq teikim4 bei funkcijq vykdym4.
mo uZdav niai ir vykdymo kriteriiai:
UZtikrinti seniunii os darbo orsanizavima
Eil.
Nr.

UZdavini
detalizuojanti
ai5kiai apibrdLta

2019 metq rodiklio pokydio analizl

2019

2019

metq

metq

planas

plano

Praejusiq
2018 metq
plano

ivykdy

ivykdymas

veikla

mas

l.

Seniuniios

12.75

12.7s

Etatq skaidius 2019 m. nesikeite.

12,75

6

darbuotojq
2.

etato

etato

skaidius
Parengta
savivaldybes

administracijos
direktoriaus
isakymq projektq

etato

Savivaldyb6s administracijos

l0

t6

skaidius

direktoriaus

isakymq projektq veiklos klausimais parengta
daugiau, nes 2019 m. Juodupes senitinijoje buvo
organizuojami seniUnaidiq rinkimai. Dalis
sprendimq veiklos klausimais yra priimama
centralizuotai, t.y. isakymq projektus kai kuriais

9

klausimais rengia administracijos specialistai.
J.

Parengta rajono

4.

tarybos
sprendimq
oroiektu skaidius
Priimta pra5ymq

0

0

60

63

metais nebuvo parengta.
1

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per
ataskaitin! laikotarpi i senitinij4 besikreipiandiq

63

oa5alpai sauti

asmenu, su Sios rii5ies pra5ymais. skaidiaus.

I5duota

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per
ataskaitini laikotarpi i seniiinij4 besikreipiandiq
asmenq, pra5andiq leidimq laidoti, i5davimo

60

laidojimo
5.

Rajono tarybos sprendimq projektq ataskaitiniais

leidimq

laidoti seniiinijos
teritorijoje

60

t)

esandiose

skaidiaus.

kapinese
6.

Atlikta

notariniq

veiksmq

150

92

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per
ataskaitin! laikotarpi i seniiinij4 besikreipiandiq

12s

asmenu, del notariniu veiksmu. skaidiaus.

7.

Organizuota ir

atlikta

ir

paslaugq perkama pagal

planavimo, investicijq

ir vie5qjq pirkimq atliktus

Dauguma prekiq

savivaldybes administracijos

vieSqjq

pirkimq

Strateginio

centralizuotus vie5uosius pirkimus. Atskiri vie5ieji

20

26

pirkimai senitinijos inicijuojami ir pirkimq
organizatoriaus atliekami tik tais atvejais, kai
perkama konkreti preke ar paslauga reikalinga
konkretiems darbams

atlikti ir

l8

seniunijos

funkciioms vvkdvti.
8.

Parengta darbo
sutardiq d6l
vie5qjq darbq

atlikimo

l0

7

Vykdant uZimtumo didinimo program4 nuolat
bendradarbiaujama su UZimtumo tarnybos
Roki5kio padaliniu. Pagal UZimtumo tarnybos
rekomendacijas ir kriterijus su seni[nijos

t2

gyventojais sudaromos terminuotos darbo sutartys
del vieSqjq darbq atlikimo.
9.

I5duota Seimos
sudet! ar kitoki4
fakting padeti

patvirtinandiq

10.

500

510

paLym\

skaidiaus.

ISduota

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per
ataskaitini laikotarpi i seniunij4 besikreipiandiq

charakteristikq
20

11

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per
ataskaitini laikotarpi i seniunij4 besikreipiandiq
asmenq su pra5ymais i5duoti Beimos sudeti ar
kitoki4 fakting padeti patvirtinandi4 pazym4

Priimta

8

ir

iSnagrineta

gyventojq
skundq, pra5ymq,
prane5imu

l0

l3

asmenq ar institucijq, su pra5ymais i5duoti asmeni
charakterizuoj andias paLymas, skaidiaus.

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per
ataskaitini laikotarp! i seniunij4 besikreipiandiq
gyventojq su ivairaus pobUdZio skundais,
pra5ymais ar prane5imais, skaidiaus.

Zodiniai syventoiu skundai. pra5ymai

ar

489

20

11

prane5imai i registr4 netraukiami, jie sprendZiami
tiesiogiai bendraulant su gyventoiais.
12.

I5duota leidimq
saugotiniems
Zeldiniams
augantiems ne
mi5ko Lemeje,

40

26

kirsti

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per
ataskaitini laikotarpi i senitinij4 besikreipiandiq
gyventojq ar organizacijq su pra5ymais i5duoti
leidim4 kirsti saugotinus medZius skaidiaus.
Leidimai i5duodami tik i5nagrinejus pra5ymus, bei
ivertinus planuojamq kirsti medZiq fakting buklg

37

vietoie.
13.

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per

Atspausdinta,
skenuota,

ataskaitini laikotarpi gautq, skenuotq, kopijuotq,
registruotq siundiamq bei gaunamq ra5tq ir

kopijuota,
registruota

s00

609

dokumentq.

431

senitinijos vidaus

siundiamq

ir

gaunamu ra5tu

Tinkar mai igyvendinti perduotas valstybes funkciias
1

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso,

Gyvenam4j4 viet4
deklaravusiq
asmenq skaidius

teritorij

seniiinijos

teritorijoje

nuo

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje seni[nijos

3000

3010

oj e gyvenamqj 4 viet4 deklaravus iq asmenll
skaidiaus pagal Gyvenamosios vietos deklaravimo
informacines sistemos duomenis.

Gyventojq skaidiaus maZejim4 lemia senstanti
visuomen6, maZas atvykstandiqjq gyventi i

3070

bei didelis
i5vykstandiqjq gyventi kitur ar i uZsieni gyventojq
seniiinijos teritorij4 skaidius
skaidius.

2.

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per
ataskaitini laikotarpi i seniunij4 besikreipiandiq

UZpildyta
deklaracijq
asmeniui pakeitus
gyvenamqj4 viet4

asmenq su pra5ymais deklaruoti gyvenamqj4 viet4

seniiinijos teritorijoj e skaidiaus.
Gyventojai turi galimybg deklaruoti gyvenam4j4
viet4 elektroninemis priemonemis, todel tikslus
deklaravusiq gyvenamqj4 viet4 seni[nijos
teritorijoje gyventojq skaidius nustatomas tik

Lietuvos
Respublikoje arba
atvykus i
Lietuvos
Respublik4

pagal gyventojq skaidiaus pokyti,

250

215

pagal

Gyvenamosios vietos deklaravimo informacines
sistemos duomenis, per tam tikr4 laikotarpi.

240

Taip pat, gyventojui pakeitus deklaruot4

gyvenamqj 4 viet4 Lietuvos teritorij oj e (dekl aravus

gyvenamqj4 viet4 kitoje rajono seniiinijoje ar
savivaldybeje) seniunija ndra informuojama.
Tikslus g;rventojq pokytis nustatomas remiantis
Gyvenamosios vietos deklaravimo informacines
sistemos duomenimis, per tam tikr4 laikotarpi.
J.

UZpildyta
i5vykimo i5
Lietuvos
Respublikos
ilgiau nei 6 men.

4.

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per
ataskaitini laikotarpi ! seniUnij4 besikreipiandiq
50

29

deklaraciiu
Priimta
sprendimq del
gyvenamosios

vietos
deklaravimo

50

23

asmenq, su pra5ymais deklaruoti i5vykim4 i5 LR
ilgesniam nei 6 men. laikotarpiui, skaidiaus.

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per
ataskaitini laikotarp! i seniunij4 besikreipiandiq
gyventojq, su praiymais priimti sprendim4 del
gyvenamosios vietos deklaravimo duomenq
panaikinimo ar keitimo.

47

52

duomenq

panaikinimo ar

keitimo
5.

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per
ataskaitini laikotarpi i seniunij4 besikreipiandiq
gyventojq, su pra5ymais i5duoti paLym1 apie

I5duota pazymq
apie deklaruot4
gyvenamqj4 viet4
160

101

deklaruot4 gyvenam4j 4 viet4, skaidiaus.
Besikreipiandiqjq Sios r[Sies paslaugos gyventojq
maZejim4 lemia sumaZejgs gyventojq skaidius, bei
maZejantis tokiq pazymq poreikis pateikti kitoms

161

institucijoms.
6.

Informacijos apie
nuosavyb6s teise
priklausandioje
gyvenamojoje
patalpoje

50

48

gyvenamqj4 viet4

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per
ataskaitini laikotarpi i seniUnij4 besikreipiandiq
gyventojq, su pra5ymais i5duoti paLymq apie
nuosavybes teise priklausandioje gyvenamojoje
patalpoje gyvenamqj4 viet4 deklaravusius

52

asmenis, skaidiaus.

deklaravusius
asmenis

suteikimas
7.

UZpildyta ir
priimta Zemes
valdq savininkq
paraiSkq

300

306

UZpildyta ir

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per
ataskaitini laikotarpi i seniUnij4 besikreipiandiq

priimta pra5ymq
atnaujinti Zemes
valdos

registracijos

Zemes valdq savininkq pra5ymq atnaujinti Zemes
300

338

duomenis

9.

0kio valdas.
Besikreipiandiq Zemes valdq savininkq del Sios
r[Sies paslaugos priklauso nuo gautq Zemes valdq
savininkq parai5kq tiesioginems iSmokoms gauti.

271

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per
ataskaitini laikotarpi i senitinij4 besikreipiandiq
Zemds [kio valdq savininkq pra5ymq.

GautiZemes [kio
valdq savininkq
pra5ymai del

melioruojamq
laukq, gamtiniq
s4lygq ar gyviinq

313

i5mokoms gauti.

tiesiogin6ms
i5mokoms gauti
8.

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per
ataskaitini laikotarpi i seniunij4 besikreipiandiq
Zemes valdq savininkq pra5ymq tiesioginems

10

44

5

padarytos Zalos

ivertinimu, kitais
klausimais
susijusiais su

iemes [kio veikla
I

)

Efektyvinti sen tiniios veiklos organizavim4 ir funkciiu igyvendinima
Darbuotoiq mokymai, kvalifikaciios tobulinimas
Darbuotojq
Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo skiriamq
dalyvavusiq
le5q mokymams, mokymq organizavimo,
8
9
mokymuose
organizuojamq mokymq pobtidZio bei poreikio.
skaidius
SupaZindinta

Su darbq saugos instrukcijomis, reikalavimais
supaZindinami darbuotojai dirbantys pagal

darbuotojq su
darbq saugos

instrukcijomis
reikalavimais

8

s00

644

uZimtumo didinimo program4, atliekantys
visuomenei naudingus darbus ir nemokamus
vie5uosius darbus.

557

Siai programai igyvendinti priskiriamos savaranki5kos bei valstybes deleguotos funkcijos.
Daugum4, 2019 metq veiklos plane numatytq programos uZdaviniq igyvendinimo kriterijq,
planuotus rodiklius senifinija igyvendino, programai skirtus asignavimus panaudojo tinkamai ir
racionaliai j uos paskirstydama.
Deklaruotq Juodupes seniflnijoje gyventojq skaidiaus pokytis per 5 metus pateikiamas 3
diagramoje.2019 m. Deklaruotq gyventojq 2019 m. maZejo, tadiau ne taip intensyviai kaip
praejusiais metais.

Juodup6s seniflnijos deklaruotq gyventojq polrytis per 5 metus
4 diagrama

Dekla ruotq gyventoj q ska itius

J
-I-2016-01-01

2017-0L-01

2018-01-01

2019-01-01

2020-01-01.

Deklaruotq gyventojq skaiiiaus pokytis pagal amiiaus grupes (5 metq duomenys)
5 diagrama

Gyventojq pokytis pagal amiiaus grupes
(5 metq duomenys)
r iki 18 metq r Nuo 18 iki65 metq r Nuo 65 metq ir daugiau
2067

2016-01-0L

2037

2017-01-01

1946

1888

-01

1

2020-01-01.

l0

Juodupes seniunijos teritorijoje 2019 metais deklaruotas 21 naujagimis. Praejusiq 5 metq
duomenys pateikiami 5 diagramoje.

Seniiinijos teritorijoje deklaruoti naujagimiai (5 metq duomenys)
6 diagrama

Deklaruoti nauiagimiai

r Berniukai I

2015 m.

2016 m.

Mergaites

2OL7 m.

E H
2018 m.

201-9 m.

Juodupes seniUnijos teritorijoje per 2019 m. i5duoti T4leidimai laidoti. Praejusiq 5 metq
duomenys pateikiami 6 diagramoje.

I5duota leidimq laidoti Juodup6s seniunijoje
7 diagrama

lSduota leidimq laidoti

60

20L5 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

1l

Programa Nr. 2 - Ugdymo kokybes ir mokymosi aplinkos uZtikrinimas.
{gyvendinant program4 siekiama prisideti prie ugdymo kokybes ir mokymosi aplinkos
gerinimo. Ugdymo kokybe priklauso ne tik nuo ugdymo turinio perteikimo kokybes, bet ir nuo
sqlygq, kuriose mokosi ir lavinasi mokiniai, uZtikrinamas jq atvykimas iugdymo istaigas.
Programos igyvendinimas leidZia formuoti vaikq ugdymui palanki4 aplink4 seniunijos
teritorijoje, ugdymo paslaugq kokybes ir prieinamumo augim4, sudaryti vienodas s4lygas visiems
seni[nijos mokyklinio amZiaus moksleiviams dalyvauti ugdymo procese (ikimokyklinio,
prieSmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ir neformaliojo ugdymo), uZtikrinti glaudq
bendradarbiavim4 su ugdymo istaigomis.
Programos igyvendinimo uZdaviniai ir vykdymo kriterij

ai :

Formuoti vaiko ugdymui palanki4 aplink4
Eil.
Nr.

UZdavini
detalizuojanti

ai5kiai

apibrdha

2019

2019

metq
planas

metq

veikla

2019 metq rodiklio pokydio analizd

plano

Praejusiq
2018 metq
plano

ivykdy

ivykdymas

mas

I

Organizuotas

paveZejimas
i5 ugdymo
istaisas
2.

Moksleiviai paveZejami iki ugdymo istaigos ar
tarpines stoteles bei parveZami atgal iki namq

ir

vykdytas
moksleiviq

iar

18

18

Organizuotq
susitikimq,
renginiq ar
pasitarimq
skaidius su

pasibaigus ugdymo

laikui.

PaveZejamrl

moksleiviq skaidius nesikeite.

18

Siekiant uZtikrinti glaudq bendradarbiavim4 su
ugdymo istaigomis, dalyvaujama susitikimuose su
ugdymo lstaigq bendruomenemis bei dalyvaujama

5

5

jq rengiamuose renginiuose.

5

ugdymo ltaigq
bendruomenemis

Programa Nr. 3
Kulturos, sporto, bendruomenes, vaikq ir jaunimo gyvenimo
aktyvinimas;
Programos igyvendinimu siekiama skatinti kulturines tradicijas, kaupti ir saugoti etnines,
materialines ir dvasines vertybes, tinkamai organizuoti kulttros veikl4, kelti kultflros paslaugq
kokybg ir prieinamum4 seni0nijos gyventojams, vie5inti informacij4 apie seniflnijos lankytinas
vietas ir objektus. Taip pat remiamos gyventojq iniciatyvos, skatinami bendruomeniq organizuojami
kulturiniai, socialiniai, sportiniai ir kitokie projektai bei renginiai. Skatinamas seni[nijos gyventojq
isitraukimas i savaranki5kas ir organizuotas kulttiros ir sporto veiklas, sudaromos s4lygos vaikq,
paaugliq, jaunimo, suaugusiq bei neigaliqjq uZimtumui bei frziniam pasirengimui gerinti.
Remiamos gyventojq iniciatyvos dalyvauti rajoniniuose, tarprajoniniuose ar respublikiniuose
renginiuose.
Programos igyvendinimas leidZia efektyviai organizuoti kulturos veikl4, skatinti gyventojq
isitraukimq i savaranki5kas kulturos ir sporto veiklas, remti gyventojq, bendruomeniq, visuomeniniq
organizacijq iniciatyvas rengti renginius ar projektus.
Programos igyvendinimo uZdaviniai ir vykdymo kriterijai:
Didinti kult[rines aplinkos ir paslaugq kokybq bei prieinamuma, vykdyti turizmo informaciios sklaida
Eil.
Nr.

UZdavini
detalizuojanti

ai5kiai
veikla

apibrbLta

2019 metq rodiklio pokydio analiz|

2019

2019

metq

metq
plano

Praejusiq
2018 metq
plano

ivykdy

ivykdymas

planas

mas

12

I

Organizuota

kultiiros renginiq
Juodupes

kultiiros centre
20

23

Kult[ros centras organizavo valstybiniq Svendiq,
atmintinq datq paminejimo, etnokult[rinius
renginius, regioning liaudi5kos muzikos SventgvarZytuves ,,Aidai", miestelio Sventg
,,Antaninds", kitas Sventes. [vyko 4 tautodailes
parodos. [staigoje ivyko 23 renginiai, kuriuose
apsilanke 1554 Ziiirovq. Kapelai ,,VyZuonta"

regionineje liaudi5kos muzikos

t7

Sventeje-

varZytuvese ,,Aidai" atiteko Ziiirovq prizas.
Kultiiros centras bendradarbiavo su Juodupes
miestelio bendruomene, gimnazija, biblioteka,
vietos amatininkais.

Metq eigoje kulttiros centro dainq bei skaitovq
kolektyvai renge koncertines programas

Organizuota

kultDros renginiq
Luk5tq kultiiros

renginiams: ,,Tau Lietuva esu", Vaikq velykel6s,

Motinos dienai skirtame koncerte ,,Gyvenimo
mano pradZia", vaikq gynimo dienos renginyje

centre

l5

t5

,,Lai Lydi vaikq Sypsenos", bendrystes sambiiryje
,,PabUkime kartu", literatiiriniuose vingiuose
,,Tarp gyvenimo puslapiq".
KultDros centre vyko trys edukaciniai uZsiemimai,
du etnokulturiniai renginiai, koncertavo
ir spektaklius rode SeSi meno megdjq kolektyvai.
Dvi pagrindines Sventes:,,Porciunkul6s" ir
kaimo pavadinim4 Luk5tai, susiejus su Pasauline
kiau5iniq diena, organizuota inovatyvi Svente

18

,,Luk5tietines". Pagal kult[rinius mainus
suorganizuotos penkios koncertines i5vykos.
Prisidedant prie projekto,,Roki5kis kult[ros
sostind" programos, kult[rinems atostogoms buvo
du turistiniai marlrutai: Vanagynes
levandq [kis bei Luk5tq senifinaitijos lanlgrtinos
vietoves.

pateikti

2.

Bendruomeniq ar
kitq
visuomeniniq
organizacijq
iniciatyva

Renginiai:
Juodupes bendruomene aktyviai bendradarbiavo
su seni[nijos kultDros darbuotojais organizuoj ant

,,Antaniniq",,,Rasq" Sventes. Organizavo rengin!

organizuota

kultiiriniq
renginiq

seni[nijos
teritorijoje

5

t3

skirt4 pagyvenusiq Zmoniq dienai. Pristate seimo
nario J. Jarudio fotografijq paroda.
Didsodes bendruomene paminejo Mindaugo
kariinavimo - valstybes atkurimo diena. Kartu
at5vgstas ir Didsodes kaimo bendruomenes 10-ties
metq jubiliejus. Suorganizavo Kaledq eglutes
iZiebimo Sventg, jos metu parodytas spektaklis
,,SodZiaus adrenalinas".
Onu5kio bendruomene organizavo Zolines ir Sv.
arkangelo Mykolo Sventes.
Aleknq bendruomene paminejo Lietuvos
nepriklausomybes atkiirimo dien4, kurios metu

t2

suorganizuota,,Viktorina".
Luk5tq bendruomene paminejo senq metq
palydas. Sekminiu Svente.
J.

Dalyvauta rajono
ar kitq seniunijq
organizuotuose

kult[riniuose
renginiuose

2l i5vyka ! kitas bendruomenes,
Neseniai
susibUrgs megejq teatras
istaigas.
Surengta

20

2t

sudalyvavo kaimo megejq teatrq festivalyje.

27

l3
(Juodupes

kultlros centras)
Dalyvauta rajono
ar kitq seni[nijq
organizuotuose

kult[riniuose

l0

11

renginiuose

Luk5tq kultiiros centras organizavo i5vykas i
rajonq ir apskridiq rengiamas Sventes.

12

(Luk5tq kulturos
centras)
4.

Kapela ,,Juodup6la" dalyvavo

Dalyvauta
respublikiniuose

tarptautiniame
liaudi5kos muzikos konkurse festivalyje Latvij oje.

kultIriniuose

Kapela,,VyZuonta" dalyvavo Pietrydiq Lietuvos

renginiuose
(Juodupes

kaimo kapelq var4rtuvese ,,Kaimyndli, btiki
2

4

kult[ros centras)

svediasoo Sirvintose.

2

Moterq vokalinio ansamblio tercetas sudalyvavo
Sventeje-konkurse,,Skambek Obelija" (prizas tL,
originaliausi4 atlikim4) ir Vabalninke, BirZq
raione Sventeie..Du smagu. trys ouiku".
Juodupes biblioteka savo fonduose 2019 m. turi
14210 knygrt. Skait5rtojq skaidius 762, tame tarpe
vaikq: 252. Intemeto lanlqrtojq per metus 6015,
tame tarpe vaikq 4826, per bevielio interneto rySio
tinkl4 bibliotekoje prisijungta 1717 kaftq.
2019 metai buvo paskelbti Juozo Tumo
YaiLganto ir Lietuvos Respublikos Tarybos
Pirmininko, Lietuvos Prezidento Antano

Organizuota

bibliotekq veikla

Smetonos metais.

2019 m. Roki5kis paskelbtas Lietuvos kulturos
sostine.

Juodupes miestelio bibliotekoje
parodos: Kristijonui Donelaidiui

q)ui

60

66

-

suruo5tos

350, kovo

ll-

,,iia mano Lietuva...", ,,Kalba gimtoji
lflposna ideta", ,,Biiti ar nebuti..." V.Sekspyrui 455, ,,Vilties maldoj tik Lietuva..." birZelio 14qJai, Antanas Smetona (1874 1944),

-

,,Nusilenkime.VaiZganto Zemei...", VaiZgantui
150, ,,Siaures Saliq spindesys", ,,Dvarq

6t

kult[ra".

Suorganizuoti edukaciniai uZsiemimai:,,Pie5inys

Lietuvai", ,,Liema, Liema bek i5 kiemo", ,,Knyga
kokia ji?", ,,Rid rid margi margudiai...o',,,Mandalq
pieSimas".

Pravestos popietes:,,Pavasaris Zirgus balnojo",
,,Mama - graZiausias Zodis Lemdj...",,,Mes esam

baltai",,,Lai5kai rudeniui. Eilemis skambantis

5.

ruduo",
Dalyvauta skaitymo i55[kyje ,,Vasara su knyga".
Mokyta kompiuterinio ra5tingumo: "Skaitmeninds
technologijos TAU: ateik, suZinok, iSmok".
Renginiuose 2019 m. Juodupes bibliotekoje
apsilanke I 607 lankvtoiai.
Informacij a skelbiama Roki5kio raj ono
savivaldybes tinklalapyje, seniunijos bei
bendruomenes socialinio tinklo,,Facebook"

Ziniasklaidoje,
internetiniuose

puslapiuose

ar
socialiniuose
tinkluose vie5inta
informacija apie

seni[niios

8

8

paskyrose
https :/iwww.facebook.com/profi le.php?id:

0826054523

8
1

000

1

t4

lankytinas vietas
ir obiektus
1

Skatinti k[no kulturos i sporto pletra bei gyventoiu fizini aktyvuma
Sportiniai renginiai:
Ziemos Svente (poledine Lvejyba, ledo ritulio
varZybos, ledo ritulio varZytuves 3x3, figlrinis

Organizuota
sporto renginiq
seniunijos

teritorijoje

2.

a

J.

ll

kitq
visuomeniniq
organizacijq
iniciatyva
organizuota
sporto renginiq
seni[nijos
teritoriioie
Dalyvauta rajono
ar kitq seniunijq

I

10

I

11

12

I

Dalyvauta AHL respublikiniame ledo ritulio
turnyre, kuriame seni[nijos komanda i5kovojo
ketvirt4 viet4. Roki5kio rajono futbolo
pirmenybese laimejo ketvirt4 viet4.
Kompleks i nej e raj ono
iSkovojo pirm4 viet4.

Dalyvauta
respublikiniuose
sportiniuose
renginiuose

vairavimas). Ant i5lieto ledo 2 kartus surengta
diskoteka. Siltu metq laiku krep5inio varZybos
3x3, futbolo turnyras.

Orientacines automobiliq varZybos ,,Atrask
Juodupg -2019*.

Bendruomeniq ar

organizuotuose
sportiniuose
renginiuose

4.

t4

2

2

sen

8

iiin ij q spartakiadoj e

Juodupes seniiinij o s futbolo komanda atstovavo
rajon4, GagZduose vykusiose respublikinese
seniunijq spartakiadoje i5kovodama devint4, o

4

moterq krep5inio komanda 3x3 iSkovojo dvylikt4
vieta respublikoie.
Rengti, vykdyti bei remti vietos bendruomeniq ir kitq visuomeniniq organizacijq planuojamus rengti ar
vykdomus kulturiniu bei sportiniu rensiniu proiektus seniiiniios teritoriioie.
I
Bendruomeniq ar
Proj ektai:,,Luk5tq Saltiniui nauj 4 gyvasti",
kitq
,,Futbolo ir krep5inio sportines aprangos

visuomeniniq
organizacijq
iniciatyva

seni[nijos
teritorijoje

isigijimas"

2

2

J

parengti ar

vykdomi
kulturiniq bei
sportiniq renginiq
proiektai

Programa Nr. 4 - Socialines paramos ir sveikatos apsaugos paslaugq kokybes gerinimas;
Sios programos lgyvendinimu siekiama sudaryti s4lygas asmeniui (Seimai) ugdyti ar stiprinti
gebejimus ir galimybes savaranki5kai sprgsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ry5ius
su visuomene, taip pat padedama iveikti socialing atskirti. Siekiant uZtikrinti socialiai paleidliamrl
grupiq pakankam4 pragyvenimo lygi, kreipiamasi i Roki5kio rajono savivalybes administracijos
Socialines paramos ir sveikatos skyriq del valstybes socialines i5mokos, Seimoms ir vieniems
gyvenantiems asmenims, negalintiems savaranki5kai apsirupinti pakankamomis pragyvenimui
le5omis, socialines pa5alpos, vienkartines pa5alpos, socialine paramos mokiniams ar kt., skyrimo ir
(ar) kompensacijos uZ svarbiausias komunalines paslaugas. SprendZiamas klausimas del senyvo
amZiaus ar neigaliems asmenims socialines globos paslaugos globos istaigose teikimo. Vykdoma

l5

programa siekiama sudaryti galimybes ivairioms gyventojq socialinems grupems integruotis i
visuomeng, neZeminant Zmogi5kojo orumo, uZtikrinti normalias gyvenimo s4lygas.
Programos igyvendinimas leidlia uZtikrinti socialiai paLeidLiam4 grupiq pakankam4
pragyvenimo lygi, sudaromos s4lygos asmeniui (Seimai) ugdyti ar stiprinti gebejimus ir galimybes
savaranki5kai sprgsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius rySius su visuomene, taip pat
padeti iveikti socialing atskirti.
Programos igyvendinimo uZdaviniai ir vykdymo kriterij ai :
Organizuoti ir uZtikrinti socialines paramos politika, teikiant pinieine socialine parama.
Eil.
Nr.

UZdavini
detalizuojanti

ai5kiai

apibrllta

2019 metq rodiklio pokydio analize

2019

2019

metq

metq
plano

Praejusiq
2018 metq
plano

ivykdy

ivykdymas

planas

veikla

mas
1

Vertintos atskirq
Seimq ar asmenq

Seimq ar asmenq gyvenimo s4lygos vertinamos
gyventojams teikiant pra5ymus norint gauti
transporto paslaugas i5 Roki5kio socialines

gyvenimo
s4lygos

110

365

paramos centro, pra5ant maisto produktq i5 Maisto

104

i globos istaigas ir kt. 2019 m.
pasikeitusios tvarkos padidejo asmenq,

banko, patalpinant

del

pra5andiqjq paramos maistu, skaidius.
2.

Priimta pra5ymq
biisto Sildymo
i5laidq, kar$to

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per
ataskaitin! laikotarp! i seniiinij4 besikreipiandiq

ir

geriamojo

400

412

vandens iSlaidq
kompensacijoms
J.

sauti
Priimta pra5ymq
kieto kuro
kompensacijoms

4.

Priimta

piniginei pa5alpai
sauti
5.

6.

Priimta

57

100

37

Pakeitus vienkartiniq pa5alpq i5davimo tvark4,
gyventoj ai, n eatitinkantys nauj q kriterij q, pra5ymrl

70

94

1

150

60

SuSaukti

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per
ataskaitin! laikotarpi i seniiinij4 besikreipiandiq
asmenq, su pra5ymais skirti socialing paramq

8

6

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per
ataskaitini laikotarpi i seniiinij4 besikreipiandiq
asmenq, su pra5ymais vaiko i5mokai gauti.

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per
ataskaitin! laikotarpi i seniiinij4 besikreipiandiq
asmenq, su pra5ymais skirti kompensacij4 biisto

Sildymo i5laidoms, kar5to ir geriamojo vandens
komisijos
i5laidq kompensacijoms bei socialinei pa5alpai
posedZiai
i5imties tvarka sauti.
paslaugu
Didinti socialiniu
.okybg ir prieinamum4, maLinti socialinq atskirti
Priimta pra5ymq
Veiklos rodiklis priklauso nuo asmenq, kuriems
i5 Seimq,
pagal nustatytus kriterijus priklauso gauti param4,
pageidaujandiq
600
634
besikreipiandiq i senitinij4 del paramos maisto
gauti param4
produktais gavimo skaidiaus.
maisto produktais

46

97

69

mokiniams sauti.

seniiinijos
socialines
paramos

asmenq, su pra5ymais skirti kompensacij4 uZ
isieyta kieta kura patalpu Sildymui.

404

nebepilde.

pra5ymq

socialinei
paramai
mokiniams gauti
Priimta pra5ymq
vaiko iSmokai
gauti

7.

50

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per
ataskaitin! laikotarp! i seniUnij4 besikreipiandiq

pra5ymq

vienkartinei

asmenq, su pra5ymais skirti biisto Sildymo i5laidq,
geriamojo vandens i5laidq
kompensacijoms gauti.

karlto ir

143

8

546

t6

2.

Sutvarkyti
reikiami
dokumentaiir
apriipinta
neigaliqjq

Veiklos rodiklis priklauso nuo

gyventojq
besikreipiandiq su pra5ymu apr[pinti neigaliqjq

kompensacine technika skaidiaus.
50

28

32

kompensacine

technika

Programa Nr. 5 - Rajono infrastruktlros objektq prieZitra, pletra ir modernizavimas.
Sios programos igyvendinimu siekiama gerinti seni[nijos teiitorijoje esandiq vie5qjq erdviq
ir objektq buklg, vykdyti teritorijq tvarkymq, formuoti pilnavertg, sveik4 ir harmoning4
gyvenam4j4, darbo ir poilsio aplink4, vykdyti keliq (gatviq) modernizavimo ir prieZi[ros darbus,
didinti eismo saugumg.
Programos igyvendinimas leidLia skatinant uZimtum4, gerinti gyvenamqj4 aplink4,
kompleksiSkai modernizuoti, tvarkyti ir pletoti kaimo gyvenamqjq vietoviq bei vie5qjq erdviq
infrastrukt[r4, modernizuoti ir gerinti Roki5kio rajono savivaldybei priklausandiq, senilnijos
teritorijoje esandiq, pastatq bflklg, tinkamai priZi[reti bei modernizuoti viesqjq, seniunijos
teritorij oj e esandi4, susisiekimo infrastrukturq.
Programos igyvendinimo uZdaviniai ir vykdymo kriterijai:
Palaikyti esam4 ar modernizuoti ir gerinti Roki5kio rajono savivaldybei priklausandiq, seniunijos teritorijoje
esandiu, pastatu bDkle

Eil.
Nr.

UZdavini
detalizuojanti
ai5kiai apibrdiia
veikla

2019

2019

metq

metq
plano

metq plano

ivykdym

ivykdymas

planas

2019 metq rodiklio pokydio analize

Praejusiq
201 8

AS

I

Socialiniq biistq
skaidius

2.

2

2

Savivaldybei
priklausandiq

Savivaldybei
priklausandiq

2

Seniiinijos teritorijoje yra 6 savivaldybei

pastatq skaidius

J.

Socialiniq biistq skaidius ataskaitiniais metais
nesikeite.

6

6

6979,20

6979,20

m2

m2

priklausantys pastatai, kuriuos seniiinija nuolat
priZiiiri, remontuoja, riipinasi jq technine
prieZiiira. Atlikti remonto darbai Onu5kio kultiiros
namq pastate: pakeisti langai muziejaus ir
bendruomenes patalpose, pakeistos trejos lauko
durys, suremontuotos, naujai i5nuomotos Onu5kio
bendruomenei, patalpos. Atliktas Juodupes
kultlros namq pastato fasado einamasis remontas,
sutvarkant ir nauj ais pakeidiant su si devej us iu s
lietvamzdLius. Juodup6s kult[ros namuose atliktas
kosmetinis treniruokliq sales remontas.
fgyvendintas PaneveZio regiono pletros plano
projektas,, Juodupes miestelio gyvenamosios
vietoves atnaujinimas". Jo bendra verte 626 000
Eur. fgyvendinus 5i projekt4 ne tik atliktas dalies
Juodupes kultiiros centro patalpq remontas, bet ir
nupirkti baldai, siekiant padidinti Sio pastato
funkcionalum4, pritaikant, ji neigaliqjq ir
bendruomen6s nariu poreikiams.
Veiklos rodiklis priklauso nuo seniiinijos

6

teritorijoje esandiq savivaldybei priklausandiq
6979,20 m2
pastatq ploto.
Palaikyti esam4 ar modernizuoti ir gerinti seniuni.jos teritorijo.ie esandiq viesllirl erdviq infostruktiiros b[klp
I
PriZiflrimu
6,90 ha 6,90 ha PriZiiirimu vie5uiu erdviu plotas ataskaitiniais
6.90 ha
pastatu plotas

l7
metais i5liko toks pat. [gyvendinant PaneveZio
regiono pletros plano projekt4,,Juodupds
miestelio gyvenamosios vietoves atnauj inimas"
miestelio vie5osiose erdvese buvo sumontuoti
lauko treniruokliai.
Pasitelkiant visuomenei naudingus darbus,
nemokamus vie5uosius darbus ir pagal uZimtumo
programas dirbandiais gyventojais buvo valomos
gatves, Saligatviai, parkai, priZitirimi Zeldiniai,
kapines, kertamos vietiniq keliq uZaugusios
pakeles, tvarkomi Siuk$lynai.
PriZi[rimq papludimiq plotas 2019 m. nesikeite.
Tik igyvendinant PaneveZio regiono pletros plano
projektas ,,Juodupds miestelio gyvenamosios

vie5qjq erdviq
plotas

2.

PriZiiirimq
papludimiq
plotas

vietoves atnaujinimas" buvo sutvarkyti abu
Juodupes miestelio plialai. P. Cvirkos gatveje
atnaujinta pliaLo tinklinio aik5tele, atstatSrtas
lieptas per upg, irengta vaikq Zaidimo aik5tele,
sfipynes, smelio deZe, pastat5rtos persirengimo
0,25 ha

J.

4.

PriZiiirimq
gelynq plotas

0,15 ha

0,25 ha

0,15 ha

kabinos, suoliukai, stalai, lauZaviete su stacionaria
Sa5lykine, Siuk5liadeZds. Palangos gatveje irengti
laiptai nusileidimui i pliaiq, atnaujintas pliaLas,
pastatlrtos persirengimo kabinos, suolai, stalai,
Siuk5liadeZes, irengtas pantoninis lieptas.
Papltidimiuose
buvo
organizuojami
aplinkotvarkos darbai: Zoles pjovimas, laprt
grebimas ir i5veZimas, Siuk5liq rinkimas, i5pjauti
menkaverdiai kriimai.
Onu5kio kaimo papludimyie irengti nauii laiptai.

PriZiiirimq
pertvarkytil:

gelynq skaidius nekito.
pasodinti daugiamediai

suformuotr i gelynq
akmenukaiis.

0,25 ha

Gelynai
augalai,

plotai uZpilti dekoratyviniais

0,15 ha

Seniunijos teritorijoje yra 8 vietos, kurias
seni[nija rekomenduoja aplankyi turistams ir
svediams. Visq lankytinq objektq teritorijoje

Lankytinq vietq
skaidius

atliekami aplinkotvarkos prieZi[ros darbai. Luk5tq
kaimo bendruomene vykdydama projekt4,,Luk5tq
8

8

Saltiniui nauj4 gyvasti" sutvarke

,,Versme"

8

vadinamo Saltinio aplink4. Taip pat Luk5tq kaimo
bendruomen6 savo jdgomis ir iniciatyva atnaujino
LukStq kaimo baZnydios Sventoriq (i5rauti seni

kelmai, naujai paseta Lold, takas

i5grlstas

plvtelemis).
I

2.

PriZiiirimq
Saligatviq ilgis
Senilnijos

gatviq
3.

Tvarkyti seniiiniios teritoriioie esandiu vie5uiu erdviu teritoriias
PriZiiirimi visi Juodupes seniiinijoje esantys
5km
5km
Saligatviai: Sluojami, valomas sniegas, ravima

ir

keliq

ileis
Eksploatuojamq
gatviq
apSvietimo
$viestuvq
skaidius

140

km
230

140 km

235

uZZelusi Zole, renkamos Siuk5les.
Senifl nij os teritorij oj e intensyviai priZiiirimq kel iq
ir gatviq bendras ilgis ataskaitiniais metais liko

nepakites.
Sviestuvq skaidius kito, nes dalis Sviestuvq yra
sugedg, atjungti, o per ataskaitini laikotarpi yra

pakabinti nauji ir papildomai sumontuoti 5.

5km

140 km

230

18

4.

PriZiIrimq
kapiniq plotas

12

ha

PriZiiireti ir tvarkyti
I

Greideriuojamq

keliq ilgis

2s7

km
2.

Keliq valymas
Ziemos metu

t40
km

J.

Asfalto

duobiq

remontas

500
m2

a

J.

Keliq
Zvyravimas

1900
m3

Seniiinas

PriZilrimq kapiniq plotas 2019 m. nepadidejo.
2019 m. uZbaigtas Juodupes senqjq kapiniq
12
apsodinimas pakeles Zeldiniais tujomis.
ha
Ap[ni5kio kapinese i5kirsti menkaverdiai kriimai.
Jutkiu kapinese sumontuotas tureklas.
v ie5aia, seniiiniios teritoriioie esandia, susisiekimo infrastrukt[ra
Finansavimas skirtas konkrediam greideriuojamq
keliq kilometrq skaidiui. Pagal skiriam4
257 km finansavim4 visi seniiinijos keliai pilnai
greideriuojami vien4 kart4 ir keliai kuriuose
eismas intenswiausias - po du ir dausiau kartu.
Keliq valymas Ziemos metu priklauso nuo oro
140
s4lygq keliai valomi esant poreikiui del
i5kritusio sniego. Paprastai valomi visi seniunijos
km.
teritoriioie esantys keliai ir satves.
Juodupes miestelyje sutvarkyta 400 m'? asfalto
543
duobiq P. Cvirkos, Skersines, Ramybes, Taikos,
m2
Liepq, Priidupes gatvese. Onu5kio kaimo EZero
gatveie sutvarkyta 143 m2 asfalto duobiu.
Zvyravimo darbus vykde UAB ,,Erlaim". Zvyro
buvo gauta 1733 m3, o rudeni buvo skirta
papildomai 762 m'. Lvyras buvo paskirst5rtas
atsiZvelgiant i ypad blog4 keliq biiklg. Lvyravome
Siuos kelius: Prtiseliai - Patildiai - VyZuondle Onu5kis, Maineivos - AB ,,Rekyva", Skriduliai 1733
Ginotai, Ginotai - Aleknos, Luk5tai - Sik5niai,
m3
Bryzgiai - Kiemi5kiai, Veduvi5kis - Armonys,
Pagriibys - Pagriibio mi5kas. Zvyruotos Luk5tq
kaimo dZuolq, Puiq, Liepq, Ka5tonq gatvds,
Onu5kio kaimo Mokyklos gatve, StoniSkio kaimo
Paduobio gatve, Skuomantq kaimo Egliq gatve,
Juodupes miestelio Pievq, Sodu, J. Biliuno gatves

Valdas Adomonis

t2
ha

257 km

140 km

467
m2

1911
m3

