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METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

  

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

vienas skyriams nepriklausantis specialistas. Savivaldybės vykdomoji institucija taip pat - 

administracijos direktorius ir administracijos direktoriaus pavaduotojas. Didesnių pokyčių 

savivaldybės administracijoje 2012 metais nebuvo: 2012-11-30 sprendimu Nr. TS-13.230 taryba 

Savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrių pervadino  Savivaldybės 

centralizuoto vidaus audito skyriumi bei 2012-11-30 sprendimu Nr. TS-13.213  

vietoj administracijos direktoriaus pavaduotojo Vytauto Saulio, kuris buvo išrinktas į Seimą, nuo 

2012 m. gruodžio 17 d. į šias pareigas paskyrė Rimantą Velykį.  

 Administracija atliko svarbiausius uždavinius – vykdė viešąjį administravimą ir 

administravo viešųjų paslaugų teikimą bei funkcijas.  

 Pernai administracijos direktorius savo kompetencijai priklausančiais klausimais pasirašė: 

598 (2011 m. -767) personalo, 439 (2011 m. - 292) atostogų, 110 (2011 m. -117) komandiruočių ir 

1127 (2011 m. -721) įsakymus veiklos organizavimo klausimais, 469 sutartis (2011 m. - 461). 

Skyrių vedėjai pasirašė  186 sutartį (pernai –251).   

 Administracija gavo 2495 (pernai – 1931) raštus iš įvairių institucijų, 263 (pernai – 222) 

gyventojų prašymus, į įvairias institucijas išsiuntė 2583 (pernai – 1982) raštus. 

 Konkursai. 2012 m. surengti 8 konkursai: Juodupės seniūnijos seniūno, Rokiškio miesto 

seniūnijos seniūno, Kazliškio seniūnijos seniūno, Juodupės seniūnijos seniūno pavaduotojo, 

Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vedėjo, Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus 

vedėjo pavaduotojo, VšĮ Juodupės komunalinio ūkio direktoriaus, VšĮ Rokiškio psichikos sveikatos 

centro direktoriaus.  

 Darbuotojų kvalifikacija. 2012 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. P-73 ,,Dėl savivaldybės 

administracijos valstybės tarnautojų mokymo  2012 metais“ buvo  nustatyti mokymosi  tikslai ir 

prioritetinės valstybės tarnautojų mokymosi grupės. 2012 m. kvalifikaciją kėlė 149 valstybės 

tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, t.y.  73 proc. darbuotojų. Daugiausia 

dalyvauta projekto „Rokiškio rajono savivaldybės dokumentų valdymo ir finansų valdymo sistemų 

sukūrimas ir diegimas“ mokymuose,  finansuojamuose iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos 

lėšų.  

 Veikla informacinių technologijų srityje. Įgyvendintas projektas „Rokiškio rajono 

savivaldybės dokumentų valdymo ir finansų valdymo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“, prijungtos 

rajono biudžetinės įstaigos prie centralizuotos finansų ir dokumentų valdymo duomenų bazių. 

Duomenų apsaugai užtikrinti įdiegta duomenų saugykla,  antrinių kopijų darymo įrenginys. Siekiant 

pagerinti gyventojų aptarnavimo kokybę, įdiegta „Paramos“ programa visose seniūnijose. Nupirkti 

ir pakeisti 24 nauji kompiuteriai, buvo atliekami kasdieniai programinės bei techninės įrangos 

priežiūros darbai, konsultuojami darbuotojai. 

 Vidaus auditas. Centralizuotas vidaus audito skyrius, vykdydamas savo funkcijas, 2012 

metais atliko 7 veiklos ir valdymo vidaus auditus. Įvertinę audituojamų subjektų vidaus kontrolės 

būklę bei galimą rizikos veiksnių įtaką, skyriaus specialistai vidaus audito ataskaitose pateikė 38 

rekomendacijas, kaip sustiprinti vidaus kontrolės procedūras bei rizikos valdymą viešuosiuose 

juridiniuose asmenyse. Auditų metu nustatyta, kad audituotuose subjektuose esminiai trūkumai yra: 

ne visi parengti įstaigų vietiniai dokumentai atitinka teisės aktų reikalavimus; nustatyta neatitikimų 

reglamentuojant ir vykdant viešuosius pirkimus; ne visos biudžetinių ir viešųjų įstaigų veiklos yra 



 2 

deramai reglamentuotos ir įteisintos; ne visose biudžetėse ir viešosiose įstaigose atlygintinų viešųjų 

paslaugų teikimas yra tinkamai reglamentuotos ir jų kainos patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka; 

nesukurtos pakankamos vidaus kontrolės procedūros. 

 Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 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. 2012 m. patvirtintas pajamų planas sudarė 73,3 mln. Lt. Per metus, 

vykdant pajamų užduotį ir gavus papildomas lėšas iš valstybės biudžeto, buvo tikslinamas ir metų 

pabaigoje sudarė 78,6 mln. Lt. Faktiškai gauta 79,5 tūkst.Lt pajamų. Metinis planas įvykdytas 101,2 

proc., arba gauta 949 tūkst.Lt. daugiau. Daugiausiai viršplaninių pajamų gauta iš gyventojų pajamų 

mokesčio – 853,3 tūkst.Lt. 

 2013-01-01 savivaldybės biudžeto kreditorinis įsiskolinimas sudarė 31,2 mln. Lt ir, palyginti 

su metų pradžia, jis padidėjo 5,4 mln. Lt, arba 20,9 proc. Didžiąja dalimi įsiskolinimo augimą 

sąlygojo paskolos, kurios per metus padidėjo 2,4 mln. Lt. Skolintos lėšos buvo naudojamos 

išskirtinai investiciniams projektams vykdyti, t.y. savivaldybės daliai ir netinkamoms išlaidoms 

projektams, finansuojamiems iš ES struktūrinių fondų. Paskolų limito savivaldybė neviršijo. 

 Didžiausią išlaidų dalį sudarė švietimui skirtos lėšos – 52,9proc., socialinei apsaugai – 19,6 

proc.( per metus išaugo 0,9 punkto), valdymui – 6,6 proc. (sumažėjo 0,6 punkto), kultūrai – 6,5 

proc. (padidėjo 0,5 punkto). 

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

infrastruktūros ir kiti statiniai, transporto priemonės, kompiuteriai, baldai, atsargos) už 146 197 

tūkst. Lt ir finansinio turto už 47 834 tūkst. Lt, iš kurio didžiąją dalį – 30387 tūkst. Lt – sudarė 

akcinių, uždarųjų akcinių bendrovių ir viešųjų įstaigų vertybiniai popieriai. Be to, savivaldybė 

patikėjimo teise valdė 38 508 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. 

2012 metais buvo parduoti 4 nekilnojamojo turto objektai, įplaukos iš privatizavimo sandorių – 68,4 

tūkst. Lt. Vadovaujantis teisės aktais 11 nuomininkų šeimų leista privatizuoti savivaldybės butus 

lengvatinėmis sąlygomis.  

 Miesto, rajono plėtra. Per 2012 m. Strateginio planavimo ir investicijų skyrius parengė 

šią dokumentaciją, reikalingą projektų finansavimui iš ES ir kitų fondų gauti: 15 paraiškų, 1 

investicinis projektas, 2 energiniai auditai, 1 galimybių studija, 1 projektinis pasiūlymas. 2012 m. 

šiai dokumentacijai parengti panaudota apie 16,6 tūkst. Lt. 

 Parengta ir pateikta 15 paraiškų ir 1 projektinis pasiūlymas įvairioms agentūroms ir 

ministerijoms finansavimui iš ES, valstybės investicijų programos ir kitų fondų gauti, bendra 

pateiktose paraiškose ir projektiniame pasiūlyme nurodoma projektų vertė sudaro apie 30 mln. 

Lt, iš jų: 

 8 paraiškos ir 1 projektinis pasiūlymas ES struktūrinių fondų paramai gauti, projektų vertė 

23,7 mln. Lt („Rokiškio rajono Obelių gimnazijos pastato Obeliuose, Rokiškio r. sav., Mokyklos g. 

6, modernizavimas“, „Socialinio būsto plėtra Rokiškio rajono savivaldybėje, pritaikant socialiniam 

būstui patalpas Rokiškio mieste Vytauto g. 39“, „Specialaus plano rengimas dviračių takams – 

trasoms Rokiškio mieste ir rajone suformuoti“, „Kriaunų kaimo kompleksinė infrastruktūros 

plėtra“, „Rokiškio Taikos g. 1,1A,1B, 7,9.11 daugiabučių namų atnaujinimas, didinant jų energijos 

vartojimo efektyvumą“, „Salų dvaro sodybos parko sutvarkymas ir pritaikymas viešajam turizmui“, 

„Nenaudojamų gręžinių likvidavimas Rokiškio rajone“, „Bešeimininkių pastatų likvidavimas 

Rokiškio rajone“, „Rokiškio dvaro sodybos kumetyno Nr.1 (G222K9P) sutvarkymas ir pritaikymas 

turizmo reikmėms“); 

 7 paraiškas Valstybės investicijų programos finansavimui gauti, projektų vertė – 6,3 mln. 

Lt (Rokiškio Juozo 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 
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likvidavimas); Rokiškio rajono Pandėlio gimnazijos Panemunio g. 25, Pandėlio m. renovavimas; 

Rokiškio kultūros rūmų pastato Rokiškyje, Respublikos g. 96, rekonstravimas; 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). 

 2012 m. Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus kompetencijos srityse pasirašytos 

finansavimo sutartys dėl pateiktų projektų, kurių bendra vertė su gaunama parama iš ES 

struktūrinių bei kitų fondų, valstybės programų sudaro apie 23,3 mln. Lt.  Kiekvieną mėnesį 

rinkta informacija apie įgyvendinamus projektus, patirtas jiems įgyvendinti išlaidas, atliktus 

viešuosius pirkimus. 2012 m. viduryje įdiegta elektroninė projektų stebėsenos sistema, integruota 

į bendrą savivaldybės administracijos dokumentų valdymo sistemą. Tai sudaro sąlygas 

efektyviau stebėti projektų valdymo procesą. Kiekvieną mėnesį savivaldybės vykdomų projektų 

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

teiktos Vidaus reikalų ministerijai, savivaldybės vadovams, skelbtos savivaldybės tinklapyje ir 

yra prieinamos visiems rajono gyventojams. Siekdama efektyvesnio projektų valdymo proceso, 

per 2012 m. savivaldybės administracija surengė 3 Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 

ir savivaldybės įstaigų projektų rengimo bei įgyvendinimo koordinavimo grupės ataskaitinius 

posėdžius, kurių metu rajono politikai, vadovai, projektų vadovai aptarė įgyvendinamus 

projektus, iškylančias problemas. Taip pat per 2012 m. surengti 43 Rokiškio rajono savivaldybės 

administracijos ir savivaldybės įstaigų projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės 

posėdžiai einamiesiems projektų rengimo bei įgyvendinimo klausimams spręsti. 

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

kitų fondų finansuojamų projektų, paskirstymas. 2012 m. savivaldybės biudžete įvairių 

savivaldybės įstaigų, institucijų bei nevyriausybinių organizacijų parengtiems projektams, 

gavusiems paramą iš įvairių fondų bei programų, iš dalies savivaldybei finansuoti buvo skirta 87 

tūkst. Lt.  

 Gautos 24 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. 

 Statybos ir infrastruktūros objektų statybos ir remonto darbai buvo finansuojami iš šių 

pagrindinių šaltinių: savivaldybės biudžeto lėšų, valstybės investicijų programos lėšų, Kelių 

priežiūros ir plėtros programos lėšų, ES struktūrinių fondų lėšų. 

 Valstybės investicijų programos (toliau – VIP) ir savivaldybės biudžeto lėšomis (toliau – 

SB) prisidedama prie bendro finansavimo arba rengiami techniniai projektai, vykdant darbus pagal 

valstybės investicijų programą ir ES struktūrinių fondų lėšomis:  Rokiškio kultūros rūmų 

kapitalinio remonto darbams (800 tūkst. Lt – VIP ir 80 tūkst. Lt – SB lėšų) 2012 metais lėšos 

panaudotos pastato fasadams dažyti, žiūrovų korpuso laiptinei remontuoti, daliai langų pakeisti, 

pandusui atnaujinti; 

 Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto vidurinės mokyklos kapitalinio remonto darbams (200 

tūkst. Lt – VIP ir 20 tūkst. Lt – SB lėšų) 2012 metais buvo panaudota sporto salės grindims, 

šiluminiam mazgui atnaujinti, daliai sienų ir lubų dažyti; 

 Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijai rekonstruoti – 514 tūkst. Lt VIP ir SB lėšų.  

 Įrengta Rokiškio m. ledo aikštė su šaldymo įranga, kurios vertė – 582 tūkst. Lt. Prie šio 

projekto prisidėjo ir rajono verslininkai. 

 ES struktūrinių fondų lėšomis: 

 energijos efektyvumo didinimo programos darbai atlikti Senamiesčio pradinėje mokykloje 

(pakeisti langai ir lauko durys, elektros instaliacija ir šviestuvai, apšiltintos sienos), projekto veiklų 

įgyvendinimas užbaigtas; 
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 Obelių gimnazijoje buvo atliekami darbai pagal energijos efektyvumo didinimo programą 

(pakeista dalis pastato langų); 

 2012 metais buvo tęsiami  Pandėlio gimnazijos rekonstravimo darbai (pakeista šildymo 

sistema, pakeisti stogai juos apšiltinant, įrengtos rekuperacinės sistemos sporto ir aktų salėse); 

 pradėtas 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; šiuo metu 

rengiami techniniai projektai; 

 rekonstruota Rokiškio m. Kauno gatvės dalis (I etapas) už 4,515 mln Lt; 

 2012 m. baigti darbai projekte „Universalaus daugiafunkcio centro Pandėlio mieste 

įsteigimas“ už 646 tūkst. 996 Lt; atnaujintas Rokiškio lopšelio-darželio „Nykštukas“ pastatas; 

 baigti darbai projekte „Universalaus daugiafunkcio centro Panemunėlio geležinkelio stoties 

gyvenvietėje įsteigimas“ už 405 tūkst. 535 Lt;  

 baigtas įgyvendinti projektas „Poilsio zonos prie Žiobiškio tvenkinio sukūrimas“; 

 vykdytas projektas „Apleistų (bešeimininkių) pastatų ir kitų aplinką žalojančių objektų 

likvidavimas saugomose teritorijose“ (projekto partneriai), kurio metu baigta griauti 10 objektų; 

 Rokiškio r. sav., Jūžintų sen., Čivylių k., atlikti patalpų remonto darbai už 30 tūkst. 290 Lt ; 

 Rokiškio r. sav., Obelių sen., Pakriaunių k., atlikti patalpų remonto darbai už 52 tūkst. 990 

Lt ; 

 atliktas J. Biliūno gatvės rekonstravimo techninis projektas bei pasirašyta sutartis su 

rangovu dėl darbų atlikimo; 

 atliktas Psichikos dienos stacionaro (centro) prie VšĮ Rokiškio psichikos sveikatos centro 

pastato rekonstrukcijos techninis projektas, rengiami dokumentai rangos darbų konkursui; 

 buvo tęsiami ir beveik užbaigti vandentvarkos darbai Rokiškio mieste ir Kavoliškio 

gyvenvietėje; nutiestos naujos vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo trasos, sumontuotos naujos 

nuotekų siurblinės. 2012 m atilikta darbų šiuose objektuose už maždaug 8 mln. Lt. 

 Pagal Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtros regionuose priemonę rajone 

parengtas techninis projektas, įvykdyti viešieji pirkimai ir pradėti vykdyti darbai pagal projektą 

„Salų dvaro sodybos parko sutvarkymo ir pritaikymo viešajam turizmui“. Pagal šią programą rajone 

užbaigti darbai teritorijoje prie Sartų ežero Bradesių k., rekreacinėse teritorijose prie Kriaunos upės 

Obeliuose ir prie Rastupio upelio Obelių miesto parke. Rekreacinėje teritorijoje prie Velniakalnio 

tvenkinio Rokiškio mieste liko nepaklota teniso kortų danga, administravimo-finansavimo sutartis 

su LVPA pratęsta iki 2013-06-28, paskelbtas naujas atviras dangos paklojimo konkursas. 

 Pagal Kaimo diversifikavimo priemonę parengta techninė dokumentacija ir įgyvendinti 

projekte numatyti rangos darbai kompleksinio Panemunėlio geležinkelio stoties gyvenvietės ir 

Kamajų miestelio centrinei daliai sutvarkyti ir išplėsti. Minėtos vietovės tapo patogesnės ir 

jaukesnės gyventojams. Parengtas techninis projektas Kriaunų k. Ežero gatvei rekonstruoti. 

Užbaigti Obelių miesto centrinės dalies sutvarkymo (bendrabučio pastato renovavimo-paskirties 

keitimo į kultūros paskirties (į muziejų) darbai. Darbų vertė – 1 mln. 073 tūkst. 456 Lt 

 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 ir valstybės biudžeto lėšomis pagal projekto „Suvainiškio pagrindinės 

mokyklos dalies pastato kapitalinis rekonstravimas ir pritaikymas savivaldybės įstaigų ir kaimo 

bendruomenės poreikiams“ įgyvendinimo sutartį Nr. 3KA-KP-10-1-004310-PR001. Darbų vertė – 

350 tūkst. Lt. 

 Pagal Kaimo atnaujinimo ir plėtros priemonę: 

 parengta techninė dokumentacija ir įgyvendinti projekte numatyti pastato Antanašės kaime 

dalies patalpų pritaikymo bibliotekai kapitalinio remonto darbai; 

 atliktas dalies patalpų paprastasis remontas mokyklos pastate Sėlynės kaime; 

 baigtos rekonstruoti Verksnionių ir Panemunėlio bibliotekų patalpos (pakeisti langai, atlikta 

lauko sienų apdaila, sutvarkyta nauja elektros instaliacija, kompiuteriniai tinklai, stogo danga; 
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sumontuota nauja apsauginė ir priešgaisrinė signalizacija, pandusai, įrengtas sanitarinis mazgas; 

įrengtos patogios darbuotojų ir skaitytojų darbo vietos. 

 Pagal Kelių priežiūros ir plėtros programą Rokiškio rajono savivaldybei iš viso skirta 3 mln. 

349,6 tūkst. Lt. Skaičiuojamųjų lėšų – 2 mln. 349,6 tūkst. Lt ir tikslinių lėšų – 1 mln. Lt. Tikslinės 

lėšos skirtos ir panaudotos Rokiškio miesto Topolių gatvės statybai baigti – 1 mln. Lt. 

Skaičiuojamosios lėšos panaudotos gatvių priežiūrai Rokiškio miesto seniūnijoje, eismo 

reguliavimo priemonių techniniam aptarnavimui, keliams ir gatvėms greideruoti, žvyruoti, asfalto 

dangai remontuoti, pralaidoms remontuoti – 1 mln. 895.8 tūkst. Lt; naujoms asfalto dangoms ir 

šaligatviams įrengti – 453.8 tūkst. Lt. 

 2012 m. pabaigoje pasirašyta sutartis su AB ,,Panevėžio keliai“ rekonstruoti Obelių miesto 

S. Dariaus ir S. Girėno , J. Zaukos gatves, kurios sutampa su krašto keliu Nr.122 Daugpilis–

Rokiškis–Panevėžys, Vytauto gatvę, kuri sutampa su krašto keliu Nr.117 Zarasai–Bradesiai–

Obeliai, ir šių gatvių sankryžą.  

 Iš VRM lėšų užsakytas socialinio būsto Vytauto g. 39, Rokiškyje, pastato rekonstrukcijos 

techninis projektas, rengti dokumentai rangos darbų konkursui.  

 Strateginis planavimas. 2012 m. parengtos ir Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 

m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. TS-10.174 bei 2012 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. TS-11.192 

patvirtintos Rokiškio rajono energijos išteklių plėtros, Rokiškio rajono verslo plėtros ir investicijų 

pritraukimo į rajoną, Rokiškio rajono įvaizdžio formavimo, Rokiškio rajono viešosios turizmo 

infrastruktūros ir paslaugų plėtros sektorinės studijos bei atnaujintas Rokiškio rajono plėtros 

strateginis planas iki 2015 metų. Šiuose dokumentuose numatytos rajono vystymosi paminėtose 

srityse gairės, detalizuota esama rajono plėtros situacijos analizė, patvirtinti prioritetai, strateginiai 

tikslai ir uždaviniai, parengtas priemonių, reikalingų tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, planas. 

Tikimasi, jog šie dokumentai užtikrins darnų planavimą ir viešojo administravimo efektyvumą 

rajono savivaldybėje. 

 2012 m. savivaldybės administracijos specialistai buvo deleguoti į Panevėžio regiono 2014-

2020 m. plėtros plano rengimo darbo grupes. 2012 m. pabaigoje parengtas ir pateiktas derinti su 

Vidaus reikalų ministerija Panevėžio regiono 2014-2020 m. plėtros plano priemonių planas, 

numatant regionui reikalingų investicinių lėšų poreikį. 

 Parengtos Panevėžio regiono plėtros 2007-2013 m. plano priemonių įgyvendinimo per 2012 

m. ataskaita, Rokiškio rajono savivaldybes- probleminės teritorijos plėtros 2011-2013 m. programos 

įgyvendinimo už 2012 m. laikotarpį ataskaita, Regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo 

2011-2013 m. programos įgyvendinimo už 2012 m. laikotarpį ataskaita. Ataskaitos pateiktos 

Vidaus reikalų ministerijai apibendrinti.  

 Verslo plėtra. Per 2012 m. organizuoti 7 Rokiškio rajono Pagalbos smulkaus ir vidutinio 

verslo subjektams fondo tarybos posėdžiai. Parama suteikta 8 rajono verslo subjektams: 4 

uždarosioms akcinėms bendrovėms, 1 individualiai įmonei, 1 mažajai bendrijai, rėmimui 

panaudota 33919,73Lt, lėšos įsisavintos pagal fondo nuostatuose apibrėžtas rėmimo kryptis. 

Daugiau nei 40 proc. fondo lėšų buvo skirta naujų darbo vietų kūrimo bedarbiams išlaidoms 

padengti.  

 2012 m. surengtas 1 Rokiškio rajono verslo plėtros komisijos posėdis, kurio metu teiktos 

Rokiškio rajono savivaldybės tarybai rekomendacijos dėl pajamų mokesčio už verslo liudijimus bei 

dėl lėšų poreikio Rokiškio rajono pagalbos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams fondui 2013 m. 

 Svarbiausi darbai energetikos srityje. Ne šildymo sezono metu paruoštos visų biudžetinių 

įstaigų katilinės ir šildymo sistemos darbui žiemai. Visos katilinės aprūpintos reikiamu kuro kiekiu, 

apmokyti ir atestuoti visi reikalingi šilumos ūkio specialistai. Patvirtinta nauja AB „Rokiškio 

komunalininkas“ šilumos ir karšto vandens kaina.  

 2012 m. parengta ir Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 26 d. sprendimu 

Nr. TS-11.192 patvirtinta Rokiškio rajono energijos išteklių plėtros sektorinė studija. 

 Socialinė sauga. Rokiškio rajono savivaldybės administracija, vykdydama Socialinės 

reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje programą, 2012 metais skyrė iš savivaldybės 

biudžeto 13,4 tūkst. Lt. projektams finansuoti. Iš valstybės biudžeto skirta 126,9 tūkst.Lt. Programą 
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vykdė 8 neįgaliųjų organizacijos. Neįgaliųjų organizacijos teikė socialinių ir savarankiško 

gyvenimo įgūdžių ugdymo, palaikymo, asmeninio asistento pagalbos paslaugas, neįgalieji galėjo 

užsiimti veikla įvairiuose amatų būreliuose ir klubuose, kur buvo lavinami jų meniniai, sportiniai 

bei kiti gebėjimai.  

 Visus metus buvo tiekiamas maistas iš ES intervencinių atsargų labiausiai nepasiturintiems 

asmenims Rokiškio rajone. Per 2012 metus šia parama pasinaudojo 7491 rajono gyventojas. 

 2012 metais įgyvendintas projektas ,,Rokiškio socialinės paramos centro modernizavimas, 

įkuriant dienos centrą neįgaliems ir sutrikusio intelekto vaikams“, pradėtos teikti socialinės 

paslaugos vaikams su negalia. 

 2012 metų pradžioje ES struktūrinių fondų lėšomis baigtas rekonstruoti pastatas Rokiškio 

mieste, Aušros g. 26, kuriame įrengta 16 socialinių butų. Šie butai 2012 metų sausio mėnesį 

išnuomoti 6 jaunoms šeimoms, 2 daugiavaikėms šeimoms, 1 našlaičių šeimai, 3 neįgaliųjų asmenų 

šeimoms, 3 šeimoms, buvusioms bendrajame sąraše, ir 1 šeimai, turėjusiai teisę į būsto sąlygų 

pagerinimą. Taip pat 2012 metais 2 atlaisvinti butai išnuomoti 2 daugiavaikėms šeimoms. Vykdant 

Būsto pritaikymo žmonėms su negalia programą, rajone būstas pritaikytas vienam neįgaliajam.  

 Sveikatos apsauga. 2012 metais rajono gydymo įstaigose dirbo aukštos kvalifikacijos, 

licencijuoti, ilgametę darbo patirtį turintys medicinos specialistai. Gydymo įstaigose vykdyti 

investiciniai projektai, kurie leido įsigyti daug naujos medicinos įrangos, pagėrėjo pacientų 

aptarnavimo sąlygos, didėjo paslaugų asortimentas ir jų prieinamumas rajono gyventojams.  

 Vykdytas projektas „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Rokiškio rajone“, kurį 

įgyvendinus planuojama Rokiškio rajono ligoninėje įdiegti informacinę sistemą pacientams 

registruoti, elektroniniams sveikatos įrašams, bus efektyviau apdorojami statistiniai duomenys, 

atliekama jų analizė. 

 Aplinkos kokybė, kraštovaizdis. Paveldosauga. Įgyvendintas projektas ,,Struvės lanko 

Gireišių punkto aplinkos pritaikymas turizmui, propaguojant UNESCO paveldą“, trukmė – 2011-

2012 m., finansavo Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (150,00Lt), iš valstybės ir 

savivaldybės biudžetų skirta skirta po 37,5 tūkst. Lt; Gireišių kaimo teritorijoje įrengta pavėsinė su 

apžvalgos aikštele, automobilių sustojimo aikštė, sutvarkyta apželdinta teritorija; vykdytas projektas 

,,Moškėnų piliakalnio pritaikymas turizmui ir visuomenės poreikiams“, trukmė – 2012-2013 m., 

fnansavo Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (225 tūkst. 857 Lt), Lietuvai pagražinti 

draugijos Rokiškio skyrius (12 tūkst. 778 Lt) ir savivaldybė skyrė 14 tūkst. 903 Lt (parengta 

piliakalnio teritorijos techninė dokumentacija, numatyta įrengti medinius laiptus į kalną, 

automobilių sustojimo aikštelę, atlikti kraštovaizdžio formavimo kirtimus); parengta Onuškio 

bažnyčios restauravimo darbų techninė dokumentacija (savivaldybė skyrė 40 tūkst. Lt, Kultūros 

paveldo departamentas – 76,00 tūkst.Lt, Panevėžio vyskupija – 10,0 tūkst. Lt, Onuškio parapija (5 

tūkst. Lt); tvarkyta Juodupės sovietinių aukų kapavietė (3 tūkst. Lt), stogastulpis P. Širviui 

Aleksandravėlėje (0,78 tūkst. Lt). 

 Įgyvendinamas 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 – 237 tūkst. Lt (Europos regioninės 

plėtros fondo skirtas finansavimas – 215 tūkst. Lt., savivaldybės prisidėjimas – 11,8 tūkst. Lt). 

Projekto pradžia – 2012-04-12, projekto pabaiga – 2014-03-31. Projekto metu numatoma parengti 

reikalingą techninę dokumentaciją ir likviduoti 23 nenaudojamus gręžinius, esančius 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. 2012 m. likviduota 11 nenaudojamų vandens gręžinių. 

 Įgyvendintas projektas „Privačioje žemėje esančių nenaudojamų gręžinių likvidavimas 

Rokiškio rajone“. Projektas finansuojamas Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšomis (40,3 

tūkst. Lt) ir Rokiškio rajono savivaldybės lėšomis (18,9 tūkst. Lt). Bendra projekto vertė – 59,3 

tūkst. Lt. Projekto pradžia – 2012-02-10, pabaiga – 2012-11-28. Likviduota 11 Rokiškio rajono 
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savivaldybės teritorijoje privačioje žemėje esančių nenaudojamų vandens gręžinių: Andriūnų k. 

Nr.14227, Šapelių k. Nr.13628, Simaniškio k. Nr.14071, Juodonių k. Nr.13997, Rukšių k. 

Nr.11765, Žėkų k. Nr.11756, Kvieteniškio k. Nr.11852, Kėbelių k. Nr.15153, Raščiūnų k. 

Nr.12640, Skridulių k. Nr.12171, Dauliūnų k. Nr.12730. Įgyvendinus šį projektą ir likvidavus 

nenaudojamus gręžinius, panaikinta galimybė užteršti požeminius vandenis. 

 Parengta Rokiškio rajono savivaldybės aplinkos oro kokybės ir triukšmo monitoringo 

programa. Sutartinė kaina – 5 tūkst. Lt. 

 Želdiniams tvarkyti panaudota 46,9 tūkst. Lt; pavojų keliančių medžių šalinimo darbams – 

26 tūkst. Lt; naujiems želdiniams įveisti – 10,9 tūkst. Lt; bešeimininkėms atliekoms tvarkyti 

panaudota 57,2 tūkst. Lt (akcijos ,,Darom 2012“ metu surinkta 60,24 t atliekų; surinkta ir utilizuota 

22,78 t padangų atliekų bei 80 kg atliekų, kuriose yra gyvsidabrio; sutvarkytos 9 atliekomis 

užterštos teritorijos). 

 Vykdytos visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės (14,4 

tūkst. Lt). 

 Švietimas. 2012 m. keitėsi Rokiškio rajono savivaldybės mokyklų tinklas: reorganizuotos 

Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto vidurinė mokykla ir Rokiškio „Romuvos“ gimnazija sujungimo 

būdu, įsteigiant Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnaziją; reorganizuota Rokiškio pradinė 

mokykla prijungimo būdu prie Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos; reorganizuota Rokiškio 

jaunimo mokykla prijungimo būdu prie Rokiškio suaugusiųjų mokymo centro; reorganizuota 

Rokiškio r. Kazliškio pagrindinė mokykla prijungimo būdu prie Rokiškio r. Pandėlio pradinės 

mokyklos; reorganizuotas Rokiškio lopšelis-darželis „Linelis“ prijungimo būdu prie Rokiškio 

darželio-mokyklos „Varpelis“. Pertvarkyta vidaus struktūra šių švietimo įstaigų: Rokiškio darželio-

mokyklos „Varpelis“ (nutrauktas pradinio ugdymo programos vykdymas, panaikintas Laibgalių 

skyrius, pakeistas įstaigos tipas ir pavadinimas), Rokiškio Senamiesčio progimnazijos (prijungtas 

Laibgalių ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrius), Rokiškio Juozo Tūbelio gimnazijos (pradėta 

vykdyti pradinio ugdymo programa ir pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis, komplektuoti 

1-4 klasių komplektai, pakeistas gimnazijos tipas ir pavadinimas), Rokiškio suaugusiųjų mokymo 

centro (pakeistas pavadinimas), Rokiškio r. Pandėlio pradinės mokyklos (įsteigtas Kazliškio 

ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrius, panaikintas Suvainiškio pradinio ugdymo skyrius). 

2012 m. rugsėjo 1 d. savivaldybės teritorijoje veikė tokios švietimo įstaigos: 4 lopšeliai-

darželiai, 2 ikimokyklinio ugdymo skyriai, 2 ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriai, 3 

mokyklos-darželiai, 1 pradinė mokykla, 1 pradinio ugdymo skyrius, 2 pagrindinės mokyklos, 2 

progimnazijos, 1 vidurinė mokykla, 5 gimnazijos, 1 suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, 3 

neformalųjį švietimą teikiančios įstaigos: muzikos ir choreografijos mokyklos, kūno kultūros ir 

sporto centras, 3 neformaliojo ugdymo skyriai, 2 universalūs daugiafunkciai centrai, viešoji įstaiga 

Rokiškio jaunimo centras, Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras, Rokiškio rajono 

savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba. 

Mokinių skaičius 2012 m. rugsėjo 1 d. pagal vykdomas ugdymo programas (pradinio, 

pagrindinio, vidurinio) – 4341 (301 mokiniu mažiau negu 2011 m. rugsėjo 1 d.); ugdytinių skaičius: 

priešmokyklinio ugdymo grupėse – 249, ikimokyklinio ugdymo grupėse – 671. Neformaliojo vaikų 

švietimo įstaigas lanko – 1500 vaikų, arba 34,6 proc. visų mokinių. 

2012 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatai savivaldybėje: 

Egzaminas  Laikė 

egzaminą 

Įvertinimas balais 

Neišlaikė 1-49 50-99 100 

sk. sk. proc. sk. proc. sk. proc. sk. proc. 

Lietuvių k. 329 26 8 173 52 127 39 3 1 

Anglų k. 134 - - 103 77 31 23 - - 

Vokiečių k. 10 - - 7 70 3 30 - - 

Rusų k. 29 - - 26 90 3 10 - - 

Matematika 268 23 8 184 69 59 22 2 1 

Informacinės 

technologijos 

48 10 21 30 62 7 15 1 2 
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Biologija 145 5 3 101 70 39 27 - - 

Chemija 92 4 4 70 76 17 19 1 1 

Fizika 80 3 4 60 75 16 20 1 1 

Istorija 176 2 1 114 65 60 34 - - 

Geografija  47 3 6 32 68 12 26 - - 

 

2012 m. rajone organizuotos 27 olimpiados ir konkursai, kuriuose dalyvavo 1008 

mokiniai. Dalyvauti respublikinėse olimpiadose pakviesti 46 mokiniai. Respublikinėse 

olimpiadose diplomais ir pagyrimo raštais apdovanoti 6 rajono mokiniai: Rokiškio „Romuvos“ 

gimnazijos mokiniai: Gintas Trumpa fizikų olimpiadoje užėmė II vietą, astronomijos olimpiadoje 

– III vietą, Edvardas Rybakovas fizikų olimpiadoje užėmė III vietą (mokytojas Zigmas 

Meškauskas); Rokiškio Juozo Tūbelio gimnazijos mokinys Robertas Baltrūnas užėmė III vietą 

chemijos olimpiadoje (mokytoja Laima Kvedaravičienė), Tomas Martinėlis matematikos 

olimpiadoje užėmė III vietą (mokytoja Janina Matijošienė); Rokiškio r. Pandėlio gimnazijos 

mokinė Odeta Trečiokaitė dailės olimpiadoje užėmė III vietą (mokytoja Aušra Viduolienė); 

Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto vidurinės mokyklos mokinys Žygimantas Spaičys technologijų 

olimpiadoje užėmė III vietą (mokytojas Linas Augulis). 

2012 m. atliktas išorės vertinimas Rokiškio r. Obelių gimnazijoje. 

Mokytojų skaičius bendrojo ugdymo mokyklose 2012 m. spalio 1 d. – 459: iš jų – 3 

mokytojai ekspertai, 156 – mokytojai metodininkai, 198 – vyresnieji mokytojai. 

2012 m. Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centre profesines kompetencijas tobulino 

5136 dalyviai. Mokymai organizuoti ne tik rajono mokytojams, mokiniams, valstybės tarnautojams, 

bet ir rajono žmonėms. Vyko mokymai bendruomenėms apie viešuosius pirkimus, buhalterinę 

apskaitą, projektų rašymą, rajono kaimo vietovių situaciją, plėtros galimybes. 2012 m. įgyvendintas 

Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės finansuojamas projektas ,,Mokyklos 

bendruomenės bendradarbiavimo formų plėtra pietryčių, vidurio, šiaurės ir šiaurės rytų Lietuvos 

regionų mokyklose“. Projektas apėmė visus Lietuvos regionus, dalyvavo 20 institucijų, įsisavinta 

941736 Lt lėšų. Taip pat įgyvendintas Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamas projektas 

„Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas Rokiškio ir Radviliškio rajonuose“. Apmokyti 263 

Rokiškio rajono gyventojai. Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras įgyvendina Europos 

teritorinio bendradarbiavimo Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą 

,,Konkurencingas verslas pagrįstas mokymusi visą gyvenimą ir bendradarbiavimo skatinimu“, 

kurio metu buvo organizuojami mokymai verslininkams, renovuojamos patalpos, įsigyta nauja 

įranga.  

Vaikų ir jaunimo socializacijos programos įgyvendinimas savivaldybėje: 
savivaldybės, rėmėjų ir tėvų lėšomis organizuotas vaikų ir jaunimo vasaros poilsis 1114 (23 

proc.) visų mokyklinio amžiaus vaikų ir jaunimo, (iš jų 600 – vaikai ir jaunimas iš socialiai remtinų 

šeimų); 

viešoji įstaiga Rokiškio jaunimo centras trečius metus organizavo stacionarinę 1 pamainos 

vasaros poilsio stovyklą Veprių (Ukmergės r.) turistinėje bazėje, kurioje stovyklavo 60 vaikų ir 

jaunimo. Vasaros užimtumo programos veiklos buvo vykdomos gavus papildomą finansavimą 

įgyvendinant Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamą / dalinai 

finansuojamą projektą „Tapk“ („Neformaliojo švietimo paslaugų rėmimo sistemos sukūrimas 

savivaldybėse“), kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas. 

Sveikos gyvensenos programose „Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose“ ir „Pienas 

vaikams“ dalyvauja 17 rajono mokyklų (3 mokyklos – vaisių programoje, 14 mokyklų – pieno 

programoje). 

 Kultūra, laisvalaikis. 2012 metais Rokiškio rajono savivaldybė pirmą kartą krašto istorijoje 

buvo apdovanota „Auksine krivule“ – respublikiniu prizu už kultūros puoselėjimą. Formuojant 

kultūros strategiją, buvo atnaujintos kultūros priemonės rajono strateginiame plane iki 2015 metų, 

sudarytas tarpinstitucinis veiklos planas 2014–2020 metams. Kultūros ir turizmo įstaigų sistema 
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išliko ta pati: rajone veikė 25 kultūros centrai, viešoji biblioteka su 38 filialais ir Rokiškio krašto 

muziejus su 2 filialais. 

 Šiose įstaigose 2012 metais apsilankė: bibliotekose – 253 619 (2011 m. – 265 792) 

lankytojai, muziejuose – 43 674* (2011 m. – 47 051), kultūros centruose – 106 229 

 (2011 m. – 100 900), Turizmo informacijos centre – 11 468 (2011 m. – 11 082). 

 * 2012 m.neveikė Obelių ir Kriaunų muziejai. 

 Organizuota renginių: bibliotekose – 547 (2011 m. – 599), muziejuose – 109 (2011 m. – 

106), kultūros centre – 315 (2011 m. – 253), kaimo kultūros centruose – 979 (2011 m. – 933). 

 Tarp įsimintiniausių rajono renginių paminėtini XVIII tarptautinis teatrų, XXVIII 

respublikos profesionalių teatrų, V Rokiškio klasikinės muzikos ir kiti festivaliai, Lietuvos mėgėjų 

teatrų apžiūros „Atspindžiai 2012“ baigiamoji šventė, miesto dienos , Rokiškio turizmo 

informacijos centro su Baltarusija vykdomo projekto bei Maironio ir J.Keliuočio jubiliejams skirti 

renginiai, ,,Poezijos pavasaris 2012“,tradicinė bibliotekų lėlių teatrų šventė, XVII respublikinė 

medžio drožėjų darbų ir XIII respublikinė prakartėlių parodos-konkursai, Rokiškio krašto muziejaus 

parodos pristatymas Nesvyžiuje (Baltarusija).  

 Sėkmingai dirbo rajono bibliotekininkai, kurie praėjusiais metais baigė įgyvendinti projektą 

„Bibliotekos pažangai“, per penkerius metus į rajono bibliotekų modernizavimą ir paslaugų plėtrą 

buvo investuota 2 mln. 800 tūkstančių litų projektinių lėšų. Už ketverių metų veiklos rezultatus 

biblioteka pripažinta laimėtoja už geriausius pasiekimus gyventojų skaitmeninio raštingumo 

mokymo srityje ir už veiksmus, išsaugant miestelių bibliotekas, pavaldžias viešajai bibliotekai. 

2012 m. išleisti du krašto kultūros žurnalo „Prie Nemunėlio“ numeriai, L.Dovydėno bibliografija; į 

naujas patalpas perkelta Suvainiškio biblioteka; suremontuotos Verksnionių, Panemunėlio 

bibliotekos. 

 2012 metais pirmą kartą vykusiuose geriausio šalies muziejaus rinkimuose rokiškėnai 

iškovojo pirmąją vietą. Pernai priduotas naudoti vienas iš buvusių dvaro kumetynų; renovuotas 

Obelių muziejus; vykdytos dvi svarbios ekspedicijos grafų Tyzenhauzų palikimo tema Lietuvoje ir 

Baltarusijoje; surengti 445 edukaciniai užsiėmimai, kuriuose dalyvavo daugiau kaip dešimt 

tūkstančių lankytojų; muziejaus fondai papildyti . 2573 muziejinės vertės daiktais. Vien už 

teikiamas paslaugas muziejininkai surinko virš 148 tūkst. Lt, dar virš 33, 7 tūkst. Lt gavo iš 

projektinių fondų ir programų. 

 Toliau iš valstybės investicijų buvo rekonstruojamas Rokiškio kultūros centras, buvo 

plečiama viešosios įstaigos Rokiškio turizmo informacijos centro veikla (internetinėje svetainėje 

medžiaga pateikta net penkiomis užsienio kalbomis; daugybė medžiagos pateikta įvairiems 

respublikiniams leidiniams ir svetainėms; išleistas leidinys apie Rokiškio kraštą). 2012 metais 

centras užsiėmė ir komercine veikla, iš kurios uždirbo 79, 8 tūkst. Lt. 

 Savivaldybės, privačių ir kitų rėmėjų pastangomis 2012 metais išleista monografija 

„Panemunėlis“ (du tomai), albumas „Palmyra Damijonaitienė“, knyga apie Skemų apylinkes ir jų 

žmones (sudarytojai – G.Dručkus ir K.Driskius).  

 Sportas. 2012 metais rajono savivaldybėje veikė 32 sporto organizacijos, viena sporto 

mokymo biudžetinė įstaiga, 29 sporto klubai (asociacijos), viena viešoji įstaiga ir UAB, kuriose 

sportavo 2014 gyventojų. 

 2012 metai rajono sportininkams buvo sėkmingi: Agnė Šlapelytė Pasaulio ir Europos jaunių 

sambo čempionatuose iškovojo antrąsias vietas, Viktorija Morozovaitė Pasaulio jaunimo fitneso 

čempionate iškovojo antrąją vietą, Vilija Guzaitė Pasaulio jaunimo sambo čempionate pelnė 

bronzos medalį, Simui Raupiui Europos jaunimo krepšinio čempionate įteiktas sidabro medalis. 

 Svarbiausiose metų šalies varžybose – Lietuvos jaunučių sporto žaidynėse – Rokiškio rajono 

savivaldybė užėmė trečiąją vietą, žaidynių nugalėtojais ir prizininkais tapo 8 jaunieji sportininkai. 

 Lietuvos mokinių olimpiniame festivalyje sėkmingai dalyvavo ir apdovanojimus pelnė 

Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos šauliai, Jūžintų Juozo Otto Širvydo vidurinės mokyklos svarsčių 

kilnotojai, Senamiesčio progimnazijos „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ ir kvadrato komandos. 



 10 

 Be jau minėtų pasiekimų, gerai pasirodyta atskirų sporto šakų Lietuvos čempionatuose, 

kitose šalies ir tarptautinėse varžybose bei turnyruose. 17 rokiškėnų yra įvairių sporto šakų jaunių, 

jaunimo ir suaugusių Lietuvos rinktinių nariai. 

 Sportininkų pergalės ne tik reprezentavo mūsų rajoną, bet tapo svariu veiksniu, skatinančiu 

sportuoti gyventojus. Vykusiose rajono seniūnijų sporto žaidynėse dalyvavo virš 350 sporto 

mėgėjų. Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių nugalėtojais tapo parko tinklinio komanda ir Rokiškio 

miesto seniūno pavaduotojas Egidijus Žaliauskas, antrąją vietą užėmė moterų krepšinio komanda. 

 Siekiant sudaryti geresnes sąlygas kūno kultūros ir sporto užsiėmimams, renovuoti Kamajų 

Antano Strazdo gimnazijos, Panemunėlio pagrindinės mokyklos sporto aikštynai, pradėti ledo 

ritulio aikštelės atnaujinimo darbai. 

 Valstybinių funkcijų vykdymas.  

 Civilinės būklės aktų registravimas. 2012 m. Civilinės metrikacijos skyriuje įregistruoti 

236 gimimai, tarp kurių 36 vaikai, gimę užsienyje. Tėvystė pripažinta 65 vaikams, tėvystė nustatyta 

teismo sprendimu 1 vaikui, vienišos motinos registravo 16 vaikų. 

 Rajone mirė 600 žmonių, mieste – 197. Užsienyje mirė 10 rokiškėnų. Seniūnijose 

užregistruotos 403 mirtys : Juodupės – 66, Jūžintų – 35, Kamajų – 42, Kazliškio – 19, Kriaunų – 29, 

Obelių – 54, Pandėlio – 55, Panemunėlio – 24, Rokiškio kaimiškoji – 79. 

 Civilinės metrikacijos skyriuje registruota 180 santuokų, tarp kurių 2 – sudarytos užsienio 

valstybėse, 44 – bažnyčios nustatyta tvarka sudarytos santuokos. 

 Registruoti 109 santuokos nutraukimai. 

 Praėjusiais metais sudaryta 6 vardo, pavardės, tautybės pakeitimo, 31 civilinės būklės aktų 

įrašų ištaisymo, 1 akto įrašo anuliavimo bylos. 

 Išduota 12 pažymų apie šeiminę padėtį dėl santuokos įregistravimo užsienyje. 

 Išduota daugiau kaip 700 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 – socialinių išmokų mokėjimas. 2012 m. šalpos išmokas gavo 2396 asmenys, 

išmokėta 12 mln. 127 tūkst.Lt; išmokas vaikams gavo 2610 asmenys, išmokėta 2 mln. 271 tūkst.Lt; 

socialines pašalpas 2012 m. gavo 3545 asmenys, išmokų suma – 8 mln. 620 tūkst. Lt; 

kompensacijos už būsto šildymą bei karštam vandeniui skirtos 3506 asmenims, šių kompensacijų 

suma – 1 mln. 890 tūkst. Lt. 

 Iš savivaldybės biudžeto vežėjams yra kompensuojama negautos pajamos, už vežimą 

keleivių, kuriems teikiamos Transporto lengvatų įstatyme numatytos lengvatos vietinio susisiekimo 

maršrutais. 2012 m už lengvatinį keleivių vežimą vežėjams sumokėta 140 tūkst. Lt. Taip pat 

socialinę pašalpą gaunančioms šeimoms yra kompensuojama dalis mokesčio už lifto paslaugas, 

2012 m. šioms kompensacijoms sumokėta 0,5 tūkst. Lt. 

 Mažas pajamas turinčių šeimų vaikų nemokamo maitinimo organizavimas. Per 2012 

m.nemokamas maitinimas skirtas 2432 mokiniams, parama mokinio reikmėms – 1886 vaikams; 

išmokoms skirta 1 mln.523,8 tūkst. Lt. 

 Valstybės garantijų nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams grąžintų 

gyvenamųjų namų ar jų dalių ir butų, vykdymas. 2012 m. atkurtos  Švč. Nekaltosios Mergelės 

Marijos tarnaičių kongregacijai nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą, esantį Rokiškio m., 

Nepriklausomybės a. 2, ir už šį turtą kongregacijai atlyginta kitu savivaldybei nuosavybės teise 

priklausančiu turtu. Atlyginus Kongregacijai kitu turtu, gyvenamajame name Rokiškio m., 

Nepriklausomybės a. 2 gyvenančioms 6 šeimoms leista privatizuoti butus lengvatinėmis sąlygomis. 

 Valstybės garantuojama teisinė pagalba. Apie galimybę pasinaudoti nemokama pirmine 

teisine pagalba, Rokiškio rajono gyventojus savivaldybės administracija informuoja vieną kartą per 

mėnesį, skelbdama informaciją rajoniniame laikraštyje „Gimtasis Rokiškis“, visa informacija yra 

Rokiškio rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje, gyventojams platinami informaciniai 

lankstinukai. Visi seniūnijų gyventojai, kurie kreipėsi į seniūnijas, buvo informuojami apie 

galimybę pasinaudoti nemokama pirmine teisine pagalba.  
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 Į Rokiškio rajono savivaldybės administraciją dėl pirminės teisinės pagalbos per 2012 metus 

kreipėsi 1058 asmenys. Surašyti 433 prašymai antrinei teisinei pagalbai gauti, 39 raštai kitoms 

institucijoms. Savivaldybėje gyventojai konsultuojami ir telefonu, jų apskaita nėra vedama. 

 Pirminė teisinė pagalba buvo teikiama: šeimos teisės klausimais konsultuoti 506 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 – 188 (darbo sutarties sudarymas ir vykdymas, darbo 

užmokestis, garantijos ir kompensacijos, darbo sutarties pasibaigimas, darbuotojų sauga ir sveikata), 

socialinės apsaugos teisės – 13 (socialinis draudimas, socialinė parama), nuosavybės teisių atkūrimo 

klausimais –1, administracinės teisės ir administracinio proceso klausimais – 26, civilinės teisės ir 

civilinio proceso – 178, baudžiamosios teisės – 32, baudžiamojo proceso – 75 ir kitais klausimais – 

39 asmenys. 

 Savivaldybėms pagal teisės aktus priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas. 

 Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Archyvų skyrius 2012 m. gavo 1188 
gyventojų ir įstaigų prašymus išduoti pažymas, kitus dokumentus juridiniams faktams patvirtinti. 

Atsakant į šiuos ir ankstesniais metais gautus prašymus, buvo parengti 1776 atsakymai. Liko 

neatsakyta į 2012-aisiais ir ankstesniais metais gautus 636 Sodros prašymus pateikti duomenis dėl 

duomenų kaupimo ir darbo stažo apskaičiavimo.  

 2012 m. toliau saugoti priimtos 1044 dokumentų bylos iš 13 likviduojamų ir likviduotų 

juridinių asmenų, išduota 10 tai patvirtinančių pažymų. 

 Iš veikiančių savivaldybės administracijos skyrių ir tarnybų 2012 m. perimtos saugoti 192 

dokumentų bylos. Tvarkyta savivaldybės administracijos dokumentų bylų apskaita, rengti ir su 

Panevėžio apskrities archyvu derinti ilgai ir nuolat saugomų bylų apyrašai.  

 Toliau tvarkyta ir tikslinta Archyvų skyriuje saugomų dokumentų fondų apskaita, tikslintas 

fondų sąrašas, jis perkeltas į Elektroninę dokumentų valdymo sistemą. Atrinkta naikinti 6251 byla, 

kurių saugojimo laikas pasibaigęs, parengti ir su Panevėžio apskrities archyvu suderinti šių bylų 

naikinimo aktai. 

 Vaikų ir jaunimo teisių apsauga. 2012 metais buvo parengti ir registruoti Socialinės 

paramos šeimai informacinėje sistemoje 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 

mažėja. Palyginti su 2011 metais, pernai rajono savivaldybėje gyveno 55 socialinės rizikos 

šeimomis mažiau, jose augo 58 vaikai. 2012 metais savivaldybės apskaitoje buvo 148 socialinės 

rizikos šeimos, jose augo 321 vaikas. Per 2012 metus į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, 

apskaitą daugiau įrašyta kaimuose gyvenančių šeimų (kaimuose – 97 šeimos, mieste – 51 šeima). 

Daugiausia vaikų augančių socialinės rizikos šeimų aplinkoje buvo Rokiškio miesto, Obelių, 

Rokiškio kaimiškojoje seniūnijose. 

 Socialinės rizikos šeimų ir jose augančių vaikų skaičiaus mažėjimą galimai lemia kelios 

priežastys: socialinių paslaugų šeimoms teikimo organizavimo teikimas bei intensyvesnis dirbas su 

socialinės rizikos šeima, stipriną ją, todėl yra pagrindas šeimą išbraukti iš apskaitos. Taip pat 

socialinės rizikos šeimų ir vaikų jose mažėjimą sąlygoja ir tai, kad šeimose nebelieka nepilnamečių 

vaikų ir šeimos išbraukiamos iš sąrašų. Be to, socialinės rizikos šeimų ir vaikų jose mažėjimui turi 

įtakos ir nestacionarių socialinių paslaugų teikimas socialinės rizikos šeimų vaikui bei jo šeimai 

(dienos centrai Rokiškio mieste ir Pandėlio seniūnijoje). 
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 Vadovaujantis nustatyta tvarka, už tėvų valdžios nepanaudojimą arba panaudojimą 

priešingai vaiko interesams 8 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 2012 metais organizuojant pagal kompetenciją teisės aktų 

nustatyta tvarka likusių be tėvų globos (rūpybos) vaikų teisių ir interesų apsaugą, nuspręsta 32 

atvejais vaikams nustatyti vaiko globą (rūpybą). Analizuojant aplinkybes, dėl ko vaikai neteko tėvų 

globos 2012 metais, nustatytos dvi svarbiausios priežastys: tėvai arba turimas vienintelis iš tėvų 

nesirūpino, nesidomėjo vaiku, jo neprižiūrėjo, netinkamai auklėjo, naudojo fizinį ar psichinį smurtą, 

ir dėl to kilo pavojus vaiko fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi bei saugumui 

(23 tokie vaikai, t. y. 72 proc. visų tėvų globos netekusių vaikų) ir antroji  priežastis, kai tėvai arba 

vienintelis iš tėvų laikinai negalėjo rūpintis dėl abiejų tėvų ar vieno iš jų ligos, suėmimo, bausmės 

atlikimo ar kitų svarbių priežasčių (4 vaikai, t. y. 13 proc.). 

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

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

atstovavimo klausimais, 2012 metais pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Utenos vaikų 

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

(rūpintoju), išskyrus vaiko artimuosius giminaičius, mokymai, taip pat , bendradarbiaujant su centro 

specialistais, buvo organizuojami tęstiniai mokymai vaikus globojančioms šeimoms.  

 2012 metais gauta pranešimų dėl 12 vaikų, galimai nukentėjusių nuo fizinio smurto. 

Analizuojant duomenis apie smurto pasiskirstymą tarp lyčių, nustatyta, kad 2012 metais prieš 

mergaites buvo smurtaujama daugiau (58 proc.). Daugiausi smurtą patyrė 10-14 m. vaikai. Visiems 

smurtą patyrusiems vaikams bei jų šeimoms buvo tarpininkauta dėl socialinės ar psichologinės 

pagalbos vaikams organizavimo.  

 Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai dalyvavo visuose teisminiuose procesuose, 

kuriuose buvo nagrinėjami klausimai, susiję su nepilnamečiais. 

 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 2012 metus 

užregistruoti 139 pranešimas 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).  
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 Dažniausiai vaiko teisės pažeidžiamos dėl tėvų netinkamo valdžios įgyvendinimo savo 

vaikų atžvilgiu. Todėl 2013 metais, pasinaudojant Vaiko teisių apsaugos skyriui suteiktomis 

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

sprendimo būdų. 

 Jaunimo politikos įgyvendinimas savivaldybėje. Savivaldybės lėšomis finansuoti ir 

įgyvendinti 8 jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų ir neformalių jaunimo grupių projektai, 

kuriems buvo skirta 17,7 tūkst. Lt (539 dalyviai). Jaunimo reikalų departamento lėšomis buvo 

finansuoti ir įgyvendinti 2 projektai, kuriems skirta 28,9 tūkst. Lt (680 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 167,30 tūkst. Lt (2215 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 233 jaunieji šauliai; paruošti 47 policijos rėmėjai; organizuoti 4 

mokymai, (79 dalyviai); 8 kartus budėta kartu su policijos pareigūnais (40 dalyvių); įvyko 4 

renginiai (67 dalyviai). 

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 470 jauni 

žmonės. 

Rokiškio rajono savivaldybė nuo 2012 m. gegužės mėn. buvo atrinkta ir dalyvavo Jaunimo 

reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projekto „Integruotos jaunimo 

politikos plėtra“ veikloje „Naujų bendradarbiavimo formų diegimas, plėtojant jaunimo centrų 

koncepcijas“ perimant patirtį iš Skuodo rajono savivaldybės, įgyvendinančios mobilaus jaunimo 

centro koncepciją kartu su Kauno, Zarasų ir Kupiškio rajono savivaldybėmis. Patirtį perima 

Rokiškio r. Pandėlio universalus daugiafunkcis centras, Rokiškio r. Obelių gimnazijos neformaliojo 

ugdymo skyrius, VšĮ Rokiškio jaunimo centras (atviras darbas su jaunimu). Rokiškyje vyko 6 

patirties perėmimo renginiai, kuriuose dalyvavo 79 jaunimo ir su jaunimu dirbantys dalyvaujančių 

įstaigų atstovai. 

Svarbiausia jaunimo veikla ir renginiai: tarptautinėje jaunimo akcijoje „Darom 

2012“dalyvavo 5233 dalyvių iš 101 įstaigos ir organizacijos; jaunimo akcijoje –„Jaunimas gyvai“ 

2012 m. rugsėjo 22 d. Nepriklausomybės aikštėje, Rokiškyje, skirtoje Rokiškio miesto 513 

gimtadieniui, interaktyviose jaunimo organizacijų veiklose dalyvavo ne tik savivaldybės jaunimo 

organizacijų  atstovai, bet ir jauni žmonės iš Italijos, Prancūzijos, Portugalijos, Maltos, Danijos, 

Kroatijos, Turkijos, Rumunijos, Bulgarijos, Suomijos, Latvijos ir Lietuvos. 

 Civilinės saugos organizavimas. 2012 m. balandžio ir gruodžio mėnesiais tikslintas 

Savivaldybės civilinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms planas; Rokiškio kaimiškojoje 

ir Rokiškio miesto seniūnijose, VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninėje, Rokiškio pirminės asmens 

sveikatos priežiūros centre, Obelių gimnazijoje surengti seminarai-pasitarimai; su atsakingais už 

civilinę saugą įstaigų, įmonių, mokyklų darbuotojais buvo bendraujama Rokiškio rajono 

savivaldybės administracijos patalpose, taip pat objektuose; Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų 

komisijai sudarytos sąlygos dirbti valdymo centro patalpose; su Architektūros ir paveldosaugos 

skyriaus vyriausiuoju specialistu (ekologu), Žemės ūkio skyriaus vyriausiuoju specialistu 

(melioratoriumi) patikrinti 5 Rokiškio rajono tvenkiniai. 

 Žemės ūkis. 2012 m. iš rajono gyventojų priimtos 4659 paraiškų tiesioginėms išmokoms už 

žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus ir paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų 
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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 – 51 mln. Lt.  

 Per 2012 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 5 melioracijos statinių naudotojų asociacijų ir savivaldybės projektai, kurių bendra 

vertė viršija 5 mln. Lt. 

 Padedant savivaldybės Žemės ūkio skyriaus ir seniūnijų žemės ūkio specialistams, pateikta 

apie150 paraiškų (už 900 tūkst. Lt) pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos 

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

 Seniūnijos. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos seniūnijos teikė viešojo 

administravimo paslaugas seniūnijų gyventojams, organizavo darbą seniūnijoms priskirtose srityse: 

žvyravo kelius, tvarkė asfalto duobes, valė sniegą, prižiūrėjo apšvietimo linijas, pjovė avarinius 

medžius, prižiūrėjo jų teritorijoje esančias kapines, kultūros paveldo teritorijas, tvarkė savavališkus 

šiukšlynus, atliko kitus teises aktais nustatytas pareigas ir darbus.  

 Juodupės seniūnija. surašyti 77 atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygų įvertinimai; 

dalinti maisto paketai iš EB pagalbos fondo 885 seniūnijos gyventojams; 128 šeimoms sutvarkyti 

dokumentai nemokamam vaikų maitinimui mokyklose gauti bei mokinio reikmėms įsigyti; 688 

gyventojams – dokumentai įvairiai socialinei paramai gauti; išduotos 785 pažymos apie šeimos 

sudėtį ir kitokią faktinę padėtį; atvykimą į seniūniją deklaravo 162 asmenys, išvykimą į užsienį – 29 

asmenys, išduotos 238 pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą; įregistruoti 62 mirties aktai, 

išduoti 62 mirties liudijimai, 55 leidimai – laidoti seniūnijos kapinėse; atlikta 419 notarinių 

veiksmų. 

 Greideriuota 125 km žvyrkelių; sutvarkyta 380 kv. m asfalto duobių. 

 Juodupės ir Lukštų kapinėse nupjauta 15 avarinių medžių.  

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

 Priimta ir užregistruota 481 ūkininkų paraiška tiesioginėms ir kitoms kompensacinėms 

išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus gauti. Žemės ūkio ir kaimo verslo centro 

registre atnaujinti 434 valdos duomenys, naujai įregistruotos 4, išregistruotos6 valdos. 

 Viešuosius darbus dirbo 38 gyventojai, visuomenei naudingus darbus dirbo 463 gyventojai 

(buvo valomos gatvės, šaligatviai, parkai, sodinti Juodupės miestelio gėlynai jų pačių išaugintomis 

gėlėmis, prižiūrėti želdiniai, kapinės, kertamos vietinių kelių užaugusios pakelės, tvarkomi 

šiukšlynai). 

 Suteikta 219 adresų 6 seniūnijos kaimų nekilnojamo turto objektams. 

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

diviziono Rytų konferencijos varžybos atviroje ledo aikštelėje) renginiai, tradicinė gerumo diena 

socialinės rizikos šeimoms, Juodupės miestelio 105-ųjų metinių 

šventė „Juodupė – dalelė Lietuvos“, rajono vokalinių ansamblių šventė-konkursas „Atsiliepki tu 

manoj dainoj“, metų renginys „Rojaus obuolio nominacijos“; Onuškyje organizuota 10 renginių, 

Lukštuose – 15. 

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

Lukštuose. Perrinkti seniūnaičiai visose seniūnijos seniūnaitijose. Įkurta Juodupės seniūnijos 

vietos bendruomenės taryba, kurios iniciatyva bendruomenės už jų sprendimams vykdyti 

skirtas lėšas įsigijo žoliapjoves, įsirengė poilsio aikšteles, prisidėjo prie seniūnijos renginių 

organizavimo. 

 Jūžintų seniūnija. Jūžintų seniūnijoje 2012 metais gyvenamąją vietą yra deklaravę 1823 

gyventojai. Jų skaičius per metus sumažėjo 36 asmenimis (pernai – 27).Socialinės pašalpos 

mokamos 112 smenų ( pernai – 71), pagalbos pinigai mokami 9 žmonėms. Dėl vienkartinių pašalpų 

išmokėjimo kreipėsi 58 asmenys. Parama mokinio reikmėms įsigyti skirta 67 šeimoms. Parama 

maisto produktais iš ESB intervencinių atsargų skirta 509 gyventojams (pernai – 568). Seniūnijoje 

yra registruotos 9 socialinės rizikos šeimos (pernai buvo 14). 
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 Iš rajono Vietos veiklos grupės lėšų pradėtas vykdyti Ragelių pastato, į kurią perkeltas 

bibliotekos Ragelių filialas, išorės remonto projektas (pakeisti langai ir durys, stogo danga, 

apšiltintos sienos). Projektui įgyvendinti skirta per 90 tūkst. Lt ES paramos. Paramą minkštiesiems 

projektams vykdyti iš rajono Vietos veiklos grupės gavo Čivylių kaimo bendruomenė. Projektas 

įvykdytas. Jūžintų bendruomenė iš VVG gautos paramos suremontavo bendruomenės patalpas 

(darbų vertė – 130 tūkst. Lt). Jis bus vykdomas toliau.  

 Seniūnija papildomai gavo 420 kubinių metrų žvyro. Nužvyruoti keliai: ,,Mičiūnai –

Radišiai“, ,,Ratkupis–Pilkėnai, ,,Tomakaimis–Bajoriškis“. Seniūnija labdarai gavo per 30 kubinių 

metrų žvyro. Juo užpiltos Jūžintų miestelio lietaus išplautos žvyruotos gatvės, žvyruota automobilių 

stovėjimo aikštelė prie Jūžinto ežero poilsiavietės, pradėta tvarkyti Norkūnų kelio atkarpa į 

gyventojų sodybas.  

 2012 metams seniūnija iš savivaldybės ir darbo biržos gavo finansavimą įdarbinti 39 

bedarbius (pernai įdarbinti 72). Visuomenei naudingus darbus dirbo 61 gyventojas. Jiems padedant 

baigtos remontuoti Ragelių bibliotekos vidaus patalpos; socialinio būsto, esančio Rageliuose, 

veranda; Laibgaliuose prie katilinės pastatyta nauja malkinė; seniūnijos pastate pakeisti 2 langai; 

valytos gatvės, šaligatviai, parkai, prižiūrėti želdiniai, kapinės, pakelės, ruoštos malkos, tvarkyti 

šiukšlynai).  

 Rajono pensininkų draugijos „Bočiai“ iniciatyva Jūžintuose vyko trims grupėms po 15 

asmenų šešiasdešimties valandų kompiuterinio raštingumo kursai; trys grupės po 8 žmones mokėsi 

kompiuterinio raštingumo pažengusiųjų grupėje. 

 Kasmet seniūnijoje rengiamos tradicinės kraštiečių šventės: Laibgaliuose – „Gandrinės“, 

Jūžintuose – „Dienos: Mūsų Jūžintai“. Laibgalių ir Jūžintų kultūros centruose surengti visų 

valstybinių švenčių minėjimai, vyko tradicinės šventės, vietos amatininkų parodos. Kovo pradžioje 

Jūžintuose buvo sukurta nauja kaimo kapela. Jai už rėmėjų lėšas buvo pasiūti koncertiniai drabužiai, 

nupirkta Peterburgo armonika. Seniūnijos salėje pirmą kartą surengta pavasarinė knygų mugė. 

Knygas, kurių niekas nenupirko, seniūnija padovanojo viešajai J. Keliuočio bibliotekai.  

 Jūžintuose bendruomenės iniciatyva kasmet renkamas metų žmogus, skiriamos nominacijos 

už atskirus darbus. Šiemet metų žmogaus titulas buvo suteiktas bendruomenės finansininkei Stasei 

Kilienei.  

 Kamajų seniūnija. Įgyvendintas projektas „Kompleksinis Kamajų miestelio centrinės 

dalies sutvarkymas ir plėtra“ (įrengta sporto aikštelė, sutvarkytas Vilniaus gatvės šaligatvis, 

pastatytas lauko tualetas). 

 Kamajuose birželio mėnesį vyko tradicinė penkių seniūnijų šventė „Sveiki, kaimynėliai“, 

spalio mėnesį, kartu su kitomis bendruomenėmis Kamajuose surengta tradicinė rudens šventė „Kuc 

kuc Kamajuos“. Salose vyko tarptautinė kalbotyros vasaros mokykla ir muzikos festivalis, 

parasparnių stovyklautojai surengė skraidymo čempionatą. Aukštakalniuose surengta seniūnijos 

saviveiklininkų šventė, Duokiškyje – kraštiečių šventė „Duokiškio baladės“. 

 Kazliškio seniūnija. Įgyvendinant vietos bendruomenių savivaldos 2012 m. programą, 

savivaldybės skirtus 4519 litų Vietos bendruomenių taryba panaudojo Kazliškio Švč. Mergelės 

Marijos bažnyčios elektros instaliacijai pakeisti.  

 Seniūnijoje per 2012 metus įdarbinta 10 asmenų. 

 Prižiūrėta 10 veikiančių ir 2 neveikiančios kapinės. 

 Per ataskaitinius metus suteikti gatvių pavadinimai seniūnijos gyvenamosioms vietovėms, 

kuriose yra virš 20 kiemų. Adresų registre įregistruotos 6 gatvės, suteikti 313 adresai objektams. 

 Vertintos 30 šeimų ir asmenų gyvenimo sąlygos; 4 asmenys kreipėsi dėl specialiųjų 

pagalbos priemonių įsigijimo. Rinkti prašymai, dokumentai pašalpoms mokėti. 30 moksleivių 

skirtas nemokamas maitinimas, pinigai mokyklinėms prekėms įsigyti. Kompensacijas skaitmeninės 

televizijos priėmimo įrangai įsigyti gavo 29 asmenys, kompensacijas kietam kurui – 9. Socialines 

pašalpas gavo vidutiniškai apie 30 šeimų, asmenų. 

 180 seniūnijos gyventojų gavo 5 kartus per metus maisto produktus iš ES bendrijos fondo. 

Maltos Ordino dovanota labdara išdalinta 63 asmenims. 
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 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.  

 Vasaros metu dalyvauta reiduose ir budėjimuose, kontroliuota, kaip laikomasi poilsiaujančių 

gamtoje priešgaisrinio elgesio taisyklių. Kartu su policijos inspektoriumi lankytos atokiau 

gyvenančios šeimos, asmenys. 

 Sušaukti 2 susirinkimai. 

 Kriaunų seniūnija. Įvertintos 38 šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygos, socialinės pašalpas 

gavo 47 asmenys, nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti – 47 moksleiviai, 

kieto kuro kompensacijas – 65 pareiškėjai, maisto produktus – 321 seniūnijos gyventojas. 

 Išduotos 145 pažymos apie faktinę padėtį, užregistruotos 29 mirtys, atlikta 26 notariniai 

veiksmai, gyvenamąją vietą deklaravo 28 asmenys, išvykimą deklaravo 11 asmenų, išduotos 49 

pažymos apie deklaruotą gyvenamą vietą. 

 Prisidėta pildant projekto „ Kriaunų kaimo kompleksinė infrastruktūros plėtra“ paraišką 

(patvirtinus paraišką numatoma rekonstruoti dalį Ežero g. Kriaunų k. bei sutvarkyti Kriaunų 

miestelio aikštę); parengta paraiška projektui „Kriaunų kaimo paplūdimio pritaikymas poilsiui II“ 

(numatoma sukurti viešą erdvę prie Sartų ežero Kriaunų k.); įgyvendinus projektą „Bešeimininkių 

pastatų likvidavimas“ likviduota Bradesių veršidė ir karvidė; o baigus vykdyti projektą 

„Nenaudojamų gręžinių likvidavimas“ likviduotas nenaudojamas Baršėnų k. gręžinys. 

 Per 2012 m. įdarbinta 17 asmenų dirbti viešuosius darbus (kirsti pakelių krūmai; paruošta 43 

kub.m. malkų; prižiūrėtos veikiančios kapinės, seniūnijos teritorijoje esantys paplūdimiai; valyti 

šaligatviai; sodinti medeliai Bradesių k. paplūdimyje, Rupetų kapinėse, Kriaunų parke). 

 Žvyruota kelių už 18,5 tūkst. Lt, greideriuota 150 km kelių už 21,6 tūkst. Lt, suremontuotos 

trys kelio pralaidos (išleista 16,5 tūkst.Lt), suremontuota 261 kv.m asfalto duobių už 30,0 tūkst. Lt., 

kelių žiemos priežiūrai išleista 2,0 tūkst. Lt. Nupjauti avariniai medžiai Kriaunų ir Rupetų kapinėse; 

organizuotas šiukšlių išvežimas iš šiukšlių rūšiavimo aikštelių Lašų ir Kriaunų kaimuose. 

 Padėta užpildyti 304 paraiškas tiesioginėms išmokoms , 284 paraiškas – mažo nepalankumo, 

7 paraiškas – didelio nepalankumo, 19 paraiškų – ,,Natura 2000“, 10 – ekologinio ūkininkavimo 

paraiškų išmokoms gauti, 311 prašymų atnaujinti kaimo valdų duomenis, 20 tiesioginių pardavimų 

metinių deklaracijų. 

 Suteikta 20 adresų seniūnijos gyvenamųjų vietovių objektams. 

 Seniūnijos mėgėjų meno kolektyvai koncertavo Latvijos Respublikos Salaso savivaldybės 

miestelio šventėje, Biržų, Kupiškio, Molėtų, Panevėžio, Utenos, Zarasų bendruomenių šventėse, 

kaimyninių seniūnijų kultūros namuose, dalyvavo konkursuose, minėtas Kriaunų kaimo 

bendruomenės dešimties metų jubiliejus. 

 Šauktos Kriaunų, Sartų, Lašų seniūnaitijų sueigos, rinkti seniūnaičiai, seniūnijos vietos 

bendruomenės taryba. 

Obelių seniūnija. Užregistruotos 123 atvykimo gyvenamosios vietos deklaracijos, 19 

gyvenamosios vietos deklaracijų išvykti iš Lietuvos; priimti 5 prašymai apie įtraukimą į 

gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą; gauta ir užregistruota 20 asmenų prašymų 

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

duomenų taisymo, keitimo ir naikinimo, 219 pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą, 7 pažymos 

apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą; išduota 500 pažymų apie šeimos 

sudėtį, 32 asmenų charakteristikos policijos komisariatui, prokuratūrai, teismui, notarų biurui, 

antstolių kontorai. 

 Prižiūrėti seniūnijai priklausantys keliai (užtaisytos asfalto duobės Gediškių, Antanašės, 

kaimų gatvėse; nužvyruota Obelių mieste Dirbtuvių gatvės dalis, Papilių, Gediškių, Dirdų, 

Strepeikių kaimo keliai; suremontuota pralaida per kelią Obelių mikrorajone; išvalytos Dirdų, 

Razlivkos, Dideliškio, Audronių kaimų pakelės). 



 17 

 Obelių mieste ir didžiuosiuose seniūnijos kaimuose prižiūrėti šaligatviai; šalinti pavojingi 

medžiai kapinėse (Obelių mieste, Rūmiškių, Gediškių, Vobolių kaimuose), iškirsti krūmai 

Zarinkiškio, Gediškių, Kreščionių, Bučiūnų kapinėse ir aplink jas. 

 Nuolat rinktos ir vežtos 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. 

 Obelių seniūnijoje per ataskaitinį laikotarpį įregistruotos 44 naujos gatvės, suteikta 1116 

numerių pastatams. 

 Seniūnijoje per ataskaitinį laikotarpį suorganizuoti 5 seniūnaitijų seniūnaičių rinkimai, 

išrinkti 3 seniūnaičiai. Bendruomenių iniciatyva surengti 6 gyventojų susirinkimai, kuriuose 

dalyvavo rajono savivaldybės administracijos, VVG, Žemės ūkio skyriaus atstovai. 

 Seniūnijoje veikia seniūnaičių taryba, Vietos bendruomenių taryba, į kurią delegavo atstovus 

seniūnijos bendruomenės, organizacijos.  

 Organizuotas gyventojų, kurie nuomoja socialinius būstus, susirinkimas, žemės naudotojų, 

ūkininkų susirinkimas. 

Pandėlio seniūnija. 
Pandėlio seniūnija 2012 m. savo jėgomis suremontavo seniūnijos administracinio pastato 

keturis kabinetus ir salę, skelbimų lentą Pandėlio mieste ir Suvainiškio bibliotekos katilinės 

patalpas; Panemunio kultūros namuose permūrijo dvi krosnis; paruošė 300 kub. m malkų; prižiūrėjo 

250 km kelių (greideruota 425 km kelių, užpiltos didžiosios duobės, paskleista 920 kub. m žvyro); 

nupjovė 24 avarinės būklės medžius. 

 2012 m. buvo atlikti baigiamieji projekto „Kompleksinis Pandėlio miesto sutvarkymas ir 

plėtra“ darbai (atvežta 90 kub. m juodžemio; išlyginta, paruošta veja; pasėta žolė). 

 Panemunėlio seniūnija. 

 Įvykdytas 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto projektas 

(750 tūkst. Lt – ES ir 55 tūkst. Lt – Lietuvos Respublikos). Pagrindinis projekto tikslas – didinti 

sanglaudą tarp Rokiškio miesto ir Panemunėlio geležinkelio stoties gyvenvietės, kompleksiškai 

sutvarkyti Panemunėlio geležinkelio stoties gyvenvietės centrinę dalį; įvykdytas projektas „Struvės 

lanko Gireišių punkto aplinkos pritaikymas turizmui, propaguojant UNESCO paveldą (projekto 

vertė – 226 tūkst. 875 Lt: paramos programos lėšos – 150 tūkst. Lt, Žemės ūkio ministerijos lėšos 

PVM finansuoti – 31 500 Lt; savivaldybės lėšos – 45 375 Lt); projektas ,,Investicijos į Rokiškio 

rajono savivaldybės pastatus kaimuose plėtojant bendruomenių veiklos galimybes“ (Panemunėlio 

pirties pastato dalies pagerinimo darbai, įrengta Panemunėlio miestelio biblioteka ir skaitykla; 

projekto vertė – 66 ūkst. 982 Lt: ES lėšos – 44 tūkst. 285 Lt, iš valstybės biudžeto – 10 tūkst. 706 

Lt, savivaldybės biudžeto – 11 tūkst. 990 Lt).  

 Per ataskaitinį laikotarpį minėtos valstybės šventės; surengta Panemunėlio seniūnijos 

tautodailininkų paroda, kurios metu darbai buvo atrinkti į respublikinę parodą, padėkos raštais 

apdovanoti tautodailininkai V. Zakarka ir R. Kaminskas; vyko smagi Užgavėnių šventė, velykinėje 

popietėje ,,Ridenu margutį“ Velykė supažindino su Velykų papročiais; rajono mėgėjų teatrų 

konkursinė šventė ,,Seklyčia” sukvietė į Panemunėlį visus rajono teatrus; spalio 31 d. organizuota 

akcija ,,Lai sušildo žvakelės vėles užmirštų“; priešadventinį koncertą seniūnijos gyventojams 

lapkričio 17 d. surengė kapela ,,Provincija“, vadovaujama Rimanto Mickio. 

 Vykstant remonto darbams daugiafunkciame centre, smagiausia metų šventė Joninės, 

švęstos bendruomenės pirmininko Romualdo Kaminsko sodyboje, visus linksmino akordeonistų 

ansamblis ,,Liepsnojantys akordeonai“. 

 Rokiškio kaimiškoji seniūnija. Surašyti 116 atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygų 

įvertinimai; registruota 18 socialinės rizikos šeimų; pašalpos pinigais buvo skirtos 7 socialinės 

rizikos šeimoms, kuriose auga 12 vaikų; padėta įsigyti būtiniausius mokinio reikmenis; sutvarkytas 

nemokamas maitinimas mokykloje. 

 25 neįgaliems asmenims padėta apsirūpinti įvairia kompensacine technika; 181 šeima gavo 

socialinę pašalpą; 200 kartų lankytasi pas žmones su negalia, vienišus ir senus gyventojus; priimti 
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49 prašymai kieto kuro kompensacijoms; vykdytas maisto paketų iš EB pagalbos fondo dalinimas 

910 seniūnijos gyventojų. 

 Išduota 400 pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą, 17 pažymų apie įtraukimą į 

gyvenamosios vietos neturinčių apskaitą, 420 pažymų apie šeimos sudėtį, 101 pažyma apie faktinę 

padėtį; išnagrinėti 143 prašymai dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų keitimo; priimtos 

295 atvykimo ir 44 išvykimo iš šalies deklaracijos.  

 Įgyvendintas projektas ,,Poilsio zonos prie Žiobiškio tvenkinio sukūrimas“ (įrengtas 

paplūdimys, persirengimo kabina, suoliukai, automobilių stovėjimo aikštelė; suremontuotos Sėlynės 

bendruomenės patalpos; baigtas suformuoti ir teisiškai įregistruotas Bajorų kaimo stadiono žemės 

sklypas; suformuotas rekreacinės teritorijos prie Bajorų tvenkinio žemės sklypas). 

 Rengtas detalusis planas žemės sklypams suformuoti rekreacijai Kavoliškio kaime; formuoti 

žemės sklypai prie Čedasų, Žiobiškio, Moškėnų kapinių. 

 Greideriuota 510 km žvyrkelių; žvyruotų kelių dangai atnaujinti atvežta 1105 kub. m žvyro; 

keliams žiemą prižiūrėti išleista 7,5 tūkst. Lt; sutvarkyta 800 kv. m asfalto duobių; prižiūrėta 31 km 

gatvių apšvietimo linijų; Žiobiškio ir Miliūnų kapinėse nupjauti 34 avariniai medžiai; prižiūrėtos 6 

veikiančios kapinės; sutvarkytos 1 neveikiančios kapinės Spiečiūnų kaime; prižiūrėtos kultūros 

paveldo teritorijos; atnaujintas Juozo Tūbelio memorialinis akmuo; sutvarkytas ąžuolyno parkas; 

pasodinta eglučių alėja nuo Rokiškio miesto ribos iki Bajorų kaimo; apželdintos teritorijos prie 

Čedasų bibliotekos, bendruomenės patalpų bei Kavoliškyje prie Komarovskio koplytstulpio; 

iškirsta apie 13 km pakelių augančių krūmų; sutvarkyti savavališki šiukšlynai Dargių, Skemų ir 

Zybolių kaimuose; Vyžuonos poilsiavietėje sutvarkyta persirengimo kabina, tualeto durys, 

pastatytos šiukšliadėžės bei šunis vedžioti draudžiamieji ženklai; Bajorų kaimo tvenkinyje 

pastatytas tiltas. 

 Įdarbinti vešiesiems darbams 45 gyventojai, visuomenei naudingus darbus dirbo 292.  

 Žemės ūkio ir kaimo verslo registre atnaujintos 1025 valdos, naujai registruotos 4 valdos, 

išregistruota 20 valdų, pateiktos 906 paraiškos gauti tiesiogines išmokas. 

 Suteikti 192 adresai, įregistruota 14 gatvių. 

 Bajorų kultūros namuose suorganizuoti 49 renginiai, 145 ekskursijos „Lėlių namuose“, 35 

saviveiklininkų išvykos; Kavoliškio kultūros namuose suorganizuotos 9 šventės, 6 koncertinės 

išvykos, surengti 4 kapelos pasirodymai, įvykdyti 3 projektai; Žiobiškio kultūros namuose 

suorganizuota ir prisidėta rengiant 4 renginius. 

 Rokiškio miesto seniūnija. Rokiškio miesto seniūnijos teritoriją sudaro 1107,5 ha, kurioje, 

2012-12-31 duomenimis, gyveno 14486 gyventojai (2011 m. – 14714 gyventojų), per metus 

sumažėjo 228. Iki lapkričio 22 d. mieste užregistruotas 41 naujagimis, mirė 197 rokiškėnai.  

 Socialinės rizikos šeimų sąrašuose yra 45 šeimos, kuriose auga 67 vaikai. Socialinės rizikos 

šeimose augantys vaikai lanko dienos centrus, įvairius būrelius, vasarą vyko į stovyklas. 

 2012 metais į socialinės rizikos šeimų sąrašą įtraukta 21 šeima, dėl pasikeitusių gyvenimo 

sąlygų buvo siūloma išbraukti 8 šeimas. Socialinės rizikos šeimose augantiems 29 vaikams buvo 

padėta įsigyti būtiniausias mokymosi priemones, 29 socialinės rizikos šeimoms sutvarkytas 

nemokamas maitinimas mokykloje. Labiausiai nepasiturintiems asmenims skirti maisto produktų 

paketai iš EB pagalbos fondo, gruodžio mėnesį šiuos paketus gavo 978 šeimos, tai yra 2233 

žmonės. 

 Įdarbinti vešiesiems darbams 83 gyventojai, visuomenei naudingus darbus dirbo 115. 

 Rokiškio miesto seniūnijoje sudaryta ir įkurta Vietos bendruomenių taryba. Taryba sudaryta 

iš 13 atstovų: 6 seniūnaičiai, 1 savivaldybės atstovas, 6 bendruomeninių organizacijų ir vietos 

bendruomenių nariai. Vadovaujantis Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 30 d. 

sprendimu Nr. TS-4.82 Rokiškio miesto seniūnijai skirta 7150 Lt vietos bendruomenės 

sprendimams įgyvendinti. Už šiuos pinigus daugiabučių kvartaluose bus nudažyti vaikų žaidimų 

aikštelių įrenginiai, suremontuoti suoliukai, krepšinio lentos. 

     


