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ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 

2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

  

 Rokiškio rajono savivaldybės administraciją sudarė 16 skyrių ir 2 tarnybos, 10 seniūnijų ir 

vienas skyriams nepriklausantis specialistas. Savivaldybės vykdomoji institucija taip pat - 

administracijos direktorius ir administracijos direktoriaus pavaduotojas. Administracijos 

direktorius pareigas pradėjo eiti nuo 2011 m. balandžio 7 d., administracijos direktoriaus 

pavaduotojas – nuo balandžio 15 d.  

 Administracija atliko svarbiausius uždavinius – vykdė viešąjį administravimą ir 

administravo viešųjų paslaugų teikimą bei funkcijas.  

 Pernai administracijos direktorius savo kompetencijai priklausančiais klausimais pasirašė 

767 (2010 m. -751) personalo, 292 (2010 m. - 690) atostogų, 117 (2010 m. -140) komandiruočių ir 

721 (2010 m. -796) įsakymus veiklos organizavimo klausimais, 364 sutartis (2010 m. - 370). 

Skyrių vedėjai pasirašė 231 sutartį (pernai – 188) *.  

 * Lyginamas laikotarpis nesutampa: 2010 m. pateikiami duomenys nuo sausio 1 d., 2011 m. 

– nuo kadencijos pradžios – 2011 m. balandžio 7 d., išskyrus skyrių vedėjų pasirašytas sutartis. 

 Administracija gavo 1931 (pernai – 1763) raštus iš įvairių institucijų, 222 (pernai – 200) 

gyventojų prašymus, į įvairias institucijas išsiuntė 1982 (pernai – 1682) raštus. 

 2011 m. surengti 2  konkursai: Jūžintų seniūnijos seniūno pavaduotojo ir Architektūros ir 

paveldosaugos skyriaus vyriausiojo specialisto.  

 Svarbiausi administracijos struktūros 2011 m. pokyčiai – vyresniojo specialisto civilinei 

ir darbo saugai pareigybė pakeista į vyresniojo specialisto civilinei saugai ir mobilizacijai 

(savivaldybės tarybos 2011-03-04 sprendimas TS-3.23), o 2011-11-18 sprendimu Nr.TS-15.226 

panaikinta Informatikos tarnyba.  

 Darbuotojų kvalifikacija. 2011 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. P-109 ,,Dėl savivaldybės 

administracijos valstybės tarnautojų mokymo 2011 metais“ buvo nustatyti mokymosi  tikslai ir 

prioritetinės valstybės tarnautojų mokymosi grupės. 2011 m. kvalifikaciją kėlė 142 valstybės 

tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, t. y. 73 proc. specialistų. Dalyvauta 

seminaruose, finansuojamuose iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų. Savivaldybė vykdė 

projektą ,,Rokiškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojų ir politikų kvalifikacijos 

tobulinimas“.  

 Veikla informacinių technologijų srityje. Įgyvendintas projektas „Elektroninės 

demokratijos sistemos sukūrimo ir įdiegimo Rokiškio rajone, sudarant sąlygas rajono politikų ir 

piliečių grįžtamojo ryšio užtikrinimui elektroninėmis priemonėmis“, vyko tiesioginės rajono 

savivaldybės tarybos posėdžių transliacijos atnaujintame Rokiškio rajono savivaldybės 

tinklalapyje, kuris šiuo metu atitinka visus teisės aktuose numatytus standartus. Pradėtas 

įgyvendinti projektas „Rokiškio rajono savivaldybės dokumentų valdymo ir finansų valdymo 

sistemos sukūrimas ir įdiegimas“, bus pakeista dokumentų valdymo sistema, įdiegta nauja finansų 

valdymo sistema. Duomenų apsaugai užtikrinti bus įdiegta duomenų saugykla,  antrinių kopijų 

darymo įrenginys.  

 Vidaus auditas. Centralizuotas vidaus audito skyrius, vykdydamas savo funkcijas,  2011 

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 24 

rekomendacijas, kaip sustiprinti vidaus kontrolės procedūras bei rizikos valdymą viešajame 

juridiniame asmenyje. Auditų metu nustatyta, kad audituotuose subjektuose esminiai trūkumai yra: 

nesukurtos reikiamos vidaus kontrolės procedūros, finansų kontrolė; ne visi parengti įstaigų 



vietiniai dokumentai, reglamentuojantys veiklą, atitinka teisės aktus arba nesuderinti tarpusavyje; 

nustatyta teisės aktų neatitikimų vykdant viešuosius pirkimus, naudojant tarnybinius automobilius. 

 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. 2011 m. patvirtintas biudžetas sudarė 78,7 mln. Lt. Per metus, 

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

pabaigoje buvo 82,1 mln. Lt. Faktiškai gauta 81,6 tūkst.Lt pajamų, negauta 0,5 mln. Lt planuotų 

pajamų. 

 2011-01-01 savivaldybės biudžeto kreditorinis įsiskolinimas sudarė 25,8 mln. Lt ir, 

palyginti su metų pradžia, jis padidėjo 5,8 mln. Lt, arba 29,5 proc. Didžiąja dalimi įsiskolinimo 

augimą sąlygojo paskolos, kurios per metus padidėjo 4,6 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, tačiau 

2012 metais pagal patvirtintą biudžeto apimtį skolintis galėsime 2,66 mln. Lt. 

 Išlaidų dalyje didžiausią dalį sudarė švietimui skirtos lėšos - 54,8 proc., socialinei apsaugai 

- 18,7 proc., valdymo išlaidoms - 7,2 proc., kultūrai - 5,9 proc. 

 Turto valdymas. Savivaldybė nuosavybės ir patikėjimo teise valdo turto už 198 200 tūkst. 

Lt,  80 proc. viso turto -156 908 tūkst. Lt sudaro nefinansinis turtas (žemė, pastatai, infrastruktūros 

ir kiti statiniai, transporto priemonės, kompiuteriai, baldai, atsargos), 20 proc., arba 41 292 tūkst. 

Lt, sudaro finansinis turtas, iš kurio didžiąją dalį - 30387 tūkst. Lt sudaro akcinių, uždarųjų akcinių 

bendrovių ir viešųjų įstaigų vertybiniai popieriai. Savivaldybės funkcijoms vykdyti nereikalingas 

nekilnojamasis turtas yra traukiamas į privatizavimo objektų sąrašus ir pardavinėjamas viešuose 

aukcionuose. 2011 metais buvo parduoti 7 nekilnojamojo turto objektai, įplaukos iš privatizavimo 

sandorių - 172,8 tūkst. Lt. Be to, vadovaujantis teisės aktais, 9 nuomininkų šeimoms leista 

privatizuoti savivaldybės butus, esančius religinei bendrijai negrąžintiname name, o Pandėlio 

parapijai už šį turėtą turtą atlyginta, skiriant iš savivaldybės biudžeto lėšų Pandėlio bažnyčios 

remontui. 

 Investicijos. Miesto, rajono plėtra. Per 2011 m. parengta ši dokumentacija, reikalinga 

finansavimui iš ES ir kitų fondų gauti: 24 paraiškos, 5 investiciniai projektai, 7 energiniai auditai, 1 

galimybių studija, 1 preliminarus projektas, 8 projektiniai pasiūlymai. 2011 m. savivaldybės 

biudžete investiciniams projektams, galimybių studijoms, paraiškoms, bei projektiniams 

pasiūlymams rengti buvo panaudota apie110 tūkst. Lt. 

 2011 m. parengtos ir pateiktos 24 paraiškos įvairioms agentūroms ir ministerijoms dėl 

finansavimo iš ES, valstybės investicijų programos ir kitų fondų  gavimo, bendra pateiktų paraiškų 

projektų vertė sudaro apie 33,04 mln. Lt: 

 12 paraiškų ES struktūrinių fondų paramai gauti, projektų vertė 16,3 mln. Lt („Rokiškio 

miesto Kauno gatvės rekonstravimo I etapas“, „Detaliųjų planų esamoms kapinių teritorijoms, 

naujai numatomoms kapinėms suformuoti ir senoms išplėsti Rokiškio mieste ir rajone 

parengimas“, „Rokiškio rajono savivaldybės žemės sklypų formavimas detaliaisiais planais prie 

laisvų teritorijų, nustatant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą bei 

pobūdį arba juos keičiant“, „Rokiškio rajono savivaldybės žemės sklypų formavimas detaliaisiais 

planais  prie savivaldybei priklausančių pastatų,  nustatant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo 

paskirtį, naudojimo būdą bei pobūdį arba juos keičiant“, „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“, 

„Rokiškio rajono savivaldybės politikų, administracijos ir įstaigų darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimas“, „Socialinio būsto plėtra Rokiškio rajono savivaldybėje, pritaikant socialiniam būstui 

patalpas Rokiškio mieste Vytauto g. 39“, „Rokiškio lopšelio-darželio „Nykštukas“ pastato 

atnaujinimas, materialinės bazės atnaujinimas“, „Universalaus daugiafunkcinio centro Panemunėlio 

geležinkelio stoties gyvenvietėje įsteigimas“, „Universalaus daugiafunkcio centro Pandėlio mieste 



įsteigimas“, „Rokiškio rajono plėtros strateginio plano iki 2015 metų atnaujinimas“, „Tradicinių 

amatų centro sukūrimas Rokiškyje“); 

 9 paraiškos Valstybės investicijų programos finansavimui gauti, projektų vertė – 15,4 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 

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

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

šilumos energijos perdavimo tinklų rekonstrukcija ir naujų šilumos energijos paskirstymo punktų 

įrengimas; Rokiškio sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso statyba; Melioracijos 

programos įgyvendinimas (Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 2011-2013 metų 

melioracijos darbų investicijų projektas); VšĮ Rokiškio rajono ligoninės pastatų inžinierinių 

sistemų atnaujinimas; Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos pastato 

Rokiškyje, Nepriklausomybės a. 16, rekonstravimas ir modernizavimas); 

  2 paraiškos Latvijos - Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos finansavimui gauti, 

kurių vertė –1,3 mln. Lt („Viešųjų paslaugų patrauklumo ir prieinamumo didinimas, plėtojant 

bendrąsias socialines ir sveikatos paslaugas Neretos ir Rokiškio rajonuose“, „Miesto žaliųjų zonų ir 

vandens telkinių apsauga Žemgalėje ir Šiaurės Lietuvoje“); 

 1 paraiška Švietimo mainų paramos fondo Leonardo da Vinči partnerysčių programai 

(„Kompetencijų tobulinimas aktyviai bendradarbiaujant su kitomis valstybėmis/ "Sėkmės 

formulė")“, kurios vertė – 48,3 tūkst. Lt. 

 Per 2011 m. parengti ir pateikti 8 projektiniai pasiūlymai ES struktūrinių fondų paramai 

gauti, kurių vertė sudaro 3,85 mln. Lt („Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Rokiškio 

„Romuvos“ gimnazijoje“, „Rokiškio lopšelio-darželio „Nykštukas“ pastato atnaujinimas, 

materialinės bazės atnaujinimas“, „Kriaunų kaimo kompleksinė infrastruktūros plėtra“, „Rokiškio 

miesto J. Biliūno gatvės dalies ir nuovažų rekonstravimas, įrengiant asfaltbetonio dangą“, 

„Apleistų statinių ir kitų aplinką žalojančių objektų likvidavimas Rokiškio rajono Kriaunų 

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

užsandarinimas Rokiškio rajone“, „Salų dvaro sodybos parko sutvarkymas ir pritaikymas viešajam 

turizmui“). 

 2011 m. gautas finansavimas 14 savivaldybės projektų, apie 13,7 mln. Lt paramos iš ES 

struktūrinių bei kitų fondų, valstybės programų. 

 Strateginio planavimo ir investicijų skyrius koordinavo projektų rengimo, teikimo ir 

įgyvendinimo procesą. Kiekvieną mėnesį rinkta informacija apie įgyvendinamus projektus, juos 

įgyvendinant patirtas išlaidas, atliktus viešuosius pirkimus. Šios projektų stebėsenos ataskaitos 

publikuojamos savivaldybės internetinėje svetainėje http://www.rokiskis.lt/lt/skyriu-

informacija/strateginio-planavimo-ir-m1a6.html, jos teiktos Vidaus reikalų ministerijai, rajono 

savivaldybės vadovams ir kitiems suinteresuotiems asmenims. 

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

kitų fondų finansuojamų projektų, paskirstymas. 2011 m. savivaldybės biudžete įvairių 

savivaldybės įstaigų, institucijų bei nevyriausybinių organizacijų parengtiems projektams, 

gavusiems paramą iš įvairių fondų bei programų, daliniam savivaldybės finansavimui buvo skirta 

47,2 tūkst. Lt. Buvo gauta 36 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 22 savivaldybės įstaigų, institucijų bei nevyriausybinių organizacijų 

parengtoms paraiškoms finansuoti. 

 2011 m. statybos ir infrastruktūros objektų statybos ir remonto darbai buvo 

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

Kelių priežiūros ir plėtros programos ir ES struktūrinių fondų.  

http://www.rokiskis.lt/lt/skyriu-informacija/strateginio-planavimo-ir-m1a6.html
http://www.rokiskis.lt/lt/skyriu-informacija/strateginio-planavimo-ir-m1a6.html


 Savivaldybės biudžeto lėšomis buvo prisidedama prie bendro finansavimo arba rengiami 

techniniai projektai, vykdant darbus, pagal valstybės investicijų programą ir ES struktūrinių fondų 

lėšomis: 

Rokiškio kultūros rūmų kapitalinio remonto darbai (50 tūkst. Lt),  

Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto vidurinės mokyklos kapitalinio remonto darbai (40 tūkst. 

Lt),  

Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos rekonstravimas (531 tūkst. Lt), 

seniūnijoms ir savivaldybės įstaigoms, vykdant darbus pagal viešųjų darbų programą (290 

tūkst. Lt).  

     Pagal Valstybės investicijų programą skirta 1 mln. 554 tūkst. Lt ir panaudota: 

 Rokiškio kultūros rūmų kapitalinio remonto darbams - 500 tūkst. Lt (2011 m. lėšos 

panaudotos žiūrovų korpuso stogo kapitaliniam remontui ir pastato fasadui šiltinti); 

 Rokiškio Juozo Tumo - Vaižganto vidurinės mokyklos kapitalinis remontas - 400 tūkst. Lt 

(2011 m. lėšos panaudotos priestato prie sporto salės statybai ir sporto salei atnaujinti); 

 Juodupės mstl. šilumos trasų ir šilumos punktų rekonstravimas - 63,19 tūkst. Lt; 

Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos rekonstravimas - 591 tūkst. Lt (lėšos  

panaudotos drenažui, pakabinamoms luboms įrengti, sporto salės grindų ir sienų apdailai). 

 Pagal Kelių priežiūros ir plėtros programą Rokiškio rajono savivaldybei skirta 3 mln. 684 

tūkst. Lt: skaičiuojamųjų lėšų – 2 mln. 430 tūkst. Lt ir tikslinių lėšų – 1 mln. 254 tūkst. Lt. 

Tikslinės lėšos skirtos ir panaudotos Rokiškio miesto Topolių gatvės statybai ir Rūdžių gatvei 

rekonstruoti Kamajų seniūnijoje (1 mln. 254 tūkst. Lt). Skaičiuojamosios lėšos panaudotos: gatvių 

priežiūrai Rokiškio miesto seniūnijoje, eismo reguliavimo priemones techniškai aptarnauti, keliams 

ir gatvėms greideruoti, žvyruoti, asfalto duobių ir asfalto dangų remontui,  pralaidų remontui (1 

mln. 809 tūkst. Lt).   

 Naujoms asfalto dangoms ir šaligatviams įrengti panaudota 620,7 tūkst. Lt.  

 Atlikti dideli darbai ES struktūrinių fondų lėšomis:  

 baigti darželio-mokyklos „Varpelis“ patalpų remonto darbai (525 tūkst. 495 Lt), darželio-

mokyklos „Ąžuoliukas“ patalpų remonto darbai (357 tūkst. 905 Lt);  

 baigtas įgyvendinti projektas „Čedasų miestelio mokyklos dalies pastato rekonstravimas ir 

pritaikymas savivaldybės įstaigų ir kaimo bendruomenės reikmėms“ (atlikti darbai: dalis pastato 

apšiltinta, atlikti elektros, elektroninių ryšių, priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos, vidaus 

vandentiekio, vidaus ir lauko kanalizacijos bei apdailos darbai - 273 tūkst. 449 Lt);  

           baigtas įgyvendinti projektas „Kazliškio kaimo Šilelio gatvės infrastruktūros sukūrimas“ 

(sutvarkyta važiuojamojo kelio dalis, įrengtas pėsčiųjų takas, pastatyti kelio ženklai, suoliukai, 

šiukšliadėžės – 189 tūkst. 37 Lt); 

 Senamiesčio pradinėje mokykloje, Juodupės gimnazijoje ir Kamajų gimnazijoje vykdyti 

pastatų rekonstravimo darbai pagal energijos efektyvumo didinimo programą (Senamiesčio 

pradinėje mokykloje pakeisti langai ir lauko durys, elektros instaliacija ir šviestuvai, apšiltintos 

sienos; Kamajų gimnazijoje pakeisti langai, lauko durys, elektros instaliacija ir šviestuvai, įrengtas 

vėdinimas, apšiltintos sienos ir stogai; Juodupės gimnazijoje pakeisti langai, lauko durys, 

apšiltintos sienos); 

 2011 metais buvo tęsiami  Pandėlio gimnazijos rekonstravimo darbai (pakeista šildymo 

sistema, pakeisti stogai juos apšiltinant), Pandėlio gimnazijos sporto aikštyno modernizavimo 

darbai;  

 baigti Rokiškio dvaro sodybos kumetyno Nr. 2 tvarkomieji darbai, pritaikant turizmui 

(projekto vertė 1 mln. 339 tūkst. 397 Lt);  

           baigtas rekonstruoti ES struktūrinių fondų lėšomis administracinis pastatas Rokiškyje, 

Aušros g 26, pritaikant pastatą socialiniam būstui (po rekonstrukcijos jame įrengta 16 butų, 

projekto vertė – 1 mln. 374 tūkst. Lt);    

 2011 m. rekonstruota  Rokiškio miesto Respublikos gatvė;  

 buvo tęsiami Rokiškio miesto urbanistinės teritorijos tarp Respublikos – Aušros - Parko- 

Taikos - Vilties – P.Širvio – Jaunystės gatvių rekonstravimo darbai. 



 Pagal Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtros programą rajone parengti 

techniniai projektai, vykdyti viešieji pirkimai ir darbai paplūdimiui prie Sartų ežero Bradesių k. 

sutvarkyti, rekreacinėms teritorijoms prie Kriaunos upės Obeliuose ir Rastupio upelio Obelių 

miesto parke pritaikyti turizmui bei rekreacinei teritorijai prie Velniakalnio tvenkinio Rokiškio 

mieste pritaikyti turizmui. 

       Pagal Kaimo diversifikavimo programą paruošta techninė dokumentacija ir įgyvendinti 

projekte numatyti kompleksinio Pandėlio miesto centrinės dalies sutvarkymo ir plėtros, Laibgalių, 

Kavoliškio kaimų ir Juodupės miestelio kompleksinės infrastruktūros plėtros darbai. Paruošta 

projektinė dokumentacija Obelių  miesto, Panemunėlio geležinkelio stoties gyvenvietei ir Kamajų 

miestelio centrinei daliai sutvarkyti ir plėtrai. Minėtos vietovės taps patogesnės ir jaukesnės 

gyventojams.  

 Buvo pradėti Obelių miesto centrinės dalies sutvarkymo (bendrabučio renovavimo, t.y. 

paskirties keitimo į kultūros paskirties (muziejaus), darbai). 

    Pasirašytos sutartys dėl vandentvarkos darbų Rokiškio mieste ir Kavoliškio gyvenvietėje. 

Numatomų darbų vertė - 7 mln. 205 tūkst. Lt. Finansavimas ES struktūrinių fondų lėšomis. 

 Parengtas Rokiškio sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso statybos techninis 

projektas. 

 Strateginis planavimas. Parengta ir pateikta derinti Vidaus reikalų ministerijai Rokiškio 

rajono savivaldybės - probleminės teritorijos plėtros 2011-2013 metų programa, kuri buvo 

patvirtinta LR Vyriausybės 2011 m. gegužės 18 d. nutarimu Nr. 588. Programoje nustatytos 

Rokiškio rajono savivaldybės plėtrai 2011-2013 m. aktualiausios priemonės, numatomi atsakingi 

priemonių vykdytojai, planuojami finansavimo šaltiniai. Rokiškio rajono savivaldybės - 

probleminės teritorijos plėtros 2011-2013 metų programa buvo patvirtinta. Rokiškio rajono 

savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. TS-1.8. 

 2011 m. parengtas ir Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 4 d. sprendimu 

Nr. TS-3.31 patvirtintas Rokiškio rajono savivaldybės 2011-2013 metų strateginis veiklos planas. 

Šiame dokumente aiškiai išdėstyta dabartinė rajono demografinė, ekonominė, socialinė, kultūrinė 

situacija. Numatytos rajono vystymo gairės, detalizuota strateginio veiklos plano situacijos analizė, 

finansiniai ištekliai, patvirtinti prioritetai, strateginiai tikslai, parengtos strateginio veiklos plano 

programos. Tikimąsi, jog šis dokumentas užtikrins darnų planavimą ir viešojo administravimo 

efektyvumą rajono savivaldybėje. 

 Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 17 d. sprendimu Nr. TS-9.140 buvo 

patvirtinta naujos sudėties Rokiškio rajono strateginio planavimo komisija. 

 Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. TS-16.244 

buvo papildytas naujomis priemonėmis Rokiškio rajono plėtros strateginio plano iki 2015 metų 

priedas. 

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

2010 m. ataskaita bei Rokiškio rajono savivaldybes- probleminės teritorijos plėtros 2008-2010 m. 

programos įgyvendinimo ataskaitos. 

 Verslo plėtra. 2011 m. Pagalbos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams fondui Rokiškio 

rajono savivaldybės taryba skyrė 43 tūkst. Lt. Surengti 7 fondo tarybos posėdžiai. Paramos kreipėsi 

4 rajono verslo subjektai: uždaroji akcinė bendrovė, 2 asocijuotos verslo struktūros (Rokiškio 

rajono verslininkų asociacija, Rokiškio krašto turizmo draugija), asmuo, dirbantis pagal verslo 

liudijimą. Parama suteikta 7 pateiktoms paraiškoms. Fondo taryba metų viduryje atnaujino fondo 

tarybos darbo reglamentą. 

 2011 m. surengti 3 Rokiškio rajono verslo plėtros komisijos posėdžiai. Posėdžių metu buvo 

patvirtinta nauja verslo plėtros komisija, išrinktas pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, nauja 

redakcija patvirtinti nuostatai, svarstytas klausimas dėl pajamų mokesčio už verslo liudijimus 

nustatymo 2012 m. ir rajono tarybai pateiktas siūlymas palikti 2011 m. galiojančias nuostatas dėl 

verslo liudijimų pajamų mokesčio. Atsižvelgusi į šį siūlymą,  2011 m. lapkričio 18 d. Rokiškio 

rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. TS-15.201 patvirtino pajamų mokesčio už verslo 

liudijimus dydžius ir lengvatas. 2011 m. Verslo plėtros komisija svarstė klausimą dėl žemės sklypų 



suformavimo laisvoje valstybinėje žemėje Rokiškio mieste ir pateikė savo pasiūlymus rajono 

savivaldybės administracijai. 

 Svarbiausi darbai energetikos srityje. Buvo užbaigti 2007 m pradėti Juodupės 

gyvenvietės šilumos trasų renovavimo darbai, finansuojami VIP ir savivaldybės lėšomis. Iš viso 

renovuota 2333 m šilumos trasų. Pasirašytos sutartys dėl kitų vandentvarkos darbų Rokiškio mieste 

ir Kavoliškio gyvenvietėje. 

 Socialinė sauga. Socialiniams klausimams spręsti 2011 metų rajono biudžete buvo skirta 

šioms programoms: būsto pritaikymo neįgaliesiems programai - 4 tūkst. Lt, slaugai pagal socialines 

indikacijas - 37,7 tūkst. Lt, asmenų su sunkia negalia socialinei globai - 346,5 tūkst. Lt, asmenims 

patalpinti į stacionarias globos įstaigas - 283,2 tūkst. Lt, parapiniams senelių namams finansuoti - 

178,9 tūkst. Lt, Rokiškio socialinės paramos centrui - 771,4 tūkst. Lt. 

 Rajone socialinių paslaugų teikimas sukoncentruotas Rokiškio socialinės paramos centre. 

Rajono gyventojams teiktos bendrosios, specialiosios ir socialinės globos paslaugos. Pagalbos 

namuose paslaugos teiktos Rokiškio mieste, Rokiškio kaimiškoje, Pandėlio, Obelių seniūnijose. 

Lankomosios priežiūros paslaugas kliento namuose gavo 79 klientai. Dienos socialinė globa 

namuose teikiama 25 asmeniui. Obelių savarankiško gyvenimo namuose teikiamos socialinės 

priežiūros paslaugos, 2011 metais vidutiniškai per parą gyveno apie 18 globotinių.  

 2011 m. įgyvendintas projektas ,,Rokiškio socialinės paramos centro modernizavimas, 

įkuriant dienos centrą neįgaliems ir sutrikusio intelekto vaikams“, vykdyti projektai ,,Savarankiško 

gyvenimo namų Rokiškio rajone plėtra“ ir ,,Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra 

Rokiškio rajone, įsteigiant Jūžintų dienos ir trumpalaikės socialinės globos centrą“. 

 2011 metų pradžioje socialiniam būstui išsinuomoti į sąrašus buvo įrašytos 125 šeimos, o 

2011 m. pabaigoje į sąrašus jau buvo įrašytos 166 šeimos. 2011 m. dviem šeimoms buvo išnuomoti 

atsilaisvinę socialiniai būstai. Kaip jau minėta, 2011 metais ES struktūrinių fondų lėšomis buvo 

vykdomi pastato, esančio Rokiškio mieste, Aušros g. 26, rekonstrukcijos darbai ir šiame pastate 

įrengta 16 socialinių butų.  

 Sveikatos apsauga. Įgyvendinant sveikatos politiką Rokiškio rajone, parengta 15 Rokiškio 

rajono savivaldybės tarybos sprendimų, 22 administracijos direktoriaus įsakymai. Rokiškio rajono 

savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintos 77 sveikatinimo programos.  

 Pritarta bendradarbiavimo sutarčiai su Kupiškio rajono savivaldybe dėl visuomenės 

sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Kupiškio savivaldybės gyventojams. 

 Rokiškio rajono ligoninėje buvo vykdomi projektai: 

  2007-2012 m. - ,,Skaitmeninės rentgeno diagnostikos sistemos pirkimas“; 

 2010-2011 m. - ,,Ambulatorinių, stacionarinių bei palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų 

kokybės gerinimas VšĮ Rokiškio ligoninėje“, 

 2009-2011 m. - ,,VšĮ Visagino ligoninės ir VšĮ Rokiškio rajono ligoninės darbuotojų 

kvalifikacijos tobulinimas“; 

 2010 m. - ,,Rokiškio ligoninės personalo darbuotojų administracinių ir viešųjų paslaugų 

teikimo gebėjimų stiprinimas“; 

 ES finansuojamas projektas „Ambulatorinių, stacionarinių bei palaikomojo gydymo ir 

slaugos paslaugų kokybės gerinimas VšĮ Rokiškio rajono ligoninėje“. 

 Aplinkos kokybė, kraštovaizdis, paveldosauga. Išduota 20 planavimo sąlygų sąvadų 

savivaldybės lygmens detaliojo teritorijų planavimo dokumentams rengti; nuolatinėje statybos 

komisijoje svarstyta 30 detaliųjų planų ir 2 specialieji planai, 102 statybą leidžiantys dokumentai, 

84 specialieji architektūros reikalavimai; priimti ir konsultuoti 189 piliečiai projektavimo, statybų 

ir kitais  klausimais.  

 Pagal projektą „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ pradėti 

rekultivuoti Šemetų (Ruzgų) ir Juodupės buitinių atliekų sąvartynai.  

 Parengta ir Rokiškio rajono savivaldybės taryboje patvirtinta Rokiškio rajono savivaldybės 

aplinkos oro kokybės valdymo programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas. 

 Sėkmingai dalyvauta akcijoje ,,Darom 2011“. Akcijos metu Rokiškio rajono teritorijoje 

surinkta ir nuvežta į Panevėžio regioninį buitinių atliekų sąvartyną 60,63 t atliekų. 

http://rokiskis.lt/lt/sveikatos-apsauga/sveikatos-prieziuros-istaigos/vsi-rokiskio-rajono-ligonine/projektas.html
http://rokiskis.lt/lt/sveikatos-apsauga/sveikatos-prieziuros-istaigos/vsi-rokiskio-rajono-ligonine/projektas.html


 Surinkta ir utilizuota 3000 kg naftos produktais užteršto vandens ir 1250 kg naftos 

produktais užteršto grunto Urlių k. Kamajų sen.; surinkta ir utilizuota 9 t padangų atliekų; 

ekologinių avarijų atsitikimo atvejams už 10 tūkst. Lt nupirkta avarijų likvidavimo priemonių 

(naftos produktų sorbentų); vykdytas tarptautinis projektas „Jūrinio erelio apsauga Lietuvoje“. 

 Kartu su „Gimtojo Rokiškio“ redakcija vykdytas ekologinio švietimo projektas „Rokiškio 

miškai siunčia pagalbos šauksmą“. 

 Pavojų keliančių medžių šalinimo darbams finansuoti skirta 30 tūkst. 600 Lt. Pašalinta 118 

avarinės būklės medžių, naujiems želdiniams įveisti skirta 9497 Lt. 

 Rajono paveldosaugos komisijos veiklai 2011 m. iš rajono biudžeto skirta 7 tūkst. Lt., iš 

kurių: sutvarkytos Rudolfo Lymano ir Juodupės sovietinių aukų kapavietės, restauruotas Liongino 

Šepkos kapavietės koplytstulpis, pastatyta nauja tvorelė apie Apušoto vokiečių karių kapines, 

perstatytas Baršėnų kaimo partizanų žuvimą menantis ženklas, įrengti 5 informaciniai kelio ženklai 

į lankytinus rajono paveldo objektus. 
 Laisvės kovų įamžinimo komisijos veiklai pagal patvirtintą planą iš biudžeto skirta 10 

tūkst. Lt. iš jų: įsigyta 50 knygų ,,Lietuvos partizanų Vytauto apygardos Lokio rinktinė1945-1951“, 

kurios perduotos visoms mokykloms, bibliotekai; montuotas filmas ,,Rokiškio krašto partizaninis 

judėjimas“ bei pirktos statybinės medžiagos Rokiškio kaimiškosios seniūnijos ir Kamajų seniūnijos 

paminklinėms vietoms tvarkyti.  
 Švietimas. 2011 m. rugsėjo 1 d. savivaldybės teritorijoje veikė tokios švietimo įstaigos: 4 

lopšeliai-darželiai, 2 ikimokyklinio ugdymo skyriai, 4 darželiai-mokyklos, 2 pradinės mokyklos, 3 

pradinio ugdymo skyriai, 4 pagrindinės mokyklos, 2 vidurinės mokyklos, 6 gimnazijos, 1 jaunimo 

mokykla, 1 suaugusiųjų 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 2011 m. rugsėjo 1 d. pagal vykdomas ugdymo programas 

(priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas) – 4764 (226 mokiniais 

mažiau negu 2010 m. rugsėjo 1 d.); ugdytinių skaičius ikimokyklinio ugdymo grupėse – 611. 

2301 mokinys dalyvauja neformaliajame ugdyme bendrojo lavinimo mokyklose, arba 48,3 proc. 

visų mokinių. Neformaliojo vaikų švietimo įstaigas lanko 1540 vaikų, arba 32,3 proc. visų 

mokinių. 

  

2011 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. 354 21 6 179 50 152 43 2 1 

Anglų k. 168 - - 125 74 43 26 - - 

Vokiečių k. 18 - - 16 89 2 11 - - 

Rusų k. 31 - - 24 77 7 23 - - 

Matematika 284 20 7 177 62 85 30 2 1 

Informacinės 

technologijos 

22 - - 18 82 4 18 - - 

Biologija 159 9 6 102 64 47 29 1 1 

Chemija 79 - - 45 57 33 42 1 1 

Fizika 76 2 3 51 67 22 29 1 1 

Istorija 244 2 1 151 62 91 37 - - 

 



 

           2011 m. buvo organizuota 32 rajoninės olimpiados ir konkursai, kuriose  dalyvavo 854 

mokiniai. Laimėtojai buvo apdovanoti rajono savivaldybės įsteigtais prizais - „Pegaso“ knygyno 

dovanų kortelėmis, knygomis. Dalyvauti respublikinėse olimpiadose, konkursuose pakviesti 29 

rajono mokiniai. Respublikinėse olimpiadose diplomais ir pagyrimo raštais buvo apdovanoti 3 

rajono mokiniai: Rokiškio „Romuvos“ gimnazijos mokiniai: Gintas Trumpa fizikų olimpiadoje 

užėmė I vietą, o Justas Laužadis – III vietą, Rokiškio r. Juodupės gimnazijos mokinys Karolis 

Jasinevičius respublikinėje ekonomikos olimpiadoje apdovanotas pagyrimo raštu.   

             Pagal 2009 m. rugsėjo 1 d. pradėtą vykdyti Rokiškio miesto bendrojo lavinimo mokyklų 

tinklo pertvarkos iki 2012 m. planą 2011 m. rugsėjo 1 d. Rokiškio „Romuvos“ gimnazijoje 

nekomplektuojamos 1-8, Rokiškio Juozo Tūbelio gimnazijoje - 1-3 gimnazijos klasės; 2011 m. 

rugpjūčio 31 d. Rokiškio Senamiesčio pradinė mokykla  reorganizuota į Rokiškio Senamiesčio 

pagrindinę mokyklą (5-8 klasės komplektuojamos Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto vidurinės 

mokyklos pastate); 2011 m. rugpjūčio 31 d. Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto vidurinėje mokykloje 

komplektuojamos tik 9-12 klasės. 

 2011 m. rugsėjo 1 d. įsteigtos 2 naujos švietimo įstaigos: Rokiškio r. Panemunėlio 

universalus daugiafunkcis centras ir Rokiškio r. Pandėlio universalus daugiafunkcis centras. 

            2011 m. atliktas išorės vertinimas Rokiškio r. Jūžintų Juozo Otto Širvydo vidurinės 

mokyklos ir Rokiškio r. Juodupės gimnazijos.  

Mokytojų, dirbančių pagrindinėse pareigose, skaičius bendrojo lavinimo mokyklose 2011 

m. spalio 1 d. – 492, iš jų: 3 mokytojai ekspertai, 166 mokytojai metodininkai, 215 vyresnieji 

mokytojai. 

            Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro pagrindinė funkcija – kvalifikacijos 

tobulinimas. 2011 m. profesines kompetencijas tobulino 5941 dalyvis. 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 ir kt. Kompiuterinio raštingumo kursai vyko 

Rokiškyje, Obeliuose, Juodupėje, Kamajuose, Panemunėlyje, Jūžintuose.  

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras pradeda įgyvendinti Europos teritorinio 

bendradarbiavimo tikslo Latvijos - Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą 

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

kurio metu bus organizuojami mokymai verslininkams, renovuojamos patalpos, įsigyjama nauja 

įranga. 

Rokiškio rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba 2011 m. atliko 165 vaiko 

psichologinius įvertinimus, 13 vaikų Vaiko brandumo mokyklai įvertinimus, 13 tyrimų 

ikimokyklinio amžiaus vaikų, logopedinius įvertinimus 165 vaikams; pedagoginius įvertinimus 

167 vaikams; suteikė 263 konsultacijas (mokiniams, tėvams, mokytojams, pagalbos 

specialistams); organizavo konkursą „Gabiausias metų mokinys 2011“ ir specialiųjų ugdymo (si) 

poreikių turinčių  mokinių meninių darbų parodą „Visi skirtingi – visi lygūs“; rengė seminarus ir 

skaitė paskaitas įvairiose rajono švietimo įstaigose.  

 Kultūra, laisvalaikis. 2011 metais kultūros įstaigų tinklas rajone išliko toks pat: Rokiškio 

rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka ir 3 miesto ir 35 kaimo filialai, Rokiškio 

krašto muziejus ir 2 filialai, Rokiškio kultūros centras ir 24 rajono miestų ir kaimų kultūros centrai. 

  Šių įstaigų lankytojų 2011 metais daugėjo: bibliotekų - 265 792 (2010 m. - 261 494), 

muziejų - 47 051 (2010 m. - 40 057), kultūros centrų - 110 900 (2010 m. - 83 070), TIC - 9551 

(2010 m. - 11 082).  

 Renginių skaičius 2011 m. išliko panašus. Tarp įsimintiniausių renginių - įspūdinga Laisvės 

gynėjų diena, regalijų įteikimo Rokiškio krašto garbės piliečiams šventė Vilniuje, Chodkevičių 

rūmuose, ceremonija, Panemunėlio bažnyčios 100-mečio ir Jono Katelės 180-ųjų gimimo metinių, 

dailininko Justino Vienožinskio 125-ųjų gimimo metinių minėjimai, Česlovo Milošo skaitymai, 

šventė „Kuc kuc Kamajuos“, tradiciniai teatro festivaliai, vieno garsiausių pasaulyje Hamburgo 

choro koncertas.  



 Biblioteka sėkmingai  įgyvendino projektą „Bibliotekos pažangai“, kurio dėka 2011 m. 

gauta ilgalaikio turto bibliotekoms už daugiau kaip 280 tūkst. Lt. Ataskaitiniais metais biblioteka 

vykdė 13 projektų ir įsisavino beveik 60 tūkst. Lt. Buvo parengtos patalpos naujai steigiamiems 

interneto prieigos taškams Čivylių, Sėlynės, Didsodės, Augustinavos, Ragelių kaimo bibliotekose. 

Pradėtos remontuoti Verksnionių ir Panemunėlio filialų patalpos, atlikti remonto darbai 

Pakriauniuose, Onuškyje ir viešojoje bibliotekoje Rokiškyje, į naujas patalpas persikėlė Čedasų, 

Konstantinavos ir Ragelių filialai. 

 Rokiškio dvaro rūmai 2011 metais tapo patraukliausia Lietuvos ir Europos turizmo vietove 

ir buvo apdovanota Lietuvos ir Europos Sąjungos prizais. Tai didžiulis rajono veiklos, gerinant 

turizmo infrastruktūrą, įvertinimas. Rajono turizmo produktai pirmą kartą buvo tinkamai pristatyti 

net trijose tarptautinėse turizmo parodose Vilniuje, Rygoje ir Seinuose, sukurta naujų turizmo 

maršrutų. 

 Kaip jau minėta ataskaitoje, Europos Sąjungai remiant, restauruotas vienas Rokiškio dvaro 

kumetynas, paruoštos naujos ekspozicinės erdvės. Pradėtas renovuoti Obelių muziejus.  Įrengta 

medžio amatų dirbtuvė-edukacinė klasė Rokiškio krašto muziejuje. Rinkiniuose saugomų 

muziejinės vertės daiktų padaugėjo iki 88 640.Vien iš Kultūros rėmimo fondo Rokiškio krašto 

muziejus gavo beveik 50 tūkst. Lt projektams vykdyti. 

  Rokiškio kultūros centre iš Europos Sąjungos lėšų įsigyta ir žiūrovų salėje sumontuota 

ilgalaikio turto už daugiau kaip 1 mln. 770 tūkst. Lt. Už teikiamas paslaugas gauta apie 98 tūkst. 

Lt, o projektams įgyvendinti konkursuose laimėta 83 tūkst. Lt. Privatūs rėmėjai Kultūros centro 

veiklą parėmė daugiau kaip 20 tūkst. Lt.  

 Nors kaimo kultūros centrų materialinė bazė ir toliau tebekelia daug rūpesčių, į naujas 

patalpas persikėlė Konstantinavos ir buvo pradėtas remontuoti Pakriaunių kultūros centras. 

Laibgaliuose įrengta lauko estrada, nupirktos patalpos Kamajų kultūros centrui. Panemunėlyje ir 

Pandėlyje kultūros funkcija priskirta universaliems daugiafunkciams centrams. Kaimo kultūros 

centruose veikė 78 kolektyvai, kuriuos lankė 631 gyventojas. 

 Sportas. Rajono sportininkams praėję metai buvo ypatingai sėkmingi: lengvaatletė Liveta  

Jasiūnaitė  Europos jaunimo olimpiniame festivalyje iškovojo antrąją vietą, Ieva Mikulionytė ir 

Vilija Guzaitė - Pasaulio jaunimo sambo imtynių  čempionate; Dominykas Deksnys, Simas 

Baltrūnas, Deivis Zdanavičius Pasaulio jaunių ledo ritulio (antro diviziono A grupės) čempionate 

iškovojo bronzos medalius; VII Baltijos jūros šalių jaunių žaidynių čempionėmis tapo dziudo 

imtynininkė Agnė Šlapelytė, lengvaatletės Liveta Jasiūnaitė ir Greta Jakulytė. 

 Svarbiausiose metų šalies varžybose – Lietuvos jaunių sporto žaidynėse - Rokiškio rajono 

savivaldybė užėmė antrąją  vietą, žaidynių nugalėtojais ir prizininkais tapo 15 jaunųjų sportininkų. 

 Lietuvos mokinių olimpiniame festivalyje sėkmingai dalyvavo ir apdovanojimus pelnė 

Juozo Tumo-Vaižganto vidurinės mokyklos šauliai, Juodupės gimnazijos krepšininkai ir kvadrato 

komandos, Jūžintų Otto Širvydo vidurinės mokyklos svarsčių kilnotojai, Senamiesčio 

progimnazijos pradinukų kvadrato komanda. 

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

kitose šalies ir tarptautinėse varžybose bei turnyruose. 21 rokiškėnas buvo 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 300 sportininkų. 

Rokiškyje vykusių Aukštaitijos krašto seniūnijų sporto žaidynėse nugalėtojais tapo rokiškėnai, o 

žaidynių finalinėse varžybose Birštone Rokiškis užėmė ketvirtąją vietą. 

 IV Lietuvos neįgaliųjų sporto žaidynėse smiginio varžybose Andrius Datkūnas iškovojo 

trečiąją vietą, prizininkais tapo krepšinio komanda. Lietuvos neįgaliųjų lengvosios atletikos 

pirmenybių nugalėtoju tapo Vitalijus Kavaliauskas.  

 Siekiant sudaryti geresnes sąlygas kūno kultūros ir sporto užsiėmimams atnaujintos Juozo 

Tumo-Vaižganto vidurinės mokyklos ir Kamajų Antano Strazdo gimnazijos sporto salės, 

renovuotame Pandėlio gimnazijos stadione įvyko pirmosios varžybos, buvo įgyvendinamas 

„Romuvos“ gimnazijos renovacijos projektas, šaudykloje pakeisti langai ir elektros įranga. 



 Valstybinių funkcijų vykdymas.  

 Civilinės būklės aktų registravimas. 2011 m. Civilinės metrikacijos skyriuje įregistruoti 

262 gimimai, iš kurių 29 vaikai - gimę užsienyje; 88 vaikams pripažinta tėvystė, 1 vaikui tėvystė 

nustatyta teismo sprendimu, vienišos motinos registravo 20 vaikų. 

    Rajone mirė 625 žmonės, mieste – 217, seniūnijose užregistruotos 408 mirtys: Juodupės - 

53, Jūžintų - 26, Kamajų - 43, Kazliškio - 15, Kriaunų - 12, Obelių - 78, Pandėlio - 59, 

Panemunėlio - 30, Rokiškio kaimiškoji - 92.  Užsienyje mirė 8 rokiškėnai.  

    Civilinės metrikacijos skyrius užregistravo 125 santuokas, iš kurių 10 - užsienio valstybėse 

sudarytų santuokų, 30 bažnyčios nustatyta tvarka sudarytų santuokų. 

    Registruoti 109 santuokos nutraukimai. 

    Praėjusiais metais sudarytos 8 vardo, pavardės, tautybės pakeitimo, 20 civilinės būklės aktų 

įrašų ištaisymo bylų, 1 akto įrašo anuliavimo byla. 

       Išduota daugiau kaip 1000 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. 2011 m. šalpos išmokas gavo 2347 

asmenys, išmokėta 12 mln.030 tūkst. Lt; išmokas gavo 2871 vaikai, išmokėta 2 mln. 400,9 tūkst. 

Lt, socialinių pašalpų gavėjų 2011 m. buvo 5434, išmokų suma – 8 mln. 999,4 tūkst. Lt, 

kompensacijos už  būsto šildymą bei karštam vandeniui skirtos 2752 šeimoms, šių kompensacijų 

suma - 893,4 tūkst. Lt. 

 Iš savivaldybės biudžeto vežėjams yra kompensuojamos negautos pajamos už vežimą  

keleivių, kuriems teikiamos Transporto lengvatų įstatyme numatytos lengvatos vietinio susisiekimo 

maršrutais. 2011 m. už lengvatinį keleivių vežimą vežėjams sumokėta 134 tūkst. Lt. Taip pat 

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

2011m. šioms kompensacijoms sumokėta 0,6 tūkst. Lt. 

 Mažas pajamas turinčių šeimų vaikų nemokamo maitinimo organizavimas. 

Nemokamo maitinamo moksleivių skaičius per 2011 m. - 2706, parama mokinio reikmėms įsigyti 

suteikta 2169 vaikui. Šioms išmokoms skirta 1 mln. 716,3 tūkst. Lt. 

  Valstybės garantijų nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams grąžintų 

gyvenamųjų namų ar jų dalių ir butų, vykdymas. 2011 m. iš valstybės biudžeto buvo skirta 150 

tūkst. Lt valstybės garantijoms nuomininkams, gyvenantiems savininkams grąžintuose 

gyvenamuosiuose namuose, vykdyti. Rokiškio savivaldybėje buvo likusi viena nuomininkų šeima - 

valstybės garantijos turėtoja, kuri pageidavo įsigyti didesnės vertės gyvenamąsias patalpas, todėl už 

skirtas lėšas ji įsigijo kitas gyvenamąsias patalpas. 

 Valstybės garantuojama teisinė pagalba. Savivaldybės administracijos teisininkai teikė 

valstybės garantuojamą teisinę pagalbą Rokiškio rajono savivaldybės gyventojams. 2011 m. 1079 

rajono gyventojai kreipėsi dėl teisinės pagalbos. 368 gyventojams surašyti prašymai dėl antrinės 

teisinės pagalbos skyrimo. Savivaldybės administracija atstovauta teismuose bylose dėl nuosavybės 

teisių gynimo nuo pažeidimų, nesusijusių su valdymo netekimu, dėl neterminuoto tėvų valdžios 

apribojimo, vaiko nuolatinės globos nustatymo, globėjo paskyrimo, išlaikymo nepilnamečiam 

vaikui priteisimo dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, dėl turtinės žalos atlyginimo ir 

įpareigojimo atkurti iki pažeidimo buvusią padėtį,  dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių 

savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiu turtu, dėl leidimo skirti vidutinės priežiūros 

priemones. 

 Savivaldybėms pagal teisės aktus priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas. 

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Archyvų skyrius 2011 m. gavo 1256 gyventojų ir 

įstaigų prašymus išduoti pažymas, kitus dokumentus juridiniams faktams patvirtinti. Atsakant į 

šiuos ir ankstesniais metais gautus prašymus, buvo parengti 1777 atsakymai. Liko neatsakyta į 

2011-aisiais ir ankstesniais metais gautus 1236 Sodros prašymus pateikti duomenis dėl duomenų 

kaupimo ir darbo stažo apskaičiavimo.  



 2011 m. toliau saugoti priimtos 1156 dokumentų bylos iš 11 likviduojamų juridinių 

asmenų, išduota vienuolika tai patvirtinančių pažymų bei 4 pažymos, patvirtinančios, kad 

likviduojamas juridinis asmuo perduotinų dokumentų neturėjo.  

 Iš veikiančių savivaldybės administracijos skyrių ir tarnybų 2011 m. perimta saugoti 110 

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

Panevėžio apskrities archyvu derinti ilgo ir nuolatinio saugojimo bylų apyrašai.  

 Toliau tvarkyta ir tikslinta Archyvų skyriuje saugomų fondų apskaita, tikslintas iki 2008-

02-01 priimtų dokumentų fondų sąrašas, tikrintas saugomų dokumentų bylų kiekio atitikimas 

apskaitos dokumentams. Atrinkta naikinti 7415 bylų, kurių saugojimo laikas pasibaigęs, parengti ir 

su Panevėžio apskrities archyvu suderinti šių bylų naikinimo aktai.*  

 * Ataskaitoje apie archyvinių dokumentų tvarkymą kartu pateikiami ir savarankiškosios 

funkcijos duomenys.   

 Vaikų ir jaunimo teisių apsauga. Atliekama savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų 

globos (rūpybos) analizė rodo, kad socialinės rizikos šeimų bei jose augančių vaikų skaičius 

mažėja. Palyginti su 2010 metais, rajono savivaldybėje buvo 32 socialinės rizikos šeimomis mažiau 

(2011 metais savivaldybės apskaitoje socialinės rizikos šeimų buvo 173 šeimos, kuriose augo  374 

vaikai). Socialinės rizikos šeimų ir jose augančių vaikų skaičiaus mažėjimą galėjo lemti kelios 

priežastys: seniūnijose dirbančių socialinių darbuotojų darbui su socialinės rizikos šeimomis 

socialinių paslaugų šeimoms teikimas arba šeimose nebelieka nepilnamečių vaikų (šeimos, kuriose 

neauga nepilnamečiai vaikai, yra išbraukiamos iš apskaitos). Be to, socialinės rizikos šeimų ir 

vaikų jose mažėjimui turi įtakos Vaikų dienos centro socialinių ir ugdymo paslaugų teikimas vaikui 

ir jo šeimai. Dienos centro darbuotojai, siekdami ugdyti socialinės rizikos šeimų ir jos narių 

socialinius įgūdžius, spręsdami maitinimo, aprangos klausimus, organizuodami socialinį darbą su 

biologiniais vaikų tėvais, mažina grėsmę vaikų saugumui, o tuo pačiu mažina tikimybę jiems 

patekti į valstybės globą. Per 2011 metus į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą 

daugiau įrašyta kaimuose (daugiausia Rokiškio kaimiškojoje, Pandėlio, Juodupės bei Panemunėlio 

seniūnijose) gyvenančių šeimų, kadangi kaimo vietovėje silpniau išvystyta užimtumo ir paslaugų 

šeimai infrastruktūra. Didumą sudaro 10-14 metų vaikai.   

 Per 2011 metus, išanalizavus ir įvertinus visus gautus pranešimus apie pokyčius šeimoje, 

pasirašyti 47 įsakymai dėl  šeimos išbraukimo iš socialinės rizikos šeimų apskaitos.  

 2011 metais tėvų globos neteko 35 vaikai: 94 proc. vaikų nustatyta laikinoji globa (rūpyba), 

6 proc. – nuolatinė.  

        2011 m., palyginti su 2010 m., vaiko globos  atvejų nustatyta 66 proc. daugiau, palyginti su 

2009 m. 13 proc. mažiau. Daugiausia tėvų globos vaikų neteko Rokiškio miesto seniūnijoje. 

Analizuojant aplinkybes, dėl ko vaikai neteko tėvų globos  2011 metais,  išryškėjo dvi svarbiausios 

priežastys: 1) 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); 2) tėvai arba 

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

atlikimo ar kitų svarbių priežasčių (10 vaikų).  

 Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistės rūpinosi, kad tėvų globos netekę vaikai būtų 

apgyvendinti globėjų (rūpintojų) šeimose, pirmenybę teikiant jų globai (rūpybai) giminaičių 

šeimose. Jei tokių galimybių nebuvo, ieškota alternatyvių priemonių, apgyvendinant juos ne 

giminaičių globėjų (rūpintojų) šeimose. 2011 metais 28 vaikams (80 proc.) nustatyta vaiko globa 

(rūpyba) šeimoje. Tai atitiko vaiko globos (rūpybos) nustatymo prioritetus, nes ši globos (rūpybos) 

forma leido palaikyti vaikų ryšius su biologine vaiko šeima. 

 Globojusių šeimų pasiskirstymas pagal giminystės ryšį 2011 metais: 

 Per metus Metų pabaigoje 

Iš viso  28 82 

Seneliai 12 38 

Brolis, sesuo - 5 

Dėdė, teta 7 26 



Kitas asmuo 9 13 

   

 2011 metais pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Utenos vaikų socialinės paramos ir 

ugdymo centru, kuris organizavo fizinių asmenų, išskyrus vaiko artimuosius giminaičius, 

pasirengimą vykdyti globėjo (rūpintojo) ar įvaikintojo pareigas mokymus. Be to, bendradarbiaujant 

su centro specialistais, organizuoti tęstiniai mokymai jau vaikus globojančioms šeimoms.  

 Šeimos, išvykdamos į užsienio valstybes uždarbiauti, vaikus palieka artimųjų ar pažįstamų 

priežiūrai. Per 2011 metus tėvų prašymu globa nustatyta 21 vaikui, palyginti su 2010 metais, 33 

proc. daugiau.                                                        

 2011 metais kreiptasi į atitinkamas teisėsaugos institucijas dėl 17 vaikų, galimai  

nukentėjusių nuo psichologinio, fizinio, seksualinio išnaudojimo. Pateiktame paveikslėlyje matyti, 

kad didžiąją dalį (59 proc.) patirtų smurto atvejų sudaro fizinis smurtas, tačiau neretai pasitaiko 

emocinio-psichologinio bei seksualinio smurto prieš vaikus atvejai. 

 

S murto atvejų prieš  vaikus  2011 m
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 Smurtą patyrusiems vaikams bei jų šeimoms buvo inicijuota tarpžinybinė specialistų 

komandos kompleksinė pagalba, psichologo konsultacijos, mokyklos socialinio pedagogo, 

seniūnijos bei kitų institucijų socialinio darbuotojo pagalba, nestacionarių socialinių paslaugų 

teikimas. 

 2011 metais į teismus dažniausiai buvo kreipiamasi dėl laikino ar neterminuoto tėvų 

valdžios apribojimo - pateikta 12 ieškinių, dėl nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo ir globėjo 

paskyrimo - 6 pareiškimai. Teismui, nagrinėjančiam civilines bylas, vaiko teisių apsaugos skyrius, 

įvertinęs šeimos aplinkos sąlygas, pateikė 201 išvadą. Vaiko teisių skyriaus darbuotojos dalyvavo 

288 civilinių, baudžiamųjų bylų posėdžiuose, apklausose. Dažniausiai Vaiko teisių apsaugos 

skyriaus specialistai dalyvavo teismo posėdžiuose, nagrinėjant ginčus dėl vaikų išlaikymo 

priteisimo, gyvenamosios vietos nustatymo bei tėvystės nustatymo (nuginčijimo). 

 Jaunimo reikalai. Vaikų ir jaunimo socializacijos programos įgyvendinimas savivaldybėje: 

 Europos socialinio fondo, nacionalinėmis, savivaldybės, rėmėjų ir tėvų lėšomis (147,2 

tūkst. Lt) buvo organizuotas visas vaikų vasaros poilsis 1577 (33 proc.) visų mokyklinio amžiaus 

vaikų ir jaunimo (iš jų - 733 vaikai iš socialiai remtinų šeimų);   

 viešoji įstaiga Rokiškio jaunimo centras antrus metus organizavo stacionarią 5 pamainų 

vasaros poilsio stovyklą, kurioje stovyklavo 140 vaikų ir jaunimo (pirmą kartą vasaros užimtumo 

programos veiklos buvo vykdomos gavus papildomą finansavimą įgyvendinant Europos socialinio 

fondo ir Lietuvos Respublikos lėšomis iš dalies finansuojamą projektą TAPK („Neformaliojo 

švietimo paslaugų rėmimo sistemos sukūrimas savivaldybėse“), kurį administruoja Švietimo mainų 

paramos fondas); 



 rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklos ir neformaliojo švietimo įstaigos aktyviai 

dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos inicijuotame projekte „Neformaliojo švietimo paslaugų 

plėtra savivaldybėse“ (projektu siekiama užtikrinti mokinių socializacijos ir užimtumo formų 

plėtrą, įgyvendinant neformaliojo švietimo veiklas stacionariose vaikų vasaros poilsio stovyklose ir 

kitose institucijose, ugdyti asmenų gebėjimus kokybiškoms neformaliojo švietimo paslaugoms 

teikti, plėtoti pilietinį ir tautinį ugdymą savivaldybėse įgyvendinant neformaliojo švietimo veiklas; 

nuo 2011 m. šiame projekte dalyvauja 11 rajono bendrojo lavinimo mokyklų ir viešoji įstaiga 

Rokiškio jaunimo centras). 

 Jaunimo politikos įgyvendinimas savivaldybėje: 

 su jaunimu dirbančių organizacijų, jaunimo politikos srityje dirbančių įstaigų ir neformalių 

jaunimo grupių skaičius padidėjo iki 48 (buvo 45); 

 savivaldybės lėšomis buvo finansuota 11 jaunimo projektų, kuriuose dalyvavo 1586 jauni 

žmonės;  

 Jaunimo reikalų departamento lėšomis buvo  finansuotas vienas viešosios įstaigos Rokiškio 

jaunimo centro projektas, kuriame dalyvavo  589 jauni asmenys; 

 ES „Veiklus jaunimas“ ir kitų fondų lėšomis buvo finansuoti 5 jaunimo projektai, kuriuose 

dalyvauja per 3 tūkst. jaunimo; 

 iš viso jaunimo organizacijos savo veiklai gavo virš 241,4 tūkst. Lt.   

 Tarptautinėje jaunimo akcijoje „Darom 2011“ dalyvavo virš 5 tūkst. dalyvių iš 76 įstaigų ir 

organizacijų, o Jaunimo akcijoje „Laisvei 20“- apie 500 dalyvių.  

 Civilinės saugos organizavimas. 2011-09-12 sudarytas Rokiškio rajono savivaldybės 

ekstremaliųjų situacijų valdymo planas, kuris peržiūrėtas ir suderintas su Panevėžio apskrities 

priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininku.  

 Surengti 2 užsiėmimai su seniūnijų darbuotojais. Rokiškio kaimiškojoje ir miesto 

seniūnijose, VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninėje, AB ,,Rokiškio grūdai“, Rokiškio technologijos, 

verslo ir žemės ūkio mokykloje atlikti civilinės saugos būklės patikrinimai, suteikta metodinė 

pagalba. Su Žemės ūkio skyriaus specialistu melioracijai patikrinti 8 tvenkiniai, kurie priskirti prie 

keliančių riziką.  

 Dėl naftos produktų išsiliejimo į aplinką, kai  Bryzgių kaime (Juodupės seniūnijoje) dėl 

produktotiekio Polockas-Ilūkstė-Biržai-Ventspilis avarijos į aplinką pateko didelis kiekis naftos 

produktų, įvyko 5 Ekstremalių situacijų komisijos posėdžiai. Planinis šios komisijos posėdis vyko 

2011-03-01.  

 2011 m. lapkričio 30 d. organizuoti savivaldybės darbuotojų, Ekstremalių situacijų 

komisijos ir Operacijų centro narių civilinės saugos mokymai. 

 2011-05-25 paskaitoje apie civilinę saugą dalyvavo 24 mokiniai; 2011-12-06 pokalbiuose 

apie radiaciją dalyvavo 32 rajono gyventojai.  

 Žemės ūkis (kvotų skirstymas; ūkininkų ūkių registravimas; pasėlių deklaravimas; 

traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimas ir techninė 

priežiūra). Pateikta 4930 paraiškų tiesioginėms išmokoms gauti; įsisavinta 649 tūkst. Lt 

Valstybinės melioracijos programos lėšų, iš jų 329 tūkst. Lt - investicijoms; priduoti į eksploataciją 

4 melioracijos objektai iš valstybės investicinių lėšų  ir du Melioracijos statinių naudotojų 

asociacijų ES paramos projektai. 



    
Melioracijos griovys Petriošiškio kaime, Kamajų seniūnijoje (prieš ir po darbų) 

  

 Per 2011 metus įregistruota, perregistruota, išregistruota 568 vnt. technikos, atlikta  2571 

techninių apžiūrų.  

 Įregistruota 110, atnaujinta 96, likviduotas 21 ūkininko ūkis (iš viso 227 ūkiai). 

 Įregistruotos 94 naujos žemės ūkio valdos, atnaujintos 4992 (iš viso 5086 valdos). 

 Priimtos 99 pieno kvotų paraiškos.  

 Užpildyta 150 prašymų išmokoms už mėsinius galvijus ir mėsines avis gauti. 

 Konsultuoti gyventojai dėl dalyvavimo Kaimo plėtros programose, padėtos užpildyti 23 

paraiškos bei 10 ataskaitų. 25 gyventojams užpildyti prašymai dėl atsietų nuo gamybos išmokų 

išmokėjimo. Skaičiuotos kompensacijos už paimtus trumpalaikius ir ilgalaikius kreditus. 

 Koordinuoti Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. priemonės „Kaimo atnaujinimas ir 

plėtra“ planiniu metodu  rajone vykdyti 13 projektų , kurių bendra vertė - 2,4 mln. Lt. 

 Kaimo tinklo lėšomis vykdytas projektas „Vokietijos kaimo plėtros tendencijos ir 

perspektyvos, partnerystės ir bendradarbiavimo svarba stiprinant kaimo vietovių 

konkurencingumą“. 

 Seniūnijos. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos seniūnijos, vykdydamos savo 

misiją, veikdamos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, nustatyta tvarka teikė viešojo 

administravimo paslaugas seniūnijų gyventojams. Vadovaudamosios veiklos nuostatais, vietos 

savivaldos, viešojo administravimo, Valstybės tarnybos bei kitų įstatymų, Rokiškio rajono 

savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais ir kitų teisės aktų 

numatytomis funkcijomis, 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. Įgyvendinta Juodupės miestelio kompleksinė infrastruktūros plėtra, 

kurios metu sutvarkyta parko teritorija, įrengti pėsčiųjų takeliai, apšvietimas, daugiafunkcė sporto 

aikštė, sutvarkytas viešasis tualetas, pastatyti suoliukai ir šiukšlių dėžės; tvarkyta miestelio centrinė 

aikštė, įrengiant apšvietimą, trinkelių dangą, įvažiavimą į seniūnijos kiemą, fontaną, pandusą prie 

seniūnijos, suoliukus ir šiukšliadėžes; suremontuotos Lukštų medicinos punkto ir Didsodės 

bibliotekos patalpos. 

 2011 metais organizuoti tradiciniai kultūriniai renginiai: Onuškyje – Žolinė, Lukštuose – 

Porcinkuliai ir Petrovka, Juodupėje – „Rojaus obuolys“, „Gerumo diena“; sporto renginiai: žiemos 

sporto šventė, futbolo turnyras, Aukštaitijos atviros ledo ritulio lygos pirmenybių varžybos – visą 

žiemą. 

 Jūžintų seniūnija. Per metus seniūnijoje sumažėjo 27 gyventojais (2011 m. gyvenamąją 

vietą čia deklaravo 1859 žmonės). 

       Laibgalių kaime šiemet baigtas įgyvendinti kompleksinės infrastruktūrinės plėtros 

projektas, o Jūžintuose - J.O.Širvydo vidurinės mokyklos pastato kapitalinis remontas. Viešųjų 

darbų pagalba (pernai po du mėnesius dirbo 72 bedarbiai) atlikti smulkūs remonto darbai Rokiškio 



daželio-mokyklos „Varpelis“ Laibgalių skyriaus pastato pereinamame koridoriuje, apšiltinta ir 

sutvirtinta pastato siena, atliktas buvusios Ragelių parduotuvės, į kurį persikėlė biblioteka, vidaus 

remontas, pakeistos šaligatvio plytelės, įrengta aikštelė atliekų konteineriams prie Ragelių kapinių. 

Taip pat buvo remontuojamos katilinės; Laibgaliuose įrengtas sandėliukas darbo įrankiams laikyti; 

prie Jūžinto ežero padidintai automobilių stovėjimo aikštelė, sumūryta akmeninė siena.  

         Iš Kelių fondo skirtų lėšų šiemet seniūnijoje nugreideruota 271 km kelių, 585 kubiniais 

metrais žvyro nužvyruoti keliai, keliams valyti buvo skirta 15,2 tūkst. Lt. Per metus penkioms 

katilinėms paruošta apie 200 kubinių metrų malkų. 

 Seniūnija dalyvavo VšĮ Šeimos santykių instituto rengtame projekte „Socialinės rizikos ir 

socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“. Buvo surengtas seminaras apie 

vaisių ir uogų auginimą bei trijų dienų seminaras apie karvių sergamumo mastitu profilaktiką.   

 Laibgalių ir Jūžintų bibliotekose vyresnio amžiaus gyventojai mokėsi kompiuterinio 

raštingumo. Interneto prieigos įrengtos Ragelių ir Čivylių bibliotekose. Seniūnija visą aktualią 

medžiagą viešino internetinėje svetainėje www.rokiskis.lt (Jūžintų seniūnijos puslapyje).  

 Jūžintų, Ragelių, Čivylių gyventojai kviesti į susirinkimus, kuriuose buvo pristatomi 

parengti ir rengiami projektai. Vasarą gyventojai buvo informuojami apie atliekų rūšiavimo svarbą, 

mėšlo laikymo taisykles, kitus aplinkosaugos reikalavimus. Susitikimų metu išklausytos gyventojų 

problemos. Su Laibgalių ir Ragelių seniūnaičiais buvo aptartos kelių ir gatvių priežiūros 

problemos. Laibgaliuose surengtos seniūnijoje veikiančių bendruomenių  sueigos, kuriose tartasi 

dėl projektų rengimo ir teikimo rajono VVG. 

           Seniūnijoje vyko tradicinės kraštiečių šventės: „Gandrinės“ (Laibgaliuose), „Mūsų Jūžintai“ 

(Jūžintuose), Laibgalių bibliotekoje surengta tradicinė rudens poezijos popietė, skirta kraštietei 

poetei Elenai Mezginaitei. Jūžintų metų žmogaus titulas suteiktas bendruomenės pirmininkui 

Zenonui Viduliui; Jūžintų bibliotekoje surengtas kraštietės Stasės Lindienės poezijos knygelės 

pristatymas, o vasarą Samanių kaime buvusių vietos gyventojų iniciatyva buvo pastatytas kryžius 

bei akmuo partizano Trano būrio veiklai atminti. Jūžintų seniūnija aktyviai dalyvavo „Pirmosios 

vagos“, „Amatų ir derliaus šventėje“ Dusetose, Kamajų, Rokiškio 512 metų gimtadienio šventėje. 

Jūžintų ir Laibgalių bendruomenių moterys ir Laibgalių mokyklos pedagogės aktyviai dalyvavo 

Visuomenės sveikatos biuro surengtoje Europos sveiko maisto savaitėje, pelnė prizines vietas.  

 Kamajų seniūnija. Per ataskaitinį laikotarpį įrengtos patalpos viešosioms interneto 

prieigoms Kalvių ir Verksnionių bibliotekose.  

 336 žmonės dirbo visuomenei naudingus darbus. Jų pagalba paruošta 408 kub. m malkų 

seniūnijos katilinėms; nušienauta 23 ha paplūdimių, paminklų, veikiančių kapinių teritorijų; 

sutvarkytos 4 neveikiančios kapinės, išvalytas Salų parkas. 

 Keliams prižiūrėti panaudota  951 kub. m. žvyro, greideruota 415 km kelių, suremontuota 

400 kv.m asfalto duobių, keliams žiemą prižiūrėti išleista 18,4 tūkst. Lt.  

 Seniūnijos kultūros namuose minėtos valstybinės ir metų šventės, Kamajuose sausio mėnesį 

surengta seniūnijos tautodailės paroda, spalio mėnesį kartu su kitomis Kamajų seniūnijos 

bendruomenėmis surengta kasmetinė tradicinė rudens šventė „Kuc kuc Kamajuos“, vyko 

gražiausios žiemos ir vasaros sodybos rinkimai, vykdyti projektai „Bendravime mūsų stiprybė“, 

„Karalius Mindaugas“, sveikatingumo programa „Gyvenkime sveikiau“; Salose Žvejo dienai 

paminėti vykdytas projektas „Žvejo sala“, veikė tarptautinė baltistų stovykla, paminėtas bibliotekos 

60- metis; Aukštakalniuose pradėtas vykdyti projektas „Vienodi paukščiai buriasi į pulkus“, 

sveikatingumo programa „Sveiki vasarą ir žiemą“; Duokiškyje - projektas „Duokiškio kaimo 

bendruomenės ugdymas, aktyvinimas, telkimas“, surengta kraštiečių šventė „Duokiškio baladės“; 

Kalviuose vyko seniūnijos saviveiklininkų šventė, bibliotekos 60- metis.  

 Kazliškio seniūnija. Baigti vykdyti du projektai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 

metų programų priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“:  

sutvarkyta Kazliškio kaimo Šilelio gatvės infrastruktūra (projekto vertė - 205,7 tūkst. Lt): 

suremontuota gatvės kelio danga; įrengtas pėsčiųjų takas; pastatyti suoliukai, šiukšliadėžės, kelio 

ženklai;  

http://www.rokiskis.lt/


rekonstruotas Konstantinavos kaimo mokyklos pastatas, kuris pritaikytas savivaldybės įstaigų ir 

kaimo bendruomenės reikmėms (projekto vertė - 194,8 tūkst. Lt): rekonstruota pastato išorė; 

pakeistas stogas, langai, lauko ir vidaus durys; atlikta vidaus apdaila; rekonstruotos elektros ir 

šildymo sistemos; suremontuotas sanitarinis mazgas; 

          Įvyko dvi tradicines šventės: grybavimo turnyras „Kazlėkų karalius“ ir „Kazlėkynė“, „Mūs 

subūrė skanus sūris“ 

          Konstantinavos kaimo bendruomenė, pristatydama tautinį paveldą, dalyvavo artojų 

varžybose arkliais. 

          Seniūnija sėkmingai dalyvavo šventėje „Rokiškio miestui – 512“ . 

 Kriaunų seniūnija. 2011 metais gyveno 975 asmenys, deklaravę savo gyvenamąją vietą 

Kriaunų seniūnijoje. Kriaunų seniūnijoje šalpos pensijas gavo 45 neįgalūs asmenys (12 - su visiška 

negalia). Iš viso seniūnijoje gyveno 90 neįgaliųjų, 274 pensininkai, 18 senyvo amžiaus vienišų 

asmenų. Socialines pašalpas gavo 41 šeima. 2011 metais Maltos ordino labdara išdalinta 114 

asmenų, maisto produktus iš ES fondų gavo 354  asmenys. 

 Prisidėta įgyvendinant projektą „Dėl rekreacinių teritorijų pritaikymo turizmo 

infrastruktūrai“ (darbai Bradesių kaime turi būti baigti 2012 metais); užpildyta paraiška  ,,Kriaunų 

kaimo paplūdimio pritaikymas turizmui, išsaugant vietovės gamtinį savitumą II“ pagal Rokiškio 

rajono kaimo vietovių plėtros strategijos II prioritetą ,,Patrauklios kaimo aplinkos kūrimas“; pagal 

KPP 2007-2013 metų priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ buvo įgyvendinamas projektas 

„Kriaunų pagrindinės mokyklos dalies pastato ir sporto salės kapitalinis remontas ir pritaikymas 

savivaldybės įstaigų ir kaimo bendruomenės reikmėms“; suremontuotos Lašų kaimo viešo 

interneto centro patalpos ir Lašų kaimo vaikų darželio pastato fasadas. 

 Atliktas seniūnijos administracinio pastato stogo remontas, Kriaunų kapinių tvoros 

remontas, Lašų bibliotekos remontas, Kriaunų katilinės pastatas pritaikytas garažui. 

 Keliams žvyruoti panaudota 337 kub. m žvyro (atlikta darbų už 14 tūkst. Lt), greideruota 

174 km (atlikta darbų už 26 tūkst. Lt), suremontuota viena kelio pralaida, 200 kv. m asfalto duobių 

Kriaunų ir Lašų gyvenvietėse, kelių priežiūrai žiemą išleista 13, 9 tūkst. Lt.  

  Seniūnijos mėgėjų meno kolektyvai koncertavo  kaimyninių seniūnijų kultūros namuose, 

Panevėžio, Zarasų Utenos, Anykščių ir Biržų rajonų seniūnijose; kartu su enciklopedijų leidyklos 

vyriausiąja specialiste Birute Žaldiene ir Kauno Jėzaus širdies vienuolyno kunigu Viliumi Sikorsku 

- senovinių giesmių giedojimo filmavime. 

  Dalyvauta rajoninėje meno kolektyvų apžiūroje Juodupėje bei Leliūnuose Anykščių rajone; 

kulinarinio paveldo pristatyme Biržų rajone.   

 
 

Seniūnijos delegacija Salų savivaldybėje (Latvijos Respublika) 

 

 Obelių seniūnija. Per ataskaitinį laikotarpį seniūnijoje suremontuotas socialinis būstas 

Vytauto g. 3-3, Obeliuose, Aleksandravėlės kaime apskardintas kultūros namų stogas, pavėsinei 



pakeistas stogas ir išbetonuotos grindys, Obelių seniūnijos administraciniame pastate pakeistas 

laiptinės langas, išklota trinkelėmis pastato prieiga, paklotas šaligatvis, suremontuoti laiptai, Obelių 

visuomeninėje pirtyje atliktas einamasis remontas (sudėti plastikiniai langai, durys), Pakriaunių 

kaime sutvarkyta kultūros namų aplinka, paklotas šaligatvis, sutvarkyta prieiga, Obelių kultūros 

namuose išdažytos žiūrovinės salės sienos ir grindys. 

 Seniūnijoje vykdytas projektas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos 

priemones „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (bus rekonstruotas pastatas Antanašės kaime, dalis 

patalpų pritaikyta bibliotekai). Taip pat vykdyti infrastruktūros sutvarkymo darbai prie Kriaunos 

upės bei Obelių miesto parko ir Obelių istorijos muziejaus remonto bei aplinkos sutvarkymo 

darbai, Pakriaunių kaime – kultūros namų ir bibliotekos remonto darbai. 

 Per ataskaitinį laikotarpį kiekvienuose kultūros namuose buvo organizuojami šokių, poilsio 

vakarai jaunimui, vakaronės, koncertai, koncertai-išvykos: Aleksandravėlėje – kraštiečių šventė, 

bažnyčios 100 metų jubiliejus, Pakriauniuose – bendruomenės metinė šventė, Vasario 16- osios 

minėjimas, Obeliuose – Joninės, Oninės, Obelinė, šventė „Armoniką tik paėmiau“, senolių teatro 

spektaklis-premjera kasmetinė.  

 Daug prie vietos gyventojų laisvalaikio organizavimo prisidėjo Aleksandravėlės, 

Antanašės, Pakriaunių, Kairelių kaimų bendruomenės, sporto klubas SK Obeliai. Didžiausias 

sportininkų pasiekimas - I vieta rajono seniūnijų sporto varžybose jau antri metai iš eilės. 

 Pandėlio seniūnija. Įgyvendintas regioninio planavimo projektas „Kompleksinis Pandėlio 

miesto sutvarkymas ir plėtra“: pakeistas  Pandėlio ligoninės stogas, atlikta Vytauto aikštės, 

Pandėlio skvero, Puodžialaukės ir Klaipėdos gatvių rekonstrukcija, įrengti takai, šaligatviai ir 

automobilių sustojimo aikštelė, elektros lauko tinklai; suremontuotos Lailūnų kaimo bendruomenei 

pagal panaudos sutartį perduotos patalpos, esančios Lailūnų bibliotekos pastate.  

 Buvo paruošta 300 kub. m malkų. Seniūnija prižiūrėjo 250 km kelių, organizuoti 394 km 

kelių greideravimo bei 900 kub. metrų žvyro paskleidimo darbai, asfalto remonto darbai 400 kv. 

metrų plote, žiemą prižiūrėta 530 km kelių.  

 Sudaryta galimybė 513 žmonių atlikti visuomenei naudingus darbus, viešuosius darbus 

dirbo 54 asmenys 

 Organizuoti tradiciniai kultūros renginiai: bendruomenių šventės - „Širdyje pavasarį nešu“, 

„Jomarkas“, Šv. Onos atlaidai, Atvelykio šventė, Joninės, rudens šventė „Po darbelių, po darbų“, 

minėta Pandėlio 420 metų sukaktis.  

 Panemunėlio seniūnija. Vykdytas projektas pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo 

veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos 

išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.2-VRM-01-r 

„Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ bei projektas 

„Struvės lanko Gireišių punkto aplinkos pritaikymas turizmui, propaguojant UNESCO paveldą 

(planuojama darbų pabaiga - 2012 m. rugpjūtį). Nuo rugsėjo 1 dienos vaikų lopšelio-darželio ir 

kultūros namų pastate pradėjo veikti daugiafunkcinis centras apimantis švietimo, kultūros, sporto ir 

kitas gyventojams plačiai prieinamas sritis. 

 Seniūnijos keliai greideruoti 2 kartus: pavasarį ir rudenį, po 52 km.  Buvo gauta 390 kub. 

m. žvyro, kurie buvo paskirstyti atsižvelgiant į ypač blogą kelių būklę, žvyravo AB „Panevėžio 

keliai“.  

 524 seniūnijos gyventojai gavo EB pagalbos fondo maisto paketus. Seniūnijoje gyveno 21 

socialinės rizikos šeima. Šios šeimos gavo vienkartinę socialinę pašalpą ir paramą maisto 

produktais. 

 Per 2011 metus sušauktos 8 gyventojų sueigos  dėl gatvių pavadinimų, adresų suteikimo, 

dėl seniūnijos veiklos planavimo bei kitais aktualiais klausimais. 

 Rokiškio kaimiškoji seniūnija. Įgyvendintas Kavoliškio kaimo kompleksinės 

infrastruktūros plėtros projektas, kurio metu sutvarkyta parko teritorija, teritorija prie tvenkinio ir 

darželio pastato, pastatyta autobusų laukimo stotele, dvi pavėsinės, įrengtas pontoninis tiltas, 

pakloti pėsčiųjų takai, pastatyti suoliukai. Rekonstruota Čedasų miestelio – mokyklos dalis, kuri 

pritaikyta savivaldybės įstaigų ir kaimo bendruomenės reikmėms. 



           Greideruota 464 km žvyrkelių, žvyruotų kelių dangai atnaujinti atvežta 1095 kub. m žvyro. 

            Vyžuonos poilsiavietėje naujai suremontuotas lieptas, sutvarkyta persirengimo kabina, 

tualeto durys, pastatytos šiukšliadėžės bei šunis vedžioti draudžiamieji ženklai. Vasaros sezono 

metu Vyžuonos, Miliūnų, Žiobiškio šienautos paplūdimių pakrantės, rinktos ir vežtos šiukšlės. 

           Bajorų kultūros namuose antro aukšto salėje baigta įrengti stacionari scena, užmūrytas 

langas. Čia organizuotas 31 renginys, įvykdytos 39 edukacinės programos, suorganizuotos 29 

saviveiklininkų išvykos. 

       Edukacinės programos, šventės rengtos ir  Kavoliškio, Žiobiškio kultūros namuose. 

Seniūnijoje buvo registruotos 22 socialinės rizikos šeimos, 155 šeimos gavo socialinę pašalpą, 

maisto paketus iš EB pagalbos fondo gavo 1190 seniūnijos gyventojų. 

 Rokiškio miesto seniūnija. Rokiškio miesto seniūnijoje 2011-11-18 duomenimis gyveno 

14714 gyventojai (2010 m. tuo pačiu laikotarpiu – 15034). 

 2011 metais į socialinės rizikos šeimų sąrašą įtraukta 10 šeimų, dėl pasikeitusių gyvenimo 

sąlygų išbrauktos 9 šeimos, parama pinigais buvo skirta 12 šeimų, socialines pašalpas gavo 13 

šeimų. Socialinės rizikos šeimose augantiems 23 vaikams padėta įsigyti būtiniausias mokymosi 

priemones.  

 Miesto seniūnija „Muzikos skvere“ pasodino 77 medelius, prižiūrėjo 86,6 ha miškų  ir 59,2 

ha parkų teritorijų. Naujai išasfaltuotos Vyšnių ir Gėlių gatvės, rengiamas Laisvės gatvės 

rekonstrukcijos projektas, parengtas Kauno gatvės rekonstrukcijos projektas, rengiamas Vilties 

gatvės šaligatvio ir automobilių parkavimo aikštelių projektas.  

 Prie senųjų kapinių Laukupio gatvėje pastatytas naujas lauko tualetas; atnaujintas R. 

Lymano kapas ir paminklas senosiose kapinėse; pastatyta nauja tvora ir paminklinė lenta 

pirmajame pasauliniame kare žuvusiems vokiečiams, Jūžintų g. esančiose kapinėse; aptvertas 

Tyzenhauzų alėjoje tvenkinys juodosioms gulbėms prie Rokiškio dvaro. 

 Akcijoje „Darom 2011“ dalyvavo visos mokyklos ir darželiai, UAB Rokiškio autobusų 

parko, AB „“Panevėžio keliai“ Rokiškio filialo, AB „Rokiškio sūris“ darbuotojai, Algirdo g. 5 

gyventojai, Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento Rokiškio agentūra, ekologų klubo 

„Medeina“, RJOS „Apvalusis stalas“ nariai, susirinko virš 2 tūkst. talkininkų. 

   Surašyti 3 įspėjimai dėl neprižiūrimo sklypo, 43 gyventojams išsiųsti įspėjimai dėl 

valstybinės vėliavos neiškėlimo valstybinių švenčių metu, kartą su policijos pareigūnais patruliuota 

mieste siekiant perspėti gyventojus dėl gyvūnų laikymo taisyklių pažeidimų. 

Rokiškio rajono apylinkės teismui pateiktas civilinis ieškinys dėl antrinių žaliavų rūšiavimo 

konteinerių sugadinimo 

     

 


