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 Vadovaudamasi Rokiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 91 punktu, 
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ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 METŲ  

VEIKLOS ATASKAITA 

 

 Vadovaudamasi Rokiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Rokiškio rajono 

savivaldybės taryba darbą planavo pusmečiams. Sudaryti ir Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 

sprendimais patvirtinti 2011 m. I ir II pusmečio veiklos planai. Per ataskaitinį laikotarpį sušaukta 

14 rajono savivaldybės tarybos posėdžių, priimti 252 sprendimai ( palyginti su praėjusiu 

ataskaitiniu laikotarpiu – 16 ir 252). Protokoliškai apsvarstyta 19 klausimų. Surengti 2 iškilmingi 

rajono savivaldybės tarybos posėdžiai, skirti Vasario 16-ajai – Valstybės atkūrimo dienai ir 

Rokiškio miesto 513-osioms metinėms paminėti. 

 Daugiausia klausimų rajono savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstyta ir sprendimų 

priimta švietimo klausimais – 33 (Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 24 d. 

sprendimu Nr. TS-3.48 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 

metų bendrojo plano patvirtinimo“ patvirtintas Rokiškio rajono savivaldybės mokyklų tinklo 

pertvarkos 2012-2013 metų bendrasis planas, kuris reglamentuoja Rokiškio rajono savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklų vykdomų švietimo programų koordinavimą, jų prieinamumo ir 

įvairovės kaitą, mokyklų steigimo, reorganizavimo, vidaus struktūros pertvarkymo kryptis, 

terminus ir vykdymą (bendrojo plano paskirtis – sudaryti sąlygas plėtoti geros kokybės privalomąjį 

ir visuotinį švietimą, jo įvairovę, didinti jo prieinamumą); Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 

2012 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. TS-4.80 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės jaunųjų talentų 

rėmimo fondo“ įsteigtas Rokiškio rajono savivaldybės jaunųjų talentų rėmimo fondas, kurio 

lėšomis siekiama sudaryti galimybę jauniesiems talentams dalyvauti tarptautinėse olimpiadose, 

konkursuose, parodose, varžybose (parama skiriama tik rajono ir iš Rokiškio krašto kilusiems 

jauniesiems talentams)), dėl pavadinimų gatvėms suteikimo priimti 22 sprendimai, finansiniais 

klausimais – 14, dėl detaliųjų planų patvirtinimo – 13, detaliųjų planų rengimo – 9, sveikatos ir 

socialines paramos klausimais – 19 (2012 m. kovo 30 d. sprendimu Nr.TS-4.87 patvirtinta 

Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos funkcijų įgyvendinimo ataskaita, kurioje 

pateikti teisės aktai, reglamentuojantys visuomenės sveikatos priežiūrą savivaldybėje, aptarti 

vidiniai ir išoriniai veiksniai, turėję įtakos visuomenės sveikatos priežiūros veiklai, aprašytas 

visuomeninių organizacijų, savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių indėlis į 

visuomenės sveikatos priežiūros veiklos įgyvendinimą; pateikta informacija apie mokinių sveikatos 

priežiūrą, vykdytą vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros veiklą; 2012 m. patvirtintas Rokiškio 

rajono savivaldybės socialinių paslaugų planas, numatytos prioritetinės socialinės paslaugos – 

dienos socialinės globos teikimas namuose asmenims su sunkia negalia, socialinės priežiūros 

paslaugų plėtra; 2012 m. priimtas tarybos sprendimas ,,Dėl Socialinių pašalpų ir išmokų teikimo 

asmenims, patyrusiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuriame numatyta, jog 

socialinių pašalpų ir išmokų teikimas asmenims, patyrusiems socialinę riziką, socialinė pašalpa gali 

būti teikiama pinigais (negali viršyti 50 procentų paskirtos socialinės pašalpos dydžio) ir nepinigine 

forma (socialinėmis kortelėmis, kai pašalpos pervedamos per seniūniją), dėl turto perdavimo ir 

perėmimo priimta 12 sprendimų, dėl pritarimo projektams ir dalinio jų finansavimo – 10. 

 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 tikslų ir uždavinių įgyvendinimui, planas. Tikimasi, jog 



šie dokumentai užtikrins darnų planavimą ir viešojo administravimo efektyvumą rajono 

savivaldybėje. 

 2012 m. vasario 24 d. tarybos sprendimu Nr. TS-3.58 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės 

tarybos 2010 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr.TS-12.210 ,,Dėl Rokiškio rajono savivaldybės 

vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros ir plėtros 2011-2012 metų programos patvirtinimo“ 

papildymo“ buvo nuspręsta papildyti minėtą programą ir įtraukti į ją Rokiškio miesto Stoties gatvės 

paprastąjį remontą, Obelių gimnazijos teritorijos pėsčiųjų takų, kelių, automobilių stovėjimo 

aikštelės paprastąjį remontą. Tame pačiame tarybos posėdyje nutarta įrengti atvirą ledo aikštelę 

Rokiškio mieste, numatant 2013 metų biudžete skirti lėšas šaldymo įrangai pirkti ir jai įrengti. 

 2012 m. rugsėjo 28 d. tarybos sprendimu Nr. TS-10.191 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros 

programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“, buvo nuspręsta gautas papildomas 

lėšas iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos paskirstyti: Pandėlio gatvės iki Taikos ir Vilties 

gatvių sankryžos ir Vilties gatvės žiedinės sankryžos remontui – 239,3 tūkst. Lt, Rokiškio 

kaimiškosios seniūnijos gatvių ir kelių remontui – 45 tūkst. Lt, Juodupės seniūnijos gatvių ir kelių 

remontui – 31,9 tūkst. Lt, Jūžintų seniūnijos gatvių ir kelių remontui – 30 tūkst. Lt. 

 2012 m. lapkričio 30 d. tarybos sprendimu Nr. TS-13.229 „Dėl Rokiškio rajono 

savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 30 d. sprendimo Nr.TS-4.68 „Dėl Statybos ir infrastruktūros 

plėtros skyriaus statybos objektų 2012 metams sąrašo patvirtinimo“ 1 punkto papildymo“ buvo 

nuspręsta papildyti Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus 2012 metų vykdomų savivaldybės 

kapitalo investicijų ir ilgalaikio turto remonto objektų sąrašą punktu: „Rokiškio Juozo Tumo 

Vaižganto gimnazijos bendrabučio pastatui rekonstruoti su naujo priestato statyba techninio 

projekto parengimas“, o 

2012 m. gruodžio 28 d. tarybos sprendimu ,,Dėl centralizuotai teikiamos šilumos ir karšto vandens 

kainų nustatymo akcinei bendrovei „Rokiškio komunalininkas“ buvo nuspręsta nustatyti naujas 

šilumos bazines bei karšto vandens kainas minėtai bendrovei. 

 Taip pat priimti sprendimai, kuriais nustatyti pajamų mokesčio dydžiai už verslo liudijimus, 

nustatyti tarifai už keleivių vežimą vietinio susisiekimo maršrutais, atkurtos nuosavybės teisės Švč. 

Nekaltosios Mergelės Marijos Tarnaičių kongregacijai 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. 

 Per ataskaitinį laikotarpį išklausytos rajono savivaldybės tarybos sudarytų komisijų 

ataskaitos, pateikta išsami Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro ataskaita, 

priimti sprendimai organizaciniais klausimais. Iš dalies pakeistas ir papildytas Rokiškio rajono 

savivaldybės tarybos veiklos reglamentas. Rajono savivaldybės tarybos komitetuose svarstant 

tarybai teikiamų sprendimų projektus ir svarstymų metu tarybos nariams paprašius savivaldybės 

administraciją pateikti išsamesnę papildomą medžiagą, tai buvo padaroma operatyviai. Todėl visi 

tarybai teikiamų sprendimų projektai (kai kurie su pataisymais) priimti iš karto. Kaip numato 

rajono savivaldybės tarybos reglamentas, tarybos posėdžiai buvo įrašomi, naudojama elektroninė 

balsavimo sistema.  

 Visa oficiali informacija – rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektai, priimti 

sprendimai, mero potvarkiai, administracijos direktoriaus įsakymai veiklos klausimais, informacija 

apie planuojamus susitikimus savivaldybėje, kita aktuali gyventojams informacija – skelbiama 

savivaldybės interneto svetainėje. Žiniasklaidos atstovai dalyvavo visuose savivaldybės tarybos 

posėdžiuose bei kituose renginiuose ir išsamiai nušvietė savivaldybės tarybos ir administracijos 

darbą spaudoje. 

 Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2012 m. sausio 10 d. sprendimu 

patenkintas savivaldybės tarybos nario Antano Vagonio, išrinkto pagal Lietuvos socialdemokratų 

partijos iškeltų kandidatų sąrašą, raštiškas prašymas atsistatydinti ir pripažinti tarybos nario 

įgaliojimai nutrūkusiais prieš terminą. Kęstutis Zakšauskas, įrašytas į Lietuvos socialdemokratų 

partijos iškeltų kandidatų į Rokiškio rajono savivaldybės tarybą sąrašą, praleistas kandidatų sąrašo 



eilėje, kadangi jis raštu atsisakė gauti tarybos nario mandatą. Pripažinta, kad savivaldybės taryboje 

atsiradus laisvai vietai, savivaldybės tarybos nariu tampa kandidatų sąrašo, pagal kurį buvo 

išrinktas nebesantis tarybos narys, pirmasis tarybos nario negavęs kandidatas Alfonsas Vitkus, 

išrinktas pagal Lietuvos socialdemokratų partijos iškeltų kandidatų sąrašą.  

 Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 13 d. sprendimu Nr. TS-12.211 

atleistas Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Vytautas Saulis iš 

pareigų, jam atsistatydinus nuo 2012 m. lapkričio 13 d. Rajono savivaldybės tarybos 2012 m. 

lapkričio 30 d. sprendimu Nr. TS-13.213 Rokiškio rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui 

skirtas Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju Rimantas Velykis, 

kuris pareigas pradėjo eiti nuo 2012 m. gruodžio 17 d. 

 Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos 2012 m. gruodžio 5 d. sprendimu 

patenkintas savivaldybės tarybos nario Rimanto Velykio, išrinkto pagal Lietuvos socialdemokratų 

partijos iškeltų kandidatų sąrašą, raštiškas prašymas atsistatydinti ir pripažinti tarybos nario 

įgaliojimai nutrūkusiais prieš terminą. Pripažinta, kad savivaldybės taryboje atsiradus laisvai vietai, 

savivaldybės tarybos nariu tampa kandidatų sąrašo, pagal kurį buvo išrinktas nebesantis tarybos 

narys, pirmasis tarybos nario negavęs kandidatas Eugenijus Germanas Majauskas, išrinktas pagal 

Lietuvos socialdemokratų partijos iškeltų kandidatų sąrašą. 

 Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto pirmininkės pavaduotoju išrinktas Eugenijus 

Germanas Majauskas vietoje atsistatydinusio tarybos nario Rimanto Velykio. Rajono savivaldybės 

tarybos narys Alfonsas Vitkus paskirtas į Teisėsaugos, mandatų, etikos, informacijos komitetą 

vietoje atsistatydinusio tarybos nario Antano Vagonio.  

 

     

 


