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ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

 Pagal Vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnį meras ,,planuoja savivaldybės tarybos veiklą, 

nustato ir sudaro savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkes ir teikia savivaldybės tarybos 

sprendimų projektus, šaukia savivaldybės tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja, koordinuoja 

savivaldybės tarybos komitetų ir komisijų veiklą“. 

 Savivaldybės veikla kaip visuomet buvo planuojama kartą per mėnesį – paskutinį mėnesio 

penktadienį. 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.  

  

 
 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga savivaldybės meras apdovanojo rajonui nusipelniusius 

rokiškėnus 

 

 Daugiausia klausimų rajono savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstyta ir sprendimų 

priimta švietimo klausimais – 33, dėl pavadinimų gatvėms suteikimo – 22, finansiniais klausimais – 

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

paramos klausimais – 19, dėl pritarimo projektams ir dalinio jų finansavimo – 10, dėl turto 

perdavimo ir perėmimo – 12. 

 Finansų, verslo, vietinio ūkio komitetas (pirmininkas – Stanislovas Dambrauskas) pernai 

posėdžiavo 12 kartų (2011 m. – 13 posėdžių), 14 kartų (2011 m. – 12) į posėdį kviesti Teisėsaugos, 

mandatų, etikos, informacijos komiteto (pirmininkė – Laima Keraitienė) nariai, kurie sykį rinkosi 

atskirai nagrinėti tarybos nario Almanto Blažio 2012-01-20 prašymo ,,Dėl AB ,,Rokiškio 

komunalininkas“ direktoriaus pareigų nesuderinamumo“, ir Sveikatos ir socialinės apsaugos 

komiteto (pirmininkė – Ramunė Markevičienė) nariai (2011 m. – 13), 11 kartų posėdžiavo Kaimo 

reikalų komiteto (pirmininkas – Stasys Jasiūnas) nariai (2011 m. – 12).  

 Švietimo, kultūros ir sporto komitetas (pirmininkas – Egidijus Vilimas) į posėdžius kviestas 

12 kartų (pernai – 15), iš kurių viename atskirai nagrinėtas 2012-2015 metų Rokiškio rajono 

mokyklų reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkos ir struktūrinių pertvarkymų planas bei tartasi, 

kaip turi būti pateikiamos Švietimo įstaigų vadovų ataskaitos. 

http://www.rokiskis.lt/lt/naujienos/archive/p130/lietuvos-valstybes-atkurimo-njfz.html
http://www.rokiskis.lt/lt/naujienos/archive/p130/lietuvos-valstybes-atkurimo-njfz.html
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 Kontrolės komitetas (pirmininkas – Virginijus Lukošiūnas) posėdžių metu per ataskaitinį 

laikotarpį išklausė informaciją apie Rokiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2011 

metais teiktų rekomendacijų įgyvendinimą, savivaldybės skolas ir atsiskaitymą su projektų 

rangovais, apie ilgalaikio turto nurašymus savivaldybėje, apie tai, kaip vykdomas Kontrolės ir 

audito tarnybos 2012 metų veiklos planas; analizavo Kontrolės komiteto 2012 metų veiklos 

programą, Rokiškio rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio finansinio 

(teisėtumo) audito rezultatus; svarstė Kontrolės ir audito tarnybos 2013 m. veiklos plano projektą.  

 Kitų komitetų posėdžių metu dažniausiai buvo aptariami tarybai svarstyti teikiami projektai. 

 2012 m. dirbo Rokiškio rajono verslo plėtros, Nusikaltimų prevencijos ir narkotikų 

kontrolės, Rokiškio rajono savivaldybės turto privatizavimo, Socialinės paramos teikimo ir kitos 

komisijos, kurių pirmininkai tarybai atsiskaito atskirai atskirai, todėl jų veikla šioje ataskaitoje 

nebepateikiama. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos meras ir mero pavaduotojas deleguoti į 

Panevėžio regiono plėtros tarybą, kurioje jie turi sprendžiamojo balso teisę, sudarant ir įgyvendinant 

regiono plėtros planą. 2012 m. Rokiškio rajono savivaldybei buvo atstovauta 6 Panevėžio regiono 

plėtros tarybos posėdžiuose bei pareikšta nuomonė surengtose 6 apklausose raštu. Per šiuos 

posėdžius ir apklausas raštu apsvarstyta ir priimta 77 įvairaus pobūdžio regionui bei rajonui svarbūs 

sprendimai. 

 Pagal Vietos savivaldos įstatymą meras rūpinosi, kad laiku ir tinkamai būtų rengiami 

savivaldybės teritorijos raidos analizės ir ilgalaikių socialinių, kultūrinių, ūkinių, investicinių ir kitų 

programų projektai, užtikrinama jų įgyvendinimo kontrolė. Rokiškio rajono savivaldybės 

administracijos ir savivaldybės įstaigų projektų rengimo bei įgyvendinimo koordinavimo grupė, 

kuriai vadovauja rajono savivaldybės meras, 2012 m. surengė 43 posėdžiai einamiesiems projektų 

rengimo bei įgyvendinimo klausimams spręsti. 

 2012 m. parengta ir pateikta 15 paraiškų ir 1 projektinis pasiūlymas įvairioms agentūroms ir 

ministerijoms dėl finansavimo iš ES, valstybės investicijų programos ir kitų fondų gavimo, bendra 

pateiktose paraiškose ir projektiniame pasiūlyme nurodoma projektų vertė sudaro apie 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 komleksinė 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 J. Tumo-Vaižganto vidurinės mokyklos ir mokyklos bendrabučio pastatų Rokiškyje, 

M. Riomerio g. 1 ir J. Basanavičiaus g. 8, rekonstravimas; Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo 

gimnazijos pastato Kamajuose, K. Šešelgio g. 7, rekonstravimas (avarinės būklės likvidavimas); 

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

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

rekreacijos ir sporto komplekso baseino statyba; VšĮ Rokiškio rajono ligoninės pastatų inžinerinių 

sistemų atnaujinimas; Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos pastato 

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

 2012 metais rajono savivaldybės meras pasirašė ketinimų bendradarbiauti protokolą su 

Bulgarijos Respublikos Provadijos savivaldybe, su kuria kartu įgyvendinamas ,,Comenius“ 

projektas. 
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Pasirašytas ketinimų bendradarbiauti protokolas su Bulgarijos Respublikos Provadijos savivaldybe 

  

 Nemažai vykdyta bendrų projektų su užsienio šalių savivaldybėmis, su kuriomis yra 

pasirašytos bendradarbiavimo sutartys. Parengtas ir įgyvendintas Užsienio reikalų ministerijos 

finansuotas projektas, suteikęs progą Rokiškio krašto kultūros ir turizmo įstaigų atstovams aplankyti 

kolegas Gruzijoje,Ozurgečio savivaldybėje. Turizmo informacinis centras kartu su partneriais 

Baltarusijoje, Pastovyse, parengė leidybai įdomią medžiagą, surengė keletą įsimintinų koncertų ir 

parodų. Savivaldybės administracija kartu su Pastovių rajonu, įgyvendindama Europos Sąjungos 

finansuojamą turistinio patrauklumo projektą, organizavo reikšmingas ekspedicijas Lietuvoje ir 

Baltarusijoje, atliko rekonstravimo darbus (Rokiškyje rekonstruota Tyzenhauzų alėja).  

 Kartu su Latvijos Respublikos Daugpilio rajonu ir kitais partneriais įgyvendintas įdomus 

turizmo ir verslo projektas.  

 Per projektus ryšiai su įvairių šalių jaunimu plėtoja mūsų jaunimo organizacijos, švietimo 

įstaigos. 

 Nemažai partnerių iš Latvijos lankėsi per Miesto dieną. Su estais iš Tamsalu pasikeista ledo 

ritulio komandomis. Rokiškio kultūros centras organizavo įsimintiną tradicinį tarptautinį teatro 

festivalį ,,Interrampa“. 

 Rokiškio rajono savivaldybės taryba 2012 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. TS-4.101 pritarė 

bendradarbiavimo sutarčiai dėl atviros ledo aikštelės įrengimo Rokiškio mieste ir įgaliojo ją 

pasirašyti savivaldybės merą Vidmantą Kanopą. Balandžio 12 d. bendradarbiavimo sutartį pasirašė 

savivaldybės meras Vidmantas Kanopa, AB „Rokiškio sūris“ direktoriaus pavaduotojas Dalius 

Trumpa, UAB ,,Ivabaltė” generalinis direktorius Irmantas Tarvydis ir UAB „Rokauta" direktorius 

Rimantas Sakaitis. 

 
 

Sutarties pasirašymo akimirka 
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 Per ataskaitinį laikotarpį meras pasirašė 12 potvarkių personalo klausimais (2011 m. – 18), 

41 – atostogų klausimais (2011 m. – 10), 18 – komandiruočių klausimais (2011 m. – 15), 36 – 

veiklos organizavimo klausimais (2011 m. – 42). 

  

     

 

 

 

 

 

 


