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ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METAIS  SKOLINTŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS PROJEKTAMS

PR-42
VP2-4.4-SM-02-R-51-024" Rokiškio miesto J.Biliūno gatvės 

dalies ir nuovažų rekonstravimas, įrengiant asfaltbetonio dangą"
78,1

PR-22
VP3-1.3-ŪM-05-R-51-001,,Viešosios turizmo infrastruktūros ir 

paslaugų plėtra Rokiškio rajone,, 19,7

PR-44

3KA-KP-10-1-004312-PR001 ,,Buvusių darželio ir mokyklos 

pastatų Žiobiškyje rekonstravimas ir pritaikymas jaunimo 

turizmo bazei bei bendruomenės poreikiams,, 284,4

PR-50
,,Moškėnų piliakalnio pritaikymas turizmui ir visuomenės 

poreikiams" 14,7

PR-08
VP3-2.2-ŠMM-04-R-51-002 ,,Universalaus daugiafunkcio centro 

Pandėlio miete įsteigimas,, 64,9

PR-41
Kamajų sen. Šetekšnos upės baseino hidrotehninių statinių 

rekonstrukcija" 92,8

PR-40 Salų dvaro parko sutvarkymas ir pritaikymas viešajam turizmui                          8,5

PR-53
VP3-2.4-SADM-01-R-52-005 ,,Savarankiškų gyvenimo namų 

plėtra Rokiškio rajone"

Projekto pavadinimas

PR-45

VP3-1.1-VRM-04-R-52-001 ,,Socialinio būsto plėtra Rokiškio 

rajono savivaldybėje, pritaikant socialiniam būstui patalpas 

Rokiškio mieste Vytauto g. ,,                                                  

PR-36
VP1-4.2-VRM-04-R-008 ,,Specialaus plano rengimas dviračių 

takams-trasoms Rokiškio mieste ir rajone suformuoti,,

349,9

26,8

38,5

417,9

PR-37

VP3-1.1-VRM-03-R-52-005 ,,Rokiškio miesto taikos 

g.1,1A,1B,7,9,11daugiabučių namų atnaujinimas didinat jų 

energijos vertojimo efektyvumą,, 

PR-35

VP1-4.2-VRM-04-R-52-003 "Rokiškio rajono savivaldybės 

žemės sklypų formavimas detaliaisiais planais prie savivaldybei 

priklausančoų pastatų, nustatnt pagrindinę žemės naudojimo 

paskirtį,naudojimo būdą, bei pobūdį arba juos keičiant"                                               

PR-25
3KA-KP-11-1-005944-PR001 ,,Tradicinių amatų centro 

sukūrimas Rokiškyje,, 

PR-51

,,Kelio Nr.122 Daugpilis-Rokiškis-Panevėžys ir kelio Nr. 117 

Zarasai-Bradesiai-Obeliai ir gatvių sankryžų rekonstravimo 

darbų projekto įgyvendinimui ir daliniam finansavimui ,, 

Panaudota tūkst.Lt

161,8

5,7

45,6



PR-29
VP3-1.1-VRM-02-R-52-001 ,,Urbanistinės teritorijos Rokiškio 

mieste gatvių sutvarkymas ir plėtra,, 214

PR-33

VP1-4.2-VRM-04-R-52-001 ,,Detaliųjų planų esamoms kapinių 

teritorijoms, naujai  numatomoms kapinėms suformuoti ir 

senoms išplėsti Rokiškio mieste ir rajone parengimas,,                                                             10,8

PR-52
3KA-KP-13-1-002719-PR001 ,,Bajorų buvusio darželio pastato 

II aukšto vidaus patalpų pagerinimo darbai,, 3,5

PR-08
"UDC Panemunėlio geležinkelio stoties gyvenvietėje įsteigimas "

2,9

PR-47 ,,Kriaunų kaimo kompl.infrastruktūro plėtra" 3,4

PR-01
VP1-4.1-VRM-04-R-52-003 Sav. Adm. Darbuotojų 

kvalifikacojos kėlimui A.Jankauskienė 17,7

PR-54 VŠĮ Jaunimo centro proj,, Turistinės bazės stogo remontas" 4,3

PR-55
LEADER-12-Rokiškis-02-008 Južintų vid. mokyklos 

poilsevietės rekonstrukcija 11,3

PR-14
"Rokiškio J.Tumo Vaižganto gimnazijos pastato Taikos g, 17, 

Rokiškis" 22,1

PR-15 "Obelių gimnazijos pastato modernizavimas " 50,8

PR-43 "Kriaunų kaimo paplūdimio pritaikymas gyventojų poilsiui" 14,8

PR-27
"Rokiškio mst.Taikos g. 3,3A,5,19,21,23 daugiabučių namų 

atnaujunumas, didinant jų energijos vartojimo efektyvumą" -1,3

PR-56
Rokiškio rajone esančių vandens telkinių avarinės būklės 

hidrotechninių statinių rekonstravimas" 6,7

"J.Tumo-Vaiganto vidurinės mokyklos bendrabučio pastatų 

rekonstravimas" 48,4

"Kamajų A.Strazdo gimnazijos pastato rekonstrukcija" VIP 48,4

"Obelių gimnazijos pastato modernizavimas" 45,6

                                                                   VISO

13,6
PR-05

"Strateginio plėtros plano iki 2022m.parengimas"

2126,3


