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2017 m. kovo 31 d. Nr. TS-53 

Rokiškis 

 

   

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, 

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-102 patvirtinto 

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 258 punktu, Rokiškio rajono 

savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

 Pritarti Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 metų veiklos ataskaitai (pridedama). 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

 

Savivaldybės meras         Antanas Vagonis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        PRITARTA 

        Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 

        2017-03-31 sprendimu Nr. TS-53 

  

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 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 2016 m. I ir II pusmečio veiklos planai. Per ataskaitinį laikotarpį sušaukta 

13 rajono savivaldybės tarybos posėdžių, priimta 217 sprendimų (palyginti su praėjusiu ataskaitiniu 

laikotarpiu, – 14 ir 251). Surengtas iškilmingas rajono savivaldybės tarybos posėdis, skirtas vasario 

16 -ajai – Valstybės atkūrimo dienai paminėti. Daugiausia klausimų rajono savivaldybės tarybos 

posėdžiuose svarstyta ir sprendimų priimta švietimo klausimais – 27, finansiniais klausimais – 12 

(tai daugiausia sprendimai dėl biudžeto tikslinimo), sveikatos ir socialinės paramos klausimais – 

14. 

Išklausytos ir pritarta rajono savivaldybės tarybos sudarytų komisijų ataskaitoms, uždarųjų 

akcinių bendrovių, viešųjų įstaigų bei savivaldybės biudžetinių įstaigų ataskaitoms. 

Keistas ir pildytas Rokiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas, atsižvelgiant į 

pakeitimus Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir dėl Administracinių nusižengimų 

kodekso įsigaliojimo ir Administracinių teisės pažeidimų kodekso panaikinimo (priimti Rokiškio 

rajono savivaldybės tarybos sprendimai: 2016-01-29 Nr. TS-2 ir 2016-11-25 Nr. TS-189). 

Suteiktas Rokiškio krašto garbės piliečio vardas kraštiečiui, Vilniaus rokiškėnų klubo 

„Pragiedruliai“ prezidentui Algiui Naručiui. Pritarta bendradarbiavimo su Lietuvos kariuomenės 

Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-ąja rinktine sutarčiai. Priimtas sprendimas 

dėl bendradarbiavimo sutarties su Harbino miesto savivaldybe Kinijoje. Patvirtinta Rokiškio miesto 

vietos plėtros strategija 2014–2020 m. Sprendimo iniciatorius – tarybos narys Stasys Mekšėnas. 

Pasak jo, originalu tai, kad strategiją parengė Rokiškio miesto gyventojai. Nauja redakcija 

patvirtinti Rokiškio rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatai. Šis sprendimas 

užregistruotas Teisės aktų registre. Tarybos narys Algis Kazulėnas pateikė sprendimo projektą, 

kuriame siūloma į Rokiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą įrašyti, kad visi 

savivaldybės tarybos posėdžiai pradedami Lietuvos himno giedojimu. Irmantas Tarvydis siūlė prieš 

posėdžius geriau giedoti Rokiškio himną. Balsavimui buvo pateikti du alternatyvūs sprendimo 

projektai. Siūlymui posėdžius pradėti giedant himną nepritarta.  

Patvirtintas Rokiškio rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašas, Rokiškio 

rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginis veiklos planas. Sprendimas užregistruotas Teisės 

aktų registre. Patvirtintas Rokiškio rajono savivaldybės tarybos biudžetas 2016 metams. Priimant 

sprendimą posėdžių salę paliko 7 tarybos nariai. Priimtas sprendimai dėl kelių priežiūros ir plėtros 

programos lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo 

(remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo 2016 metams objektų sąrašo 

patvirtinimo; dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų vietinės reikšmės keliams ir 

gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 

naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo. Patvirtintas Statybos ir infrastruktūros plėtros 

skyriaus objektų 2016 metams sąrašas. Kovo mėn. savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavo 15 

tarybos narių. Posėdyje dalyvavo kultūros ministras Šarūnas Birutis. Ministras pasveikino Rokiškio 

krašto muziejaus direktorę Nijolę Šniokienę asmeninės ir darbo veiklos kultūros srityje sukakties 

proga, apdovanodamas ją Aukso žvaigžde. Savivaldybės meras Antanas Vagonis, dėkodamas už 

rūpinimąsi muziejumi, jubiliejaus proga N. Šniokienei įteikė ženklą „Už nuopelnus Rokiškio krašto 

kultūrai. 

Patvirtintas Rokiškio rajono savivaldybės 2016 metų socialinių paslaugų planas. Rokiškio 

rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos pirmininkas Stasys Meliūnas pateikė savivaldybės 

tarybai svarstyti Rokiškio rajono savivaldybės 2016–2019 metų korupcijos prevencijos programą ir 



jos įgyvendinimo priemonių planą. 2016 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. TS-107 patvirtinta 

programa, priemonių planas. Sprendimas užregistruotas Teisės aktų registre. Patvirtintas Rokiškio 

rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrasis 

planas. Švietimo skyriaus vedėjas Aurimas Laužadis atkreipė dėmesį, jog tėvai visi vieningai 

pritarė, kad būtų vykdoma ikimokyklinio ir pradinio ugdymo programa. Pritarta Rokiškio rajono 

savivaldybės lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių ikimokyklinio ugdymo programoms. Patvirtinta 

Rokiškio rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2016 metų siektinos 

veiklos užduotys. Užduotys orientuotos į rajono gyventojų aptarnavimo gerinimą. Patvirtintas 

Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašas ir Mokinių nemokamo maitinimo 

mokyklose tvarkos aprašas. Pritarta Rokiškio rajono savivaldybės lopšelių-darželių ir mokyklų-

darželių ikimokyklinio ugdymo programoms. Pritarta uždarosios akcinės bendrovės Rokiškio butų 

ūkio pertvarkymui į akcinę bendrovę Rokiškio butų ūkį. Patvirtinta Rokiškio rajono savivaldybės 

daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų rėmimo programa. Priimtas sprendimas, 

nustatantis bepiločių orlaivių skraidymo zonas Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje, virš kurių 

draudžiamas bepiločių orlaivių skrydžių vykdymas. Nustatytas žemės mokesčio tarifas 2017 

metams, nekilnojamojo turto mokesčio tarifai. 

Nauja redakcija patvirtinti Rokiškio rajono savivaldybės Kaimo rėmimo fondo nuostatai, 

patvirtinta Rokiškio rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo komisija. Opozicijos tarybos narių 

prašymu sušauktas neeilinis savivaldybės tarybos posėdis ir išklausyta Eriko Druskino informacija 

apie Kultūros centro veiklą, Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vedėjas Petras 

Blaževičius pateikė situacijos Rokiškio kultūros centre įvertinimą. Nustatyti tarifai už komunalinių 

atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir jų tvarkymą. Išklausyta UAB Panevėžio regiono atliekų 

tvarkymo centro eksploatacijos inžinieriaus Kazimiero Šinkūno informacija apie UAB Panevėžio 

regiono atliekų tvarkymo centro vartų mokesčio keitimą ir numatomos kainos pagrindimą. Priimtas 

sprendimas dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo, kuriuo uždrausta mažmeninė prekyba 

alkoholiniais gėrimais pagal vienkartines licencijas švenčių, masinių renginių, parodų, koncertų, 

teatro spektaklių, cirko ir kitų renginių, organizuojamų Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje 

metu, išskyrus komercinius renginius. Sprendimas skelbtas ir užregistruotas Teisės aktų registre. 

Patvirtintos Rokiškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vardu gautos paramos skirstymo 

taisyklės. Patvirtintas Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centro 

teikiamų mokamų paslaugų sąrašas ir įkainiai. Patvirtintas Rokiškio krašto muziejaus teikiamų 

paslaugų sąrašas ir įkainiai. Išklausyta Kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus informacija apie 

pasirengimą 2016–2017 metų sezono metu administruoti, eksploatuoti ledo aikštelę. Gruodžio mėn. 

priimtas sprendimas  dėl tarifų nustatymo už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir jų 

tvarkymą. Šis klausimas plačiai ir įvairiomis formomis analizuotas su rajono gyventojais. Lapkričio 

mėn. posėdyje sprendimas nebuvo priimtas.   

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos savivaldybių asociacijos 

pagrindinių nuostatų“ 5, 6 straipsnio nuostatomis bei LSA įstatų 4.3 punktu, tarybos įgaliojimų 

laikotarpiui į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavimą išrinkti Rokiškio rajono 

savivaldybės tarybos atstovai- rajono savivaldybės meras Antanas Vagonis ir rajono savivaldybės 

mero pavaduotojas Egidijus Vilimas. Pasikeitus LSA įstatų 4.3 punktui, į LSA suvažiavimą 

Rokiškio rajono savivaldybės tarybai skirta dar viena kvota. 2016 m. kovo 25 d. priimtas 

sprendimas dėl Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavo delegatų ir išrinktas Rokiškio rajono 

savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų 

suvažiavimą Rokiškio rajono savivaldybės atstovas, tarybos narys Vytautas Vilys (Lietuvos 

socialdemokratų partija). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir 

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos reglamentu, rajono taryboje įregistruotos frakcijos: 

Socialdemokratų partijos (pirmininkas – tarybos narys Stanislovas Dambrauskas), Darbo partijos 

(pirmininkas – tarybos narys Aloyzas Jočys), partijos ,,Tvarka ir teisingumas“ (pirmininkas – 

savivaldybės mero pavaduotojas Egidijus Vilimas), opozicinė Tėvynės sąjungos-Lietuvos 

krikščionių demokratų (pirmininkas – tarybos narys Almantas Blažys), opozicinė Rokiškio krašto 



koalicijos „Už laisvę augti“ (pirmininkas – tarybos narys Vytautas Masiulis), opozicinė Lietuvos 

laisvės sąjungos (liberalų) (pirmininkas – tarybos narys Virginijus Gaučys). 

 2016 m. rajono savivaldybės taryboje pasikeitė du tarybos nariai. Priimti sprendimai 

organizaciniais klausimais. Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos 2016 m. vasario 

25 d. sprendimu Nr. Sp-18 patenkintas savivaldybės tarybos nario Almanto Blažio, išrinkto pagal 

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų iškeltų kandidatų sąrašą raštiškas prašymas, 

atsistatydinti ir pripažinti tarybos nario įgaliojimai nutrūkusiais prieš terminą pagal 88 straipsnio 1 

dalies 1 punktą. Pripažinta, kad savivaldybės taryboje atsiradus laivai vietai, savivaldybės tarybos 

nariais tampa kandidatų sąrašų pirmieji tarybos nario mandato negavę kandidatai – Dijana 

Meškauskienė, išrinkta pagal Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų iškeltų kandidatų 

sąrašą. Taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos 2016 m. spalio 21 d. 

sprendimu Nr. Sp-252 pripažinti tarybos nario Aloyzo Jočio, išrinkto pagal darbo partijos iškeltų 

kandidatų sąrašą, įgaliojimai nutrūkusiais prieš terminą pagal įstatymo 88 straipsnio 1 dalies 5 

punktą. Praleisti Darbo partijos iškeltų kandidatų į Rokiškio rajono savivaldybės tarybą sąraše, 

gavus rašytinius prašymus: Arūnas Krasauskas (pagal įstatymo 88 straipsnio 1 dalies 2 punktą), 

Tadas Stakėnas (pagal įstatymo 88 straipsnio 1 dalies 1 punktą). Pripažinta, kad savivaldybės 

taryboje atsiradus laivai vietai, savivaldybės tarybos nariais tampa kandidatų sąrašų pirmieji 

tarybos nario mandato negavę kandidatai – Petras Kažemėkas, išrinktas pagal Darbo partijos 

iškeltų kandidatų sąrašą.  

 Rajono savivaldybės tarybos narys Stasys Meliūnas 2016 m. kovo 25 d. sprendimu 

Nr. TS-92 paskirtas Rokiškio rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos pirmininku, iš 

pirmininko pareigų atsistatydinus tarybos nariui Vytautui Masiuliui. Rajono savivaldybės tarybos 

narė Dijana Meškauskienė Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 29 d. 

sprendimu Nr. TS-118 paskirta į Kontrolės komitetą vietoje buvusio tarybos nario Almanto Blažio. 

Tuo pačiu spendimu Dijana Meškauskienė paskirta ir Kontrolės komiteto pirmininke. Keitėsi 

rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėtis: Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. 

balandžio 29 d. sprendimu Nr. TS-117 Švietimo, kultūros ir sporto komitete vietoje tarybos nario 

Gintaro Girštauto įrašyta tarybos narė Dijana Meškauskienė; Kaimo reikalų komitete vietoje 

buvusio tarybos nario Almanto Blažio įrašytas tarybos narys Gintaras Girštautas. Rokiškio rajono 

savivaldybės 2016 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. TS-186 Finansų, verslo, vietinio ūkio komitete 

vietoje buvusio tarybos nario Aloyzo Jočio įrašytas tarybos narys Petras Kažemėkas.    

 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 medžiaga – skelbiama 

savivaldybės interneto svetainėje. Norminiai teisės aktai buvo registruojami Teisės aktų registre. 

Kaip numato rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas, tarybos posėdžiai buvo filmuojami 

ir įrašomi, naudota elektroninė balsavimo sistema.  

 Žiniasklaidos atstovai dalyvavo visuose  savivaldybės tarybos posėdžiuose bei kituose 

renginiuose ir išsamiai nušvietė savivaldybės tarybos ir administracijos dabą spaudoje. 

 

     

 

 

 

 

 

 
 


