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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 

punktu, 20 straipsnio 7 dalimi ir Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. 

sprendimu Nr. TS-102 patvirtinto Rokiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 262 

punktu, Rokiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

Pritarti Rokiškio rajono savivaldybės mero 2017 metų veiklos ataskaitai (pridedama). 

Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų 

komisijos Panevėžio apygardos skyriui adresu Respublikos g. 62, Panevėžys, Lietuvos Respublikos 

ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

 

Savivaldybės meras         Antanas Vagonis 
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    PRITARTA 

    Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 

2018-03-23 sprendimu Nr. TS-58 

 

 

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

 Brangūs Rokiškio savivaldybės gyventojai, 

          žvelgiant į 2017-uosius mane labiausiai džiugina  tai, kad rajone matomi akivaizdūs 

pokyčiai,  kad  vis daugiau surenkama GPM (gyventojų pajamų mokesčių), o tai reiškia, kad 

darbdaviai didina savo darbuotojams atlyginimus. Galiu pasidžiaugti, kad mūsų rajone dauguma 

įmonių dirba pelningai. Miestas gerai tvarkomas ir prižiūrimas. Savivaldybės įmonėms likę tik 

einamieji įsiskolinimai. Visos įstaigos dirba sklandžiai. 

          Kiekvienas komandos narys buvo atsakingas už mero institucijos veiklą, todėl darbas vyko 

sklandžiai. Kiekviena iniciatyva ar užduotis būdavo išsamiai analizuojama, kol tai tapdavo mero 

potvarkiu ar tarybos sprendimo projektu.  

Gerus savivaldybės veiklos rezultatus įtakojo ir tai, kad visos tarnybos aktyviai talkino mero 

institucijai sprendžiant rajono problemas. Maksimaliai išnaudota mero institucija ir pritraukiant į 

rajoną investicijas. Jau įprasta, kad, kilus nesusipratimams dėl projektavimo, paminklosauginių 

reikalų ar finansavimo, buvo planuojami susitikimai šakinėse ministerijose. Vyko aktyvus 

bendradarbiavimas ir jaučiau palaikymą iš Seimo narių, valstybės tarnautojų, nevyriausybinių 

organizacijų bei bendruomenių. 

Dėkoju tarybos nariams ir savivaldybės administracijos darbuotojams už glaudų 

bendradarbiavimą ir kasdieninius darbus, visiems, kurie palaikė mano idėjas, rodė iniciatyvą ir 

prisidėjo prie atliekamų darbų. Dar 2016 iškelta  užduotis ,,racionaliai naudoti biudžeto pinigus“ 

pranoko lūkesčius. Savivaldybės administracijos darnaus darbo dėka sugebėjome atsiskaityti su 

paslaugas teikiančiomis įmonėmis, suteikdami jiems galimybę mokėti didesnius atlyginimus 

darbuotojams bei atnaujinti įrangą.  

 

 

 

     Rokiškio rajono savivaldybės meras Antanas Vagonis 
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1. SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLA. REGIONO PLĖTROS TARYBA. 

DOKUMENTAI 

 Rokiškio rajono savivaldybės taryboje dirbo 25 tarybos nariai, atstovaujantys šešioms 

politinėms partijoms:  

 Lietuvos socialdemokratų partijai; 

  Tėvynės sąjungai-Lietuvos krikščionims demokratams; 

  Partijai ,,Tvarka ir teisingumas“; 

  Rokiškio krašto koalicijai „Už laisvę augti“; 

  Lietuvos laisvės sąjungai (liberalams);  

 Darbo partijai.  

 

   Rajono savivaldybės taryboje 2017 metais pasikeitė keturi tarybos nariai. Priimti 

sprendimai organizaciniais klausimais. Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos 2017 

m. kovo 9 d. sprendimu Nr. Sp-60   patenkintas savivaldybės tarybos narės Ramunės 

Markevičienės, išrinktos pagal Partijos Tvarka ir Teisingumas iškeltų kandidatų sąrašą raštiškas 

prašymas atsistatydinti ir pripažinti tarybos narės 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 –  Robertas Baltrūnas, išrinktas pagal partijos ,,Tvarka ir Teisingumas“ iškeltų kandidatų 

sąrašą. Taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos 2017 m. balandžio 28 d. 

sprendimu Nr. Sp-97  pripažinti tarybos narės Jūratės Čypienės, išrinktos pagal Tėvynės sąjungos- 

Lietuvos krikščionių demokratų partijos iškeltų kandidatų sąrašą, įgaliojimai  nutrūkusiais prieš 

terminą pagal įstatymo 88 straipsnio 1 dalies 1 punktą. Pripažinta, kad savivaldybės taryboje 

atsiradus laivai vietai, savivaldybės tarybos nariu tampa kandidatų sąrašų, pirmieji tarybos nario 

mandato negavę kandidatai – Andrius Burnickas, išrinktas pagal Tėvynės sąjungos-Lietuvos 

krikščionių demokratų partijos iškeltų kandidatų sąrašą. Lietuvos Respublikos Vyriausiosios 

rinkimų komisijos 2017 m. spalio 12 d. sprendimu Nr. Sp-170  pripažinti tarybos narės Danguolės 

Kondratenkienės, išrinktos pagal Lietuvos socialdemokratų partijos iškeltų kandidatų sąrašą, 

įgaliojimai  nutrūkusiais prieš terminą pagal įstatymo 88 straipsnio 1 dalies 1 punktą. Pripažinta, 

kad savivaldybės taryboje atsiradus laivai vietai, savivaldybės tarybos nariu tampa kandidatų 

sąrašų, pirmieji tarybos nario mandato negavę kandidatai – Tadas Barauskas, išrinktas pagal 

Lietuvos socialdemokratų partijos iškeltų kandidatų sąrašą.   Lietuvos Respublikos Vyriausiosios 

rinkimų komisijos 2017 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. Sp-185   patenkintas savivaldybės tarybos 

nario Virginijaus Gaučio, išrinkto pagal Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) 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 –  Laimutė Sadauskienė, išrinkta pagal Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) iškeltų 

kandidatų sąrašą. 

Per ataskaitinį laikotarpį planavau tarybos veiklą, nustačiau ir sudariau tarybos posėdžių 

darbotvarkes, šaukiau tarybos posėdžius ir jiems pirmininkavau, koordinavau komitetų ir komisijų 

veiklą, pasirašiau tarybos sprendimus ir tarybos posėdžių, kuriems pirmininkavau, protokolus. 

 Rokiškio rajono savivaldybės tarybos darbas, kaip nurodyta Rokiškio rajono savivaldybės 

tarybos reglamente, planuotas pusmečiams. Sudaryti ir Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 

sprendimais patvirtinti 2017 m. I ir II pusmečio veiklos planai. Per 2017 metus, kaip ir 2016 metais,  

sušaukta 13 rajono savivaldybės tarybos posėdžių, pasirašyta 211 sprendimų (1 lentelė). 
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           1 lentelė 

 
 

2015 metai 

 

2016 metai 

 

2017 metai 

Tarybos posėdžiai (skaičius) 

 

14 13 13 

Tarybos sprendimai (skaičius) 

 

251 217 211 

Registruota sprendimų projektų 

 

269 231 238 

 

 Per 2017 metus buvo atlikta 12 (dvylika) antikorupcinių Rokiškio rajono savivaldybės 

tarybos sprendimų projektų vertinimų (2016 m. – 11, 2015 m. – 6), pažeidimų nebuvo nustatyta. 

Norminiai teisės aktai buvo registruojami ir skelbiami Teisės aktų registre. 

 Tarybos komitetai, komisijos. Savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai 

nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi 

tarybos, mero sprendimai, dirbo 6 (šeši) komitetai: 

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

posėdžiavo 12 kartų (2016 m. – 12); 

 Kaimo reikalų (pirmininkas – Vytautas Vilys); komitetas posėdžiavo 12 kartų (2016 

m. – 12); 

 Kontrolės (pirmininkė – Dijana Meškauskienė); komitetas posėdžiavo 4 kartus (2016 

m. – 4); už ataskaitinio laikotarpio veiklą šis komitetas tarybos nariams jau atsiskaitė); 

 Sveikatos ir socialinės apsaugos (pirmininkas – Robertas Baltrūnas); komitetas 

posėdžiavo 13 kartų (2016 m. – 12); 

 Švietimo, kultūros ir sporto (pirmininkas – Vitalijus Jocys); komitetas posėdžiavo 16 

kartų (2016 m. – 14); 

 Teisėsaugos, mandatų, etikos, informacijos (pirmininkas – Zenonas Viduolis); 

komitetas posėdžiavo 12 kartų (2016 m. – 12). 

 Komitetų posėdžiai buvo kviečiami prieš kiekvieną tarybos posėdį svarstyti tarybai 

teikiamų sprendimų projektų. Kelis kartus atskirai į posėdį kvietė Švietimo, kultūros ir sporto 

komiteto pirmininkas Vitalijus Jocys: buvo svarstomos kultūros ir turizmo įstaigų direktorių, 

neformaliojo švietimo įstaigų vadovų veiklos ataskaitos; darbo sutarties su Juozo-Tumo Vaižganto 

gimnazijos vadovu pasibaigimas; tartasi dėl švietimo įstaigų vadovų rezervo. Sveikatos ir socialinės 

apsaugos komitetas balandžio mėnesį rinko komiteto pirmininką, kuriuo tapo Robertas Baltrūnas, 

pakeitęs iš tarybos nario pareigų atsistatydinusią Ramunę Markevičienę; balandžio mėnesį 

klausytos sveikatos priežiūros įstaigų vadovų ataskaitos. Finansų, verslo, vietinio ūkio komiteto 

nariai vasario mėnesį aptarė siūlymus dėl 2017 metų savivaldybės biudžeto projekto. 

 2017 metais dirbo Rokiškio rajono savivaldybės tarybos etikos komisija, Administracinė 

komisija prie Rokiškio rajono savivaldybės tarybos, Rokiškio rajono savivaldybės antikorupcijos 

komisija, Laisvės kovų įamžinimo, Paveldosaugos, Rokiškio rajono verslo plėtros, Rokiškio rajono 

strateginio planavimo, Rokiškio rajono savivaldybės tarybos reglamento redakcinė komisija. Šios 

komisijos taip pat kasmet atsiskaito savivaldybės tarybai.  

 Vietos savivaldos įstatymas nustato vieną iš mero įgaliojimų sričių, kad ,,reglamento 

nustatyta tvarka pristato, derina ir teikia savivaldybės tarybai mero pavaduotojo (pavaduotojų), 

savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 

(savivaldybės administracijos direktoriaus siūlymu), savivaldybės tarybos Kontrolės 

komiteto pirmininko pavaduotojo, šiame įstatyme nustatytais atvejais Kontrolės komiteto 

pirmininko ir šiame įstatyme nustatytų savivaldybės tarybos komisijų pirmininkų kandidatūras, taip 

pat reglamento nustatyta tvarka gali siūlyti atleisti juos iš pareigų, siūlyti skirti nuobaudas 

savivaldybės administracijos direktoriui“. 2017 m. rugsėjo 22 d., atsižvelgdamas į Rokiškio rajono 
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savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 21 d. siūlymą Nr. SD5.41-2518 „Dėl 

kandidatūros į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas“, 

teikiau į administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas Danguolės Kondratenkienės 

kandidatūrą, kuri Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. TS-

168 į šias pareigas paskirta nuo 2017 m. spalio 16 d.   

 Mero potvarkiai. Sprendimai buvo įforminami potvarkiais. Diagramoje matyti, kaip kito 

pasirašomų dokumentų skaičius. 

2014 m 2015 m 2016 m 2017 m

Potvarkiai personalo klausimais 6 56 85 118

Potvarkiai atostogų klausimais 18 82 118 117

Potvarkiai veiklos orgavinavimo
klausimais

29 48 35 46

Potvarkiai komandiruočių
klausimais

10 32 57 52

Pasirašytos sutartys 4 11 8 11
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 Teisės aktai oficialiai skelbti savivaldybės interneto tinklalapyje. 

Regiono plėtros taryba. Kartu su mero pavaduotoju buvau deleguotas į Panevėžio regiono 

plėtros tarybą, kurioje turėjome sprendžiamojo balso teisę, sudarant ir įgyvendinant regiono plėtros 

planą. 2017 m. Rokiškio rajono savivaldybei buvo atstovauta 6 Panevėžio regiono plėtros tarybos 

posėdžiuose bei pareikšta nuomonė surengtose 24 apklausose raštu. Per šiuos posėdžius ir apklausas 

raštu apsvarstyti 109 klausimai bei priimta 80 įvairaus pobūdžio regionui bei rajonui svarbių 

sprendimų. 

 

2. INVESTICIJOS 

 Rūpinausi, kad laiku ir tinkamai būtų rengiami savivaldybės teritorijos raidos analizės ir 

ilgalaikių socialinių, kultūrinių, ūkinių, investicinių ir kitų programų projektai, užtikrinama jų 

įgyvendinimo kontrolė. 2017 m. Rokiškio rajono savivaldybė ir jos įstaigos pradėjo įgyvendinti 

arba tęsė įgyvendinimą 18 įvairių sričių projektų, kurių bendra vertė sudaro apie 6,7 mln. Eur. 2017 

m. tęsėsi aktyvus naujojo ES finansavimo periodo projektų rengimas ir teikimas. 2017 m. parengti 

bei pateikti 9 projektiniai pasiūlymai ES paramai gauti, kurių bendra vertė sudaro 3639,9 tūkst. Eur; 

parengtos ir pateiktos 23 paraiškos įvairioms ministerijoms dėl finansavimo iš ES, Valstybės 

investicijų programos gavimo. Bendra pateiktose paraiškose nurodoma projektų vertė sudaro apie 

11208,08 tūkst. Eur. 

 2017 m. vyko aktyvus įgyvendintų / įgyvendinamų projektų stebėsenos procesas. Kiekvieną 

mėnesį rinkta informacija apie įgyvendinamus projektus, patirtas jų įgyvendinimui išlaidas, atliktus 
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viešuosius pirkimus. Kiekvieną mėnesį savivaldybės vykdomų projektų eigą atspindėjo parengta 

projektų stebėsenos ataskaita, kuri skelbta savivaldybės tinklapyje 

http://www.rokiskis.lt/lt/vykdomi-projektai.html ir buvo prieinama visiems rajono gyventojams.  

 Per 2017 m. surengti 26 rajono savivaldybės administracijos ir savivaldybės įstaigų projektų 

rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės, kurios esu pirmininkas, posėdžiai, apsvarstytas 61 

su projektų rengimu ar įgyvendinimu susijęs rajonui svarbus klausimas.  

 2017 m. projektų stebėsenos darbo grupė vyko į Rokiškio miesto seniūniją apžiūrėti 53 

Rokiškio mieste įgyvendintų projektų, užfiksuoti pastebėti trūkumai, atsakingi asmenys ar įstaigos  

įpareigoti juos pašalinti. 

 Apie investicijų galimybes Rokiškio rajono savivaldybėje 2017 m. buvo nuolat atnaujinama 

informacija interneto svetainėje ww.rokiskis.lt/ skyrelyje ,,Informacija investuotojui“. 

2017 metais buvo skirta 1925,11 tūkst. Eur Valstybės investicijų programos lėšų.  

Buvo tęsiami Sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso-baseino Rokiškyje statybos 

darbai, kurių vertė – 3,7 mln. Eur. 2017 m. panaudota Valstybės investicijų programos 1372 tūkst. 

Eur ir 13,72 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų. 

 

 

Buvo tęsiami Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos pastato (Riomerio g. 1) 

rekonstravimo darbai (2017 m. panaudota 408 tūkst. Eur); Kamajų Antano Strazdo gimnazijos 

pastato rekonstravimo darbai; pradėti projekto „Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio 

viešosios bibliotekos pastato Rokiškyje, 

Nepriklausomybės a. 16, rekonstravimas, pristatant 

priestatą bei kiemo statinių paprastasis remontas“ 

rekonstravimo ir priestato statybos darbai (panaudota 

107 tūkst. Eur).  

2017 metais buvo panaudota 670,63 tūkst. Eur 

Europos Sąjungos lėšų: 

 įgyvendinant projektą „Rokiškio rajono teritorijų 

kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės 

gerinimas“ (veikloms panaudota 97,095 tūkst. Eur);  

 įgyvendinant projektą „Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste plėtra, III etapas“ (teritorijai 

prie Respublikos gatvės (buvusio turgelio) sutvarkyti ir apšvietimui atnaujinti Panevėžio, P. Širvio 

ir Jaunystės gatvėse darbams panaudota 119,74 tūkst. Eur);  

Kauno gatvės rekonstrukcijos darbams (panaudota 453,80 tūkst. Eur). 

http://www.rokiskis.lt/lt/vykdomi-projektai.html
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Pagal Kelių priežiūros ir plėtros programą 2017 metais Rokiškio rajono savivaldybei iš 

viso buvo skirta 1631.60 tūkst. Eur. Iš jų: skaičiuojamųjų lėšų – 1315,70 tūkst. Eur, tikslinio 

finansavimo – 315, 90 tūkst. Eur. Tikslinės lėšos panaudotos kelio Rokiškis–Kavoliškis 

kapitaliniam remontui užbaigti ir privažiavimo kelio į Kalneliškių kapines ir automobilių stovėjimo 

aikštelėms kapitališkai suremontuoti. KPPP lėšų racionalus panaudojimas – 2 lentelėje. 

        

          2 lentelė 

tūkst. Eur 

  2015 m.  2016 m.  2017 m. 

KPPP 1 766, 7 1 564, 2 1631,60 

Sutaupyta 

pirkimų metu 
44, 400  192, 400 

246,90 

 

  Valstybės investicijų programos (VIP), Kelių plėtros ir priežiūros programos (KPPP), 

Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų lėšų ir savivaldybės prisidėjimą prie šių programų 2014–

2017 metais atspindi 3 lentelė.                                                                                       

3 lentelė 

   tūkst. Eur  

  2014 m.  2015 m.  2016 m.  2017 m. 

VIP 640,8 2107,2 1887,8 1925,11 

KPPP 407,7 1766,7 1564,2 1631,60 

ES 2370,8 2746,6 5,52 670,63 

Prisidėjimas 641,9 638,6 752,2 173,68 

 

   

3. TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS 

Bendradarbiavau su kitomis savivaldybėmis, valstybės ar užsienio šalių institucijomis. 

2017 metais stengtasi aktyvinti ryšius su partneriškomis savivaldybėmis užsienyje. Ruošiantis teikti 

projektus Lietuvos-Latvijos pasienio bendradarbiavimo programoms, rajono savivaldybės tarnybos 

ir įstaigos bendradarbiavo su Latvijos vietų savivaldybėmis ir laimėjo ne vieną bendrą projektą. 

Toliau buvo stiprinami ryšiai su Ilūkstės savivaldybe ir bendromis pastangomis pastatytos rodyklės 

prie Červonkos (Sartenės kaimo) kapinių, surengta nemažai įtaigių renginių, skirtų Latvijoje 

žuvusiems Lietuvos savanoriams. Stiprėjo ryšiai ir su partneriais Baltarusijoje: ne tik keistasi 

savivaldybių delegacijomis per Rokiškio ir Pastovų miesto dienas, bet ir organizuoti susitikimai, 

rengiant bendrus projektus Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos bendradarbiavimo programai. Rokiškio 

liaudies teatras pasikeitė spektakliais su Baltarusijos Polocko miesto teatru. 

 2017 m. birželio 26 d. sudaryta sutartis tarp Harbino miesto, Kinijos Liaudies  Respublikos 

ir Rokiškio miesto, Lietuvos Respublikos, steigiant draugiško miesto partnerystę. Partnerystės 

sutarties tikslas – skatinti abipusį supratimą ir draugystę tarp Kinijos ir Lietuvos gyventojų, taip pat 

suvienyti ir vystyti draugišką bendradarbiavimą tarp dviejų miestų. 2017 m. rugsėjo mėnesį 

informacija apie partnerystės sutartį pristatyta Rokiškio rajono sveikatos, švietimo ir kultūros 

įstaigų vadovams. Gauti 2 bendradarbiavimo pasiūlymai (1 kultūros srities, 1 sveikatos srities) ir 

išsiųsti partneriams į Kinijos Harbino miestą. Sutartis suteikia galimybes, tiek verslui 

bendradarbiauti savo veiklose, turint tos šalies valstybinių institucijų paramas ir garantijas. 

 Su mūsų rajono partnere Provadijos (Bulgarija) savivaldybe buvo palaikomas ryšys per 

pedagogų bendradarbiavimą: kartu vykdytas bendras projektas, keistasi pedagogų delegacijomis. 

Vykdydami Erasmus+ projektus, mokyklų vadovai dalyvavo stažuotėse Kopenhagoje ir Taline, o 

pedagogai – Ispanijoje, Čekijoje, Portugalijoje, Austrijoje, Danijoje, Norvegijoje, Olandijoje. 

Rajono delegacijos savivaldybių kvietimu viešėjo Ludzoje, Jėkabpilyje (Latvija), Boršoje 

(Rumunija), Sulejoveke (Lenkija). Latvių savivaldybių-partnerių delegacijos Rokiškyje buvo 
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priimtos Rokiškio miesto dienų metu. Draugiški ryšiai buvo palaikomi ir su ambasadomis 

Lietuvoje, lankantis jų rengiamuose valstybinių švenčių minėjimuose.  

 2017 m. rugsėjo mėn. surengtas ketvirtas renginys, skirtas Livijai Majorescu-Dimšienei, 

kurio metu Ilzenberge koncertavo rumunų pianistė Alexandra Vaduva, o rugpjūčio mėnesį įvyko 

pasaulinio garso pianistės Goldos Tatz iš JAV koncertas Rokiškyje. Čekijos ambasada tradiciškai 

prisidėjo prie R. Lymano vargonų festivalio Rokiškyje rengimo, dalyvavo jame.  

 Praėjusiais metais liepos mėnesį Rokiškyje padėta Pskovo miesto (Rusija) jaunimo 

savanoriams organizuoti jų stovyklą, kurios metu buvo lankomos II pasaulinio karo kareivių 

kapinės, kultūriniai-sportiniai renginiai. Stiprėjo kultūriniai ryšiai su Ukraina: Chmelnickio miesto  

režisierius Rokiškio liaudies teatre pastatė spektaklį, o ukrainiečių teatras dalyvavo Rokiškyje 

vykusiame „Interrampos“ festivalyje, o Rokiškio liaudies teatras pasirodė teatrų festivalyje 

Ukrainoje, Lucke.  

 Buvo tęsiamas bendradarbiavimas su Vokietijos Respublikos Maltos ordino Estenfeldo 

miesto savanoriais, kurie kasmet su labdaros siunta aplanko rajono seniūnijas, Obelių vaikų globos 

namus, Skemų socialinės globos namus, ligonines, kaimų bendruomenes.  

 

4. RYŠIAI SU VISUOMENE – RENGINIAI  

Rokiškis – išskirtinis Lietuvos kraštas, geografinis centras. Tai parodėme surengdami 

tokius renginius, kurie pritraukė į mūsų miestą naujų svečių ne tik iš Lietuvos bet ir iš užsienio. 

Galime didžiuotis vienu iš didžiausių renginių – liepos 7–9 dienomis Velykalnyje vykusiu Rytų 

Europos paplūdimio tinklinio čempionatu (organizatorius Stasys Mekšėnas, dalyvavo daugiau kaip 

31 komanda iš 9 šalių). 

 

 

 

Rytų Europos paplūdimio 

tinklinio čempionatas 

Velykalnyje 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rugpjūčio 4–5 dienomis Rokiškyje surengtos „Samsonas Rally Rokiškis“ varžybos. Jų 

metu ralio aistruoliai galėjo ne tik mėgautis įspūdingais greičio ruožais bei gausybe greitų ralio 

ekipažų iš Lietuvos ir užsienio. Tai buvo naujas ralis Lietuvos autosporto žemėlapyje, dėl kurio 

Rokiškis minėtas ne tik Lietuvoje bet ir pasaulio spaudoje. 
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„Samsonas Rally Rokiškis“ varžybos 

 

 Rugsėjo 3 dieną Ilzenbergo dvare surengtas išskirtinio muzikanto, prodiuserio bei aktoriaus 

Andriaus Mamontovo koncertas, skirtas skatinti kaimiškoje vietovėje meilę, harmoniją ir 

dvariškumą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andriaus Mamontovo koncertas 

 

  

 

 Rokiškio miesto šventės rugsėjo 21–24 dienomis metu vyko gausybė renginių, inauguruoti 

Rokiškio krašto ambasadoriai,  skleisiantys gerąją žinią apie Rokiškį, 2019 m. tapsiantį Lietuvos 

kultūros sostine. 
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Rokiškio krašto ambasadoriai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didžiąsias šventes pasitikome bendru Verslo klubo ir nevyriausybinių organizacijų projektu – 

Senelio Kalėdos rezidencija, kurią lankyti ir džiaugtis Kalėdų Seneliu galėjo nuo lapkričio 25 

dienos iki gruodžio 31 dienos Rokiškio gyventojai ir svečiai. 

Tokie renginiai ne tik 

pritraukia svečių, bet yra ir 

puiki proga pasireikšti 

rajono verslininkams, tai ir 

lėšos, ir Rokiškio vardo 

populiarinimas bei naujos 

galimybės tobulėti mums 

visiems. 

 Ir toliau tiesiogiai 

bendravau ,,Find Friends“ 

programėle. Gyventojai bei 

interesantai buvo priimami 

ne tik kaip nustatyta 

priėmimo valandomis 

(ketvirtadieniais nuo 13 iki 

15 val.), bet ir bet kuriuo 

metu. Aktyviai dalyvavau 

visuose rajono 

bendruomenių renginiuose. 

Galiu pasidžiaugti, kad Rokiškio rajone daug aktyvių bendruomenių, kurios noriai 

organizuoja šventes ne tik savo bendruomenių nariams, bet bendrauja ir bendradarbiauja su šalia 

esančiais Latvijos piliečiais, kitų miestų ir bendruomenių nariais. Per 2017 metus pabuvojau apie 

130 bendruomenių renginių, švenčių ar susirinkimų, kuriuose spręstos įvairios problemos. 

Apie 160 kartų teko vykti į ministerijas, tačiau čia svarbiausia ne skaičius, bet išspręsti 

klausimai ir pasiekti tikslai. 

Mūsų rajone lankėsi Seimo nariai ir ministrai, Premjeras, kurie domėjosi vietos verslu, 

lankytinais objektais. 
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5. SAVIVALDYBĖS 2017 M. BIUDŽETO FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS 

 

Rokiškio rajono savivaldybės taryba patvirtino 2017 metams biudžeto apimtį – 26 296,59 

tūkst. Eur. Per metus biudžetas buvo tikslinamas ir padidėjo 3068,81 tūkst. Eur iki 29365,4 tūkst. 

Eur.  

                  Gauta 29736,2 tūkst. Eur pajamų, t. y. metinis pajamų planas įvykdytas 101,3 proc. Į rajono 

biudžetą gauta 370,8 tūkst. Eur viršplaninių  pajamų. Praktiškai visos pajamų ir mokesčių užduotys 

įvykdytos. Iš visų pajamų ir mokesčių, surenkamų į vietinį biudžetą, net 80,9 proc. (13743,26 tūkst. 

Eur) sudaro gyventojų pajamų mokestis (GPM).  

 

2015  01 01 2016  01 01 2017  01 01 2018  01 01

GMP 11254,8 12090,8 13089,3 15643
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2017 m. gruodžio 31d. savivaldybės biudžeto kreditorinis įsiskolinimas sudarė 9945,9 tūkst. 

Eur. Paskolos išlieka kaip ir praėjusiais metais ir sudaro 9515,5 tūkst. Eur, arba 95,5 proc. viso 

įsiskolinimo. Kitų įsipareigojimų suma – 430,4 tūkst. Eur, t. y. einamieji gruodžio mėnesio 

mokėjimai. 2017 metais pavyko įvykdyti 2018 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų 

finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo nuostatą, kad kreditorinis įsiskolinimas metų pabaigoje 

nebūtų didesnis nei buvo metų pradžioje. Pavyko sumažinti 18,9 tūkst. Eur. 

Nuo 2014 metų savivaldybės kreditorinis įsiskolinimas sumažėjo nuo 10,3 iki 9,9 mln. Eur 

(žr. diagramą).  
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Statybos ir infrastruktūros objektų statybos ir remonto darbai buvo finansuojami iš šių 

pagrindinių šaltinių: savivaldybės biudžeto lėšos, valstybės investicijų programos lėšos, Kelių 

priežiūros ir plėtros programos lėšos, ES struktūrinių fondų lėšos. 
         

 
 

` tūkst. Eur 
 

Metai 

Asfaltavimo darbų ir 

panaudotų KPPP lėšų 

pokytis 

2015 m. 867527 

2016 m. 720829 

2017 m. 897977 
 

 

Savivaldybės biudžeto lėšomis buvo prisidedama prie bendro finansavimo arba rengiami 

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

lėšomis: 

Sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso-baseino Rokiškyje statybos darbams  

panaudota 13,17 tūkst. Eur; 

Rokiškio raj. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos pastato rekonstravimo darbams panaudota 

19,06 tūkst. Eur; 

projekto „Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste plėtra, III etapas“ teritorijos prie 

Respublikos gatvės (buvusio turgelio) sutvarkymo ir apšvietimo atnaujinimo Panevėžio, P. Širvio ir 

Jaunystės gatvėse darbams panaudota 17,76 tūkst. Eur; 

 projekto „Rokiškio rajono teritorijų kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės 

gerinimas“ veikloms panaudota 17,13 tūkst. Eur;  

Prie Kauno gatvės rekonstravimo darbų Rokiškio rajono savivaldybė prisidėjo 88,80 tūkst. 

Eur. 
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2014 m 2015 m 2016 m 2017 m

Planuoja
mos

investicijo
s

ES lėšos 2370,8 2746,6 78,5 685,7 5881,6

Valstybės investicijų programa
VIP

640,8 2107,2 2778,7 2134,9 7661,6

Kelių priežiūros ir plėtros
programa KPPP

958,5 361,4 673,3 1624,6 3617,8

Viso 3970,1 5215,2 3530,5 4445,2 17161
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 Savivaldybės biudžeto lėšomis atliktas patalpų remontas: 

 Kapitalo investicijų ir ilgalaikio turto remontui panaudota apie 708 tūkst. Eur 2017 metams 

skirtų asignavimų. 

 Panevėžio visuomenės sveikatos centras 2015 m. rugsėjo mėn. ir 2016 m. rugsėjo–spalio 

mėnesiais atliko patikrinimus dalyje Rokiškio miesto ir rajono švietimo įstaigų. Šių patikrinimų 

metu buvo nustatyti neatitikimai Lietuvos higienos normoms HN 21:2011, kurie buvo išdėstyti 

2015 m. rugsėjo 21 d. Nr. S-(1.23.R)-3148 ir 2016 m. spalio 21 d. raštuose: trūksta kriauklių, nelygi 

patalpų grindų danga, nusilupusios sienos, ne nuolat tiekiamas karštas vanduo į prausyklas, prie 

sporto salių esantys persirengimo kambariai neatitinka higienos reikalavimų, aptrupėję laiptų 

pakopos. Norint, kad įstaigos, vykdančios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ir mokyklinio ugdymo 

programas, atitiktų higienos normas bei Bendrosios sveikatos saugos reikalavimus buvo atlikti 

einamąjį dalies vidaus patalpų remontai Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos pastate 

esančiame adresu Taikos g. 17, Rokiškio r. Juodupės gimnazijoje, Rokiškio r. Rokiškio lopšelyje- 

darželyje „Nykštukas“, Rokiškio lopšelyje-darželyje „Pumpurėlis“, Rokiškio lopšelyje-darželyje 

„Varpelis“, Rokiškio Senamiesčio progimnazijoje, Rokiškio r. Kavoliškio mokykloje-darželyje, 

Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos Kamajų ikimokyklinio ugdymo skyriuje, Rokiškio 

r. Pandėlio gimnazijoje. Rokiškio socialinės paramos centro Savarankiško gyvenimo namuose 

pakeistas katilas, Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų ir informacijos koordinavimo centro pastatui 

pakeista dalis stogo. Rokiškio mokykloje-darželyje Ąžuoliukas“ įrengta lauko judrioji zona. 

Rokiškio pagrindinėje mokykloje atnaujintas dalies teritorijos aptvėrimas ir įrengta autistų klasė. 

Rokiškio jaunimo organizacijų sąjungai „Apvalus stalas“ skirta lėšų prisidėti prie vykdomo 

projekto, o VšĮ Rokiškio rajono ligoninei – vidaus patalpų daliniam remontui.  

 Lėšos taip pat buvo skiriamos ES lėšomis įvykdytų statybos darbų draudimo paslaugoms ir 

rinkliavoms už statybos leidimus apmokėti, projektų techninės dokumentacijos rengimui objektams, 
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kuriuose bus atliekamas paprastasis remontas, kapitalinis remontas, rekonstrukcija ar nauja statyba, 

bei jau parengtiems techniniams projektams koreguoti pagal poreikį  

 Lėšos buvo skiriamos techninei priežiūrai ir netinkamoms išlaidoms KPPP lėšomis 

finansuojamų objektų apmokėjimui, savivaldybei prisidėti prie Kultūros paveldo departamento 

finansuojamų objektų pagal sutartis, rangos darbų techninei priežiūrai. Rokiškio rajono 

savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus prašymu atliktas dalinis salės grindų 

remontas, Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos direktoriaus prašymu atnaujintos lauko 

durys. 

 Atsižvelgiant į seniūnų prašymus lėšos skirtos Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 

Kamajų seniūnijai, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Pandėlio seniūnijai, Rokiškio 

rajono savivaldybės administracijos Kriaunų seniūnijai, Rokiškio rajono savivaldybės 

administracijos Jūžintų seniūnijai, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Panemunėlio 

seniūnijai,  Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Rokiškio kaimiškajai seniūnijai, Rokiškio 

rajono savivaldybės administracijos Obelių seniūnijai, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 

Juodupės seniūnijai, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Kazliškio seniūnijai 

priklausančių pastatų vidaus patalpų bei išorės einamajam remontui.  

 

 6. GYVENTOJŲ POKYČIAI 2017 M. ROKIŠKIO RAJONE 

 

Seniūnija Atvyko Išvyko  

Juodupė 144 72 

Obeliai 13 50 

Kriaunos 1 60 

Kamajų 6 18 

Pandėlys 61 50 

Panemunėlis 14 83 

Jūžintai 61 33 

Kazliškis 17 10 

Rokiškio m 

sen 88 315 

Rokiškio km 

sen 43 90 

Iš viso 448 781 

 

 

 7. ŠILUMOS TIEKIMAS 

 

 Šilumos ūkis.  
 Visos savivaldybei priklausančios katilinės, biudžetinių įstaigų pastatų šildymo sistemos 

buvo laiku ir kokybiškai paruoštos šildymo sezonui. Visos įstaigos buvo apsirūpinusios reikiamu 

kuro kiekiu arba buvo sudarytos kuro tiekimo sutartys, pagal kurias katilinėms reikalingas kuras 

buvo tiekiamas pagal suderintą grafiką. Šildymo sezono metu jokių šildymo sutrikimų nebuvo, 

patalpose buvo palaikomas nustatytas optimalus šildymo režimas.  

 Taupant lėšas, visos biudžetinės įstaigos, organizacijos, seniūnijos centralizuotai gaunančios 

šilumą, buvo įpareigotos kasdien sekti ir fiksuoti šilumos suvartojimą ir susistemintus duomenis už 

mėnesį pateikti savivaldybės administracijai.  

Taip pat savivaldybei priklausančios įmonės ir organizacijos, seniūnijos savivaldybės 

administracijai kiekvieną mėnesį pateikia elektros suvartojimo kiekius.  

Per 2017 m. išduoti 3 leidimai projektuoti požeminio gėlo vandens gavybos gręžinius.  
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 8. ŽEMĖS ŪKIS 

Glaudus bendradarbiavimas su rajono ūkininkais davė rezultatų. Daugiausia ginčytasi dėl 

nederlingų žemių žemėlapio. Visgi pavyko išsaugoti keturias seniūnijas, o ateityje bandysime 

derėtis dėl galimybės į nederlingų žemių žemėlapį nuo 2019 susigrąžinti ir likusias, išskyrus 

Pandėlio seniūniją. Tad laukia dideli darbai.  

Diagramose atvaizduota informacija apie melioracijos finansavimą valstybės biudžeto 

lėšomis ir įrenginių remonto priežiūros darbus. 

 
Efektyviai naudotos valstybės skirtos lėšos melioracijos remontui ir priežiūrai: 
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 Atsižvelgiant į dėl iškritusių kritulių kiekio rajone susidariusią išskirtinai ypatingą 

ekstremalią situaciją, pagalbos Rokiškio rajono tarybos vardu buvo kreiptasi į Lietuvos Respublikos 

Vyriausybę. Vėliau Rokiškio rajone pirmiausiai Respublikoje buvo paskelbta ekstremalioji padėtis. 

Sprendžiant žemdirbių nuostolius dėl liūčių pasiekta, kad tiesioginių išmokų avanso išmokėjimas 

pareiškėjams būtų pradėtas vykdyti 2017 m. spalio 16 d.; valstybės kasmet skiriama lėšų suma 

melioracijos įrenginių priežiūrai ir remontui 2018 m. Rokiškio rajonui skirta 11 proc. (29 tūkst. 

eurų) didesnė negu 2017 m.; Europos Komisija nukentėjusiems Lietuvos ūkininkams skyrė 9 mln. 

120 tūkst. Eur kompensaciją; buvo patvirtintos paramos už 2017 m. pasėtus ir dėl potvynių bei 

liūčių žuvusius arba negalėtus pasėti žieminius pasėlius administravimo bei kontrolės taisyklių 

pagrindinės nuostatos; numatyta 9 mln. Eur parama iš Lietuvos biudžeto žemės ūkio veiklos 

subjektams, patyrusiems nuostolių žuvus žemės ūkio augalams dėl nepalankių klimato reiškinių 

2017 m. metais bei paramos teikimo gairės.  

 Savivaldybė 2018 metų biudžete Kaimo programą  padidino nuo 12 500 iki 80 000 Eur. 

Lėšų skirtumą numatyta nukreipti melioracijos įrengimams gerinti, gyvenviečių melioracijos 

statinių avarinių gedimų remontui ir kompensuoti ūkininkų išlaidas, patirtas šalinant melioracijos 

gedimus.  
  

 9. PARAMOS BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI TEIKIMAS 

 

 2017 metų pabaigoje į sąrašus išsinuomoti savivaldybės socialinį būstą buvo įrašyta ir laukia 

jį nuomotis 62 šeimos. Visi į sąrašus įrašyti asmenys ir šeimos yra informuoti, kad gali pasinaudoti 

Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme numatyta nauja paramos būstui išsinuomoti teikimo 

forma – nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensacija, jei jie įstatyme numatyta 

tvarka nuomojasi iš fizinių ar juridinių asmenų (išskyrus savivaldybes) tinkamą būstą, yra sudarę ne 

trumpiau kaip vieniems metams būsto nuomos sutartį ir ją įregistravę Nekilnojamojo turto registre. 

Deja, norinčių pasinaudoti šia paramos forma 2017 m. nebuvo. 2017 m. 5 atlaisvinti, 4 nupirkti ir 2 

rekonstruoti socialiniai būstai buvo išnuomoti, laikantis eiliškumo į sąrašus įrašytoms ir 

laukiančioms išsinuomoti socialinį būstą, šeimoms. Savivaldybės būstus, kurie nuomojami ne 

socialinio būsto sąlygomis, savivaldybė gali už rinkos kainą parduoti tų būstų nuomininkams, todėl, 

atsižvelgiant į nuomininkų prašymus, 2017 m. jiems parduoti 2 būstai. 

2015 m 2016 m 2017 m

Į eilę asmenų (šeimų)
turinčių teisę į paramą

būstui išsinuomoti įrašyta
20 15 14

Sudaryta socialinių ir
savivaldybės būstų nuomos

sutarčių
6 5 8

Nupirkta socialinių būstų 0 0 4
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 10. TURIZMO PLĖTRA 

 

 Pastebėti dvarininkai (ko anksčiau nebuvo) – suaktyvinta dvarų kultūra, palaikyta 

dvarininkų veikla: Gačionių dvaras naudotas Rokiškio miesto reprezentacijai, Ilzenbergo dvaras –

kaip turistinis ir edukacinis objektas (deja, kol kas nutiestas kelias tik iki Onuškio kaimo, bet su 

laiku jis turėtų būti ir iki dvaro). 

 Bobriškio cerkvė, atrodžiusi kaip sodo namelis (klijuotas tapetais), mano iniciatyva buvo 

sutvarkyta – atidengti rąstai, tapo turistams patraukliu objektu, o tapetų liko tik fragmentas po 

stiklu.  

Džiugina Rokiškio rajone per 2017 metus išaugęs turizmo objektų lankytojų skaičius: 2016 

metais turizmo objektus aplankė 104 tūkst. žmonių, 2017 metais – 117 tūkst.  

     

 


