PATVIRTINTA
Rokiškio rajono savivaldybės 2019 m.
birželio 28 d. sprendimu Nr. TS-170
ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS PRIEMONIŲ PLANAS
Eil. Nr.
1

Priemonės pavadinimas

Atsakinga institucija

Formuoti verslui palankią aplinką, skatinti investicijas
Sudaryti palankias sąlygas verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui

1.1.1

1.1.1.2

Įgyvendinimo
laikotarpis

EKONOMINĖS PLĖTROS SKATINIMAS IR KONKURENCINGUMO DIDINIMAS

1.1

1.1.1.1

Pasiekimo indikatorius

Komercinės paskirties žemės
sklypų suformavimas
Administracinės naštos
verslui mažinimas
(supaprastinant leidimų,
licencijų išdavimo ir kt.
procedūras)

Suformuotų sklypų plotas, ha

2016–2022

RRSA Architektūros ir
paveldosaugos skyrius

Priimtų sprendimų, mažinant
administracinę naštą, skaičius

2016–2022

RRSA Turto valdymo
ir ūkio skyrius

Periodiškai atliekami tyrimai

2016–2022

RRSA, Rokiškio
rajono verslininkų
asociacija
Rokiškio rajono
savivaldybės smulkaus
ir vidutinio verslo
plėtros programa
RRSA Strateginio
planavimo, investicijų
ir viešųjų pirkimų
skyrius

1.1.1.3

Rajono verslo aplinkos
tyrimų vykdymas

1.1.1.4

Efektyvios verslo subjektų
rėmimo sistemos plėtra

Paremtų verslo subjektų skaičius

2016–2022

1.1.1.5

Verslui skirtos duomenų
bazės, apie investavimo
galimybes savivaldybėje,
plėtra

Sukurta, nuolat atnaujinama ir
viešinama duomenų bazė

2016–2022

Investuotojams patrauklios
savivaldybės įvaizdžio
formavimas

Suorganizuotų rajono
pristatymų potencialiems
investuotojams skaičius;
informacinių iniciatyvų skaičius;
sukurtų ir atnaujintų duomenų
bazių skaičius

2016–2022

RRSA

2016–2022

RRSA, Rokiškio
rajono verslininkų
asociacija, „Rokiškio
verslo klubas“
(asociacija), Rokiškio
rajono savivaldybės
švietimo centras, VšĮ
„versli Lietuva“

1.1.1.6

1.1.1.7

1.1.2
1.1.2.1

1.1.2.2

1.1.2.3

1.1.2.4

Verslumą skatinančių
renginių organizavimas ir
dalyvavimas juose

Plėtoti viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą ir partnerystę
Verslo ir viešojo sektoriaus
partnerystės stiprinimas
Verslo iniciatyvų,
prisidedančių prie viešosios
infrastruktūros gerinimo,
rėmimas
Verslo paramos organizacijų,
teikiančių paslaugas verslo
kūrimui ir plėtrai, plėtra
Vietos ir užsienio institucijų
bendradarbiavimas
investicijų pritraukimo
klausimais

1.2.1.3

2016–2022

RRSA

Paremtų ir įgyvendintų
iniciatyvų skaičius

2016–2022

RRSA

Įgyvendintų verslo paramos
organizacijų plėtros projektų
skaičius

2016–2022

Rokiškio rajono verslo
paramos organizacijos

Įgyvendintų bendrų su užsienio
partneriais projektų skaičius

2016–2022

RRSA, savivaldybei
pavaldžios įstaigos

Plėtoti ir atnaujinti turizmo ir poilsio infrastruktūrą

1.2.1

1.2.1.2

Iniciatyvų, priimtų
bendradarbiaujant su verslo
atstovais, skaičius

Didinti rajono turistinį ir rekreacinį patrauklumą

1.2.

1.2.1.1

Suorganizuotų/dalyvautų renginių
skaičius; renginių dalyvių
skaičius

Rajono gamtos ir kultūros
paveldo objektų bei gamtos
išteklių pritaikymas
rekreacijai ir turizmui
Turizmo informacinės
infrastruktūros įrengimas ir
atnaujinimas
Turizmo traukos objektų ir

Rekreacijai ir turizmui pritaikytų
objektų skaičius
Įrengtų ir atnaujintų informacinių
priemonių skaičius (kelio
ženklai, stendai, nuorodos ir kt.)
Atnaujintų/išplėstų turizmo

2016–2022

RRSA

2016–2022

RRSA

2016–2022

RRSA

Rokiškio rajono strateginis plėtros planas iki 2022 metų

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas
turizmo infrastruktūros
atnaujinimas ir plėtra

1.2.1.4

1.2.2

1.2.2.1

1.2.2.2

1.3

1.3.1.2

1.3.1.3

1.3.1.4

1.3.1.5

1.3.2.2

Atsakinga institucija

2016–2022

RRSA, Švietimo,
kultūros ir sporto
skyrius, Rokiškio
turizmo ir tradicinių
amatų informacijos ir
koordinavimo centras

Vykdytų turizmo objektų
atnaujinimo ir plėtros projektų
skaičius; maršrutų skaičius

Gerinti informacijos apie rajono turizmo išteklius ir paslaugas sklaidą

Informacijos apie
rajono turizmo produktus,
išteklius, gamtos ir kultūros
vertybes sklaida

Informacinių iniciatyvų skaičius;
rajono pristatymų įvairiuose
respublikiniuose ir
tarptautiniuose renginiuose
skaičius; sukurtų/atnaujintų
internetinių puslapių skaičius

Turizmo paslaugų ir
produktų kūrimas, plėtra ir
kokybės gerinimas

Periodiškai atliekami turizmo
paslaugų tyrimai; sukurtų naujų
turizmo produktų skaičius;
nuolatos atnaujinama
informacinė turizmo duomenų
bazė ir turizmo sektoriaus
paslaugų tiekėjų informacija

2016–2022

RRSA Architektūros ir
paveldosaugos skyrius,
Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius,
Rokiškio turizmo ir
tradicinių amatų
informacijos ir
koordinavimo centras

2016–2022

RRSA , Švietimo,
kultūros ir sporto
skyrius, Rokiškio
turizmo ir tradicinių
amatų informacijos ir
koordinavimo centras

Didinti gyvenimo ir ekonominės veiklos patrauklumą kaimo vietovėse
Gerinti žemės ūkio veiklos sąlygas, skatinti konkurencingumą
Melioracijos ir
hidrotechninių statinių
rekonstrukcija
Palankesnių ekonominių
sąlygų rajono ūkiniams ir
kaime veikiantiems
subjektams sudarymas
Profesinio mokymo ir
informavimo apie žemės
ūkio veiklą skatinimas
Ekologinės žemdirbystės,
netradicinių žemės ūkio šakų
ir kitų ekonominių veiklų
skatinimas
Žemės ūkio veiklą
skatinančių renginių ir
konkursų organizavimas

1.3.2
1.3.2.1

Įgyvendinimo
laikotarpis

traukos objektų skaičius;
Įrengtų/atnaujintų poilsiaviečių,
apžvalgos ir poilsio aikštelių,
privažiavimo kelių ir aikštelių
skaičius

Sportinio, pramogų, vandens
ir kitų rūšių turizmo objektų
bei maršrutų parengimas ir
plėtra

1.3.1
1.3.1.1

Pasiekimo indikatorius

Įgyvendintų rekonstrukcijos
projektų skaičius

2016–2022

RRSA Žemės ūkio
skyrius

Paremtų žemės ūkio kaime
veikiančių subjektų skaičius

2016–2022

RRSA Žemės ūkio
skyrius, KP komisija

2016–2022

RRSA Žemės ūkio
skyrius

2016–2022

RRSA Žemės ūkio
skyrius

2016–2022

RRSA Žemės ūkio
skyrius

Suorganizuotų
mokymų/informacinių renginių
skaičius; renginių dalyvių
skaičius
Suorganizuotų
mokymų/informacinių renginių
skaičius; renginių dalyvių
skaičius
Suorganizuotų renginių,
konkursų skaičius

Didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą
Kaimo bendruomenių ir kitų
NVO veiklos skatinimas
Universalių daugiafunkcinių
centrų (UDC) steigimas ir
plėtra kaimo vietovėse

1.3.2.3

Tradicinių amatų centrų
kūrimosi ir plėtros
skatinimas

1.3.2.4

Socialinių verslų skatinimas
ir plėtra

Paramą gavusių kaimo
bendruomenių ir NVO skaičius

2016–2022

Įsteigtų UDC skaičius; UDC
paslaugų gavėjų skaičius

2016–2022

Įkurtų tradicinių amatų centrų
skaičius; sąmatininkų skaičius;
suorganizuotų
mokymų/informacinių renginių
skaičius; renginių dalyvių
skaičius
Suorganizuotų
mokymų/informacinių renginių
skaičius; renginių dalyvių
skaičius; veikiančių socialinių

2016–2022

2016–2022

RRSA
RRSA, Švietimo,
kultūros ir sporto
skyrius
RRSA , Švietimo,
kultūros ir sporto
skyrius, Rokiškio
turizmo ir tradicinių
amatų informacijos ir
koordinavimo centras
RRSA Žemės ūkio
skyrius, NVO
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Rokiškio rajono strateginis plėtros planas iki 2022 metų

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Pasiekimo indikatorius

Įgyvendinimo
laikotarpis

Atsakinga institucija

2016–2022

RRSA Žemės ūkio
skyrius, NVO

verslų skaičius

1.3.2.5

2
2.1
2.1.1

Vietinių įsidarbinimo
galimybių gerinimas ir
bendruomenių socialinės
integracijos didinimas,
įgyvendinant vietos plėtros
strategijas

Įgyvendintų priemonių skaičius

SUMANIOS VISUOMENĖS IR SOCIALINĖS GEROVĖS KŪRIMAS
Didinti švietimo sistemos kokybę ir prieinamumą, vaikų ir jaunimo užimtumą
Optimizuoti rajono švietimo sistemos tinklą, gerinti ugdymo sąlygas bei mokymo paslaugų prieinamumą
Mokinių skaičiaus vidurkio
atitikimas norminiams aktams ir
ugdymo proceso finansavimo
nuostatoms
Rekonstruotų ar suremontuotų
pastatų skaičius/patalpų plotas
(m2); sutvarkytų teritorijų plotas
(ha)
Ugdymo įstaigų, turinčių
higienos pasus/aplinkos
stebėjimo kameras, skaičius;
kompiuterių, tenkančių vienam
vaikui, skaičius; ugdymo įstaigų,
įsigijusių laboratorijų įrangą,
skaičius

2016–2022

RRSA, Švietimo,
kultūros ir sporto
skyrius

2016–2022

RRSA, Švietimo,
kultūros ir sporto
skyrius

2016–2022

RRSA, Švietimo,
kultūros ir sporto
skyrius ugdymo
įstaigos

2.1.1.1

Kurti efektyvų ugdymo
įstaigų tinklą

2.1.1.2

Švietimo ir ugdymo
paslaugas teikiančių įstaigų
pastatų modernizavimas ir
infrastruktūros gerinimas

2.1.1.3

Saugios ir modernios
edukacinės aplinkos ugdymo
įstaigose kūrimas ir plėtra

2.1.1.4

Nuotolinio mokymosi
paslaugų teikimo
užtikrinimas

Patenkintų prašymų dalis nuo
visų pateiktų prašymų paslaugai
gauti (proc.)

2016–2022

2.1.1.5

Kūrybiškumą, lyderystę ir
iniciatyvumą skatinančių
projektų įgyvendinimas

Projektų, kuriuose dalyvaujama,
skaičius; finansuotų projektų
skaičius; projektų dalyvių
skaičius

2016–2022

2.1.1.6

Suaugusiųjų bendrojo,
profesinio ir neformaliojo
švietimo paslaugų plėtra

Naujai teikiamų švietimo
paslaugų skaičius;
besimokančiųjų skaičius

2016–2022

2.1.1.7

Vaikų ir jaunimo
neformaliojo švietimo
užtikrinimas

Neformaliojo švietimo programų
skaičius; dalyvių skaičius

2016–2022

Rajono bendruomenės narių
kvalifikacijos ir
kompetencijų tobulinimo
įgyvendinimas ir plėtra
Vaikų ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo
prieinamumo užtikrinimas

Suorganizuotų kvalifikacijos
tobulinimo renginių skaičius;
kompetencijas tobulinusių
asmenų skaičius
Visi vaikai priimami (pagal tėvų
prašymus) į ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo grupes

2.1.1.8

2.1.1.9

2016–2022

Rokiškio rajono
savivaldybės švietimo
centras

2016–2022

RRSA, Švietimo,
kultūros ir sporto
skyrius

Didinti vaikų ir jaunimo užimtumą

2.1.2

2.1.2.1

RRSA, Švietimo,
kultūros ir sporto
skyrius Rokiškio
rajono savivaldybės
švietimo centras
Ugdymo įstaigos,
NVO, RRSA,
Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius
RRSA ,Švietimo,
kultūros ir sporto
skyrius, Rokiškio
rajono savivaldybės
švietimo centras,
Rokiškio suaugusiųjų
ir jaunimo mokymo
centras, Rokiškio
technologijos, verslo ir
žemės ūkio mokykla
RRSA , Švietimo,
kultūros ir sporto
skyrius, ugdymo
įstaigos

Jaunimo informavimo ir
konsultavimo paslaugų
efektyvumo didinimas

Sukurta ir veikianti jaunimo
informavimo sistema; paslaugų
gavėjų skaičius

2016–2022

Rokiškio rajono
savivaldybės švietimo
centras, VšĮ Rokiškio
jaunimo centras,
Rokiškio rajono
jaunimo reikalų
taryba, RRSA,

2

Rokiškio rajono strateginis plėtros planas iki 2022 metų

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Pasiekimo indikatorius

Įgyvendinimo
laikotarpis

2.1.2.2

Jaunimo organizacijų plėtros
ir veiklos skatinimas

Veikiančių jaunimo
organizacijų skaičius; paremtų
iniciatyvų/projektų skaičius

2016–2022

2.1.2.3

Jaunimo ir su jaunimu
dirbančių organizacijų,
jaunimo grupių, atviro darbo
su jaunimu ir savivaldos
bendradarbiavimo skatinimas

Jaunimo ir vietos savivaldos
bendrų projektų/renginių
skaičius; renginių dalyvių
skaičius

2016–2022

2.1.2.5

Vaikų ir jaunimo
socializacijos, nusikaltimų
prevencijos ir kitų programų
įgyvendinimas

Įgyvendinamų
programų/projektų skaičius;
suorganizuotų renginių skaičius;
renginių dalyvių skaičius

2016–2022

2.1.2.6

Vaikų ir jaunimo fizinio
aktyvumo, skatinimas

Suorganizuotų renginių skaičius;
renginių dalyvių skaičius

2016–2022

2.1.2.7

Vaikų dienos centrų teikiamų
paslaugų užtikrinimas

2.1.2.8

Sąlygų vaikų ir jaunimo
laisvalaikio užimtumui
sudarymas

2.1.2.9

Savivaldybės jaunimo
politikos programų rengimas
ir įgyvendinimas

2.2

Dienos centrų paslaugų gavėjų
skaičius
Įrengtų ar atnaujintų
atvirųjų jaunimo centrų/erdvių
skaičius; įrengtų ar atnaujintų
vaikų žaidimo aikštelių skaičius
Rengiami ir įgyvendinami
jaunimo problemų sprendimo
priemonių planai; priemonių
planų įgyvendinimas (proc.)

Atsakinga institucija
Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius
Rokiškio rajono
jaunimo reikalų
taryba, RRSA ,
Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius
Rokiškio rajono
jaunimo reikalų
taryba, RRSA ,
Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius
RRSA, Švietimo,
kultūros ir sporto
skyrius, Rokiškio
rajono savivaldybės
Pedagoginė
psichologinė tarnyba,
ugdymo įstaigos, NVO
Rokiškio rajono
savivaldybės
visuomenės sveikatos
biuras, NVO, jaunimo
centrai, RKKSC

2016–2022

RRSA, NVO

2016–2022

RRSA

2016–2022

Rokiškio rajono
jaunimo reikalų
taryba, RRSA ,
Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius

Teikti kokybiškas ir visiems prieinamas sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas
Teikti kokybiškas ir saugias sveikatos priežiūros paslaugas

2.2.1
2.2.1.1

Sveikatos priežiūros
paslaugas teikiančių įstaigų
infrastruktūros gerinimas

2.2.1.2

Sveikatos priežiūros
paslaugas teikiančių įstaigų
medicininės ir kitos įrangos
įsigijimas/atnaujinimas

2.2.1.3

Elektroninių paslaugų
teikimo sveikatos sektoriuje
plėtra

2.2.1.4

Sveikatos priežiūros
specialistų pritraukimo
programos parengimas ir
įgyvendinimas

Rekonstruotų ar suremontuotų
pastatų skaičius/patalpų plotas
(m2); sutvarkytų teritorijų plotas
(ha)
Atnaujintos įrangos dalis nuo
visos įrangos, kurią reikia
atnaujinti (proc.); naujai įsigytos
įrangos skaičius
Elektronines sveikatos paslaugas
teikiančių įstaigų skaičius;
elektroniniu būdu teikiamų
paslaugų plėtra (proc.)
Parengta ir įgyvendinama
sveikatos priežiūros specialistų
pritraukimo programa; pritrauktų
specialistų skaičius

2016–2022

Asmens sveikatos
priežiūros įstaigos

2016–2022

Asmens sveikatos
priežiūros įstaigos

2016–2022

Asmens sveikatos
priežiūros įstaigos

2016–2022

RRSA, Asmens
sveikatos priežiūros
įstaigos

Užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūrą, vykdyti sveikatos ugdymą

2.2.2

2.2.2.1

Visuomenės sveikatą
stiprinančių programų
įgyvendinimas

Įgyvendintų programų skaičius;
socialinių partnerių skaičius

2016–2022

2.2.2.2

Visuomenės sveikatos
priežiūros paslaugų teikimo
ugdymo įstaigose plėtra

Ugdymo įstaigų, kuriose
teikiamos visuomenės sveikatos
priežiūros paslaugos, skaičius

2016–2022

RRSA Socialinės
paramos ir sveikatos
skyrius, Rokiškio
rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos
biuras
Rokiškio rajono
savivaldybės
visuomenės sveikatos
biuras

3

Rokiškio rajono strateginis plėtros planas iki 2022 metų

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Pasiekimo indikatorius
Informacinių iniciatyvų skaičius;
suorganizuotų renginių skaičius;
renginių dalyvių skaičius

Įgyvendinimo
laikotarpis

Atsakinga institucija

2016–2022

Rokiškio rajono
savivaldybės
visuomenės sveikatos
biuras

2016–2022

Rokiškio rajono
savivaldybės
visuomenės sveikatos
biuras, NVO

2.2.2.3

Sveikos gyvensenos
skatinimas

2.2.2.4

Bendradarbiavimo plėtra tarp
socialinių partnerių,
visuomeninių organizacijų,
įgyvendinant bendrus
sveikatinimo projektus

Bendradarbiavimo pagrindu
įgyvendintų projektų skaičius

2.2.2.5

Visuomenės sveikatos
stebėsenos (monitoringo)
vykdymas

Parengtų programų/ataskaitų
skaičius

2016–2022

2.2.2.6

Žmonių užkrečiamųjų ligų
profilaktikos ir kontrolės
priemonių įgyvendinimas

Įgyvendinamų valstybinių
tikslinių programų skaičius;
suorganizuotų mokymų skaičius;
mokymų dalyvių skaičius

2016–2022

2.2.2.7

Visuomenės psichikos
sveikatos gerinimas

Renginių ir dalyvių skaičius
(vnt.)

2016–2022

2.2.2.8

Sveikos mitybos įgūdžių
formavimas ir fizinio
aktyvumo skatinimas

Renginių ir dalyvių skaičius
(vnt.)

2016–2022

2.2.2.9

Savivaldybės visuomenės
sveikatos biuro darbuotojų
administracinių gebėjimų
stiprinimas

Apmokytų Savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro
specialistų skaičius (vnt.)/(proc.)

2016–2022

2.2.2.10

Savivaldybės visuomenės
sveikatos biurų veiklos
viešinimas

Savivaldybės visuomenės
sveikatos biuro mokinių
visuomenės sveikatos priežiūros
ir stiprinimo veiklos viešinimas
viešinimas

2.2.3

2016–2022

Rokiškio rajono
savivaldybės
visuomenės sveikatos
biuras
Rokiškio rajono
savivaldybės
visuomenės sveikatos
biuras, RRSA
Socialinės paramos ir
sveikatos skyrius
Rokiškio rajono
savivaldybės
visuomenės sveikatos
biuras
Rokiškio rajono
savivaldybės
visuomenės sveikatos
biuras
Rokiškio rajono
savivaldybės
visuomenės sveikatos
biuras
Rokiškio rajono
savivaldybės
visuomenės sveikatos
biuras

Didinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, mažinti socialinę atskirtį

2.2.3.1

Nestacionarių socialinių
paslaugų infrastruktūros
plėtra, šių paslaugų kokybės
ir prieinamumo užtikrinimas

Socialinės priežiūros paslaugas
gavusių asmenų skaičius

2016–2022

2.2.3.2

Dienos ir trumpalaikės
socialinės globos paslaugų
teikimas

Patenkintų prašymų dalis nuo
visų pateiktų prašymų paslaugai
gauti (proc.)

2016–2022

2.2.3.3

Stacionarių socialinių
paslaugų plėtra, užtikrinant
kokybiškas paslaugas
pagyvenusiems asmenims,
neįgaliems ir vaikams

Socialines paslaugas gavusių
asmenų skaičius

2016–2022

2.2.3.4

Socialines paslaugas
teikiančių įstaigų
infrastruktūros gerinimas

Rekonstruotų ar suremontuotų
pastatų skaičius/patalpų plotas
(m2); Sutvarkytų teritorijų plotas
(ha)

2016–2022

2.2.3.5

Socialinių paslaugų teikimo,
pasitelkiant nevyriausybines
organizacijas (NVO), plėtra

Socialines paslaugas teikiančių
NVO skaičius; NVO teikiamas
paslaugas gavusių asmenų

2016–2022

RRSA Socialinės
paramos ir sveikatos
skyrius, Rokiškio
socialinės paramos
centras
RRSA Socialinės
paramos ir sveikatos
skyrius, Rokiškio
socialinės paramos
centras
RRSA Socialinės
paramos ir sveikatos
skyrius, Rokiškio
socialinės paramos
centras, Rokiškio šv.
apaštalo evangelisto
Mato parapijos senelių
globos namai
RRSA Statybos ir
infrastruktūros plėtros
skyrius, Socialinės
paramos ir sveikatos
skyrius, socialines
paslaugas teikiančios
įstaigos
RRSA Socialinės
paramos ir sveikatos
skyrius, NVO
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Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

2.2.3.6

Krizių centro steigimas

2.2.3.7

Savivaldybės socialinio
būsto fondo atnaujinimas ir
plėtra

2.2.3.8

Savivaldybės socialinio
būsto fondo plėtra nuomojant
būstus iš fizinių ar juridinių
asmenų

2.2.3.9

Elektroninių paslaugų
teikimo socialiniame
sektoriuje plėtra

2.3

2.3.1.2

2.3.1.3

skaičius
Įsteigtas krizių centras;
Paslaugas gavusių asmenų
skaičius
Įsigytų/pastatytų/renovuotų
socialinių būstų skaičius;
patenkintų prašymų dalis nuo
visų pateiktų prašymų paslaugai
gauti (proc.)
Išnuomotų rinkoje socialinių
būstų skaičius; patenkintų
prašymų dalis nuo visų pateiktų
prašymų paslaugai gauti (proc.)
Įdiegtų / pagerintų
e. paslaugų skaičius;
elektroniniu būdu teikiamų
paslaugų plėtra (proc.)

Įgyvendinimo
laikotarpis

Atsakinga institucija

2016–2022

RRSA

2016–2022

RRSA Statybos ir
infrastruktūros plėtros
skyrius, Turto
valdymo ir ūkio
skyrius

2016–2022

Turto valdymo ir ūkio
skyrius

2016–2022

Socialinių paslaugų
įstaigos, Rokiškio
socialinės paramos
centras

Užtikrinti kokybiškas kultūros ir sporto paslaugas, skatinti gyventojų aktyvumą
Didinti kultūrinės aplinkos ir paslaugų kokybę bei prieinamumą

2.3.1
2.3.1.1

Pasiekimo indikatorius

Kultūrinių paslaugų
užtikrinimas
Dalyvavimas tarptautinėse,
respublikinėse ir regioninėse
kultūros
programose/projektuose
Kultūros paslaugas
teikiančių savivaldybės
įstaigų infrastruktūros
gerinimas ir plėtra

Kultūros renginių/dalyvių
skaičius; kultūros įstaigų
paslaugų lankytojų/vartotojų
skaičius

2016–2022

Programų/projektų, kuriuose
dalyvauta, skaičius; įgyvendintų
priemonių skaičius

2016–2022

Pastatytų, rekonstruotų ar
suremontuotų pastatų
skaičius/patalpų plotas (kv. m);
sutvarkytų teritorijų plotas (ha)
Sutvarkytų kultūros paveldo
objektų skaičius; konservuotų /
restauruotų muziejinių eksponatų
skaičius

2016–2022

RRSA, Švietimo,
kultūros ir sporto
skyrius, kultūros
įstaigos
RRSA , Švietimo,
kultūros ir sporto
skyrius, kultūros
įstaigos
RRSA, Švietimo,
kultūros ir sporto
skyrius, kultūros
įstaigos

2.3.1.4

Kultūros paveldo
saugojimas, tvarkymas ir
populiarinimas

2.3.1.5

Etnopaveldo fiksavimo,
tyrimo, kaupimo, sklaidos ir
populiarinimo rėmimas

Etninių renginių/kolektyvų,
eksponatų/gyvųjų židinių
skaičius

2016–2022

2.3.1.6

Rajono bibliotekų fondų
atnaujinimas

Bibliotekų fondų apyvarta,
išduotis ir skaitomumas

2016–2022

2.3.1.7

Kultūros paslaugų jaunimui
plėtra

Įgyvendintų programų/projektų
skaičius; suorganizuotų renginių
skaičius; renginių dalyvių
skaičius

2016–2022

Įgyvendintų priemonių skaičius;
meno saviveiklos kolektyvuose
dalyvaujančių asmenų skaičius

2016–2022

RRSA Švietimo,
kultūros ir sporto
skyrius

Paskatintų NVO ir privačių
iniciatyvų skaičius

2016–2022

RRSA , Švietimo,
kultūros ir sporto
skyrius

Kultūros ir laisvalaikio
poreikiams pritaikytų viešųjų
erdvių skaičius

2016–2022

RRSA, NVO

2016–2022

Rokiškio turizmo ir
tradicinių amatų
informacijos ir
koordinavimo centras

2.3.1.8

2.3.1.9

2.3.1.10

2.3.1.11

Aktyvesnės savivaldybės
meno kolektyvų, kultūros
organizacijų, atskirų
menininkų veiklos
skatinimas
NVO ir privačios iniciatyvos
skatinimas, plėtojant kultūros
paslaugų įvairovę
Viešųjų erdvių pritaikymas
kultūros ir laisvalaikio
poreikiams
Rokiškio turizmo ir
tradicinių amatų
informacijos ir koordinavimo
centro veiklos plėtra

Įgyvendintų projektų /
suorganizuotų renginių skaičius;
renginių dalyvių skaičius

2016–2022

RRSA Architektūros ir
paveldosaugos skyrius,
kultūros įstaigos
RRSA, Švietimo,
kultūros ir sporto
skyrius kultūros
įstaigos
Rokiškio rajono
savivaldybės Juozo
Keliuočio viešoji
biblioteka, Rokiškio
rajono savivaldybės
švietimo centras
RRSA, Švietimo,
kultūros ir sporto
skyrius kultūros
įstaigos
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Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

2.3.1.12

Informacijos apie kultūrą ir
kultūros paslaugas sklaida

2.3.2
2.3.2.1

2.3.2.2

Sportinės veiklos
pasirinkimo galimybių
plėtra, gyventojų fizinio
aktyvumo skatinimas

2.3.2.4

2.3.2.5

Kūno kultūros ir sporto
programų bei projektų
finansavimas ir
įgyvendinimas
Sveikatingumo, rekreacijos ir
sporto komplekso baseino
statyba Rokiškyje
Daugiafunkcės sporto salės
statyba Rokiškyje

2.3.2.6

Įrengti atokvėpio kambarius

2.3.2.7

Rokiškio baseino lankytojų
analizė

Atsakinga institucija

2016–2022

RRSA , Švietimo,
kultūros ir sporto
skyrius kultūros
įstaigos

Įrengtų/atnaujintų sporto ir
aktyvaus laisvalaikio
objektų skaičius
Parengtų ir įgyvendintų kūno
kultūros ir sporto skatinimo
programų skaičius;
suorganizuotų renginių skaičius;
renginių dalyvių skaičius
Remiamų sporto organizacijų
programų/projektų skaičius;
programų ir projektų dalyvių
skaičius

2016–2022

RRSA, Rokiškio
rajono kūno kultūros ir
sporto centras, NVO

2016–2022

Rokiškio rajono kūno
kultūros ir sporto
centras, NVO

2016–2022

Rokiškio rajono kūno
kultūros ir sporto
centras

Pastatytas sporto kompleksas

2016-2018

RRSA

Pastatyta daugiafunkcė sporto
salė Rokiškio mieste

2019-2022

RRSA

2019-2022

RRSA, BĮ

2019-2022

RRSA, BĮ

Savivaldybės bei kitose
biudžetinėse įstaigose įrengti
atokvėpio kambarius, kuriuose
galėtų trumpam laikui pabūti
nepilnamečiai vaikai bei su
vaikais atėję klientai
Įvertinti vyrų ir moterų
lankomumą bei jų poreikius
atitinkamų lūkesčių tenkinimą

Didinti savivaldybės veiklos efektyvumą

2.4
2.4.1

Informacinių iniciatyvų skaičius

Įgyvendinimo
laikotarpis

Gerinti sporto ir aktyvaus laisvalaikio pasirinkimo galimybes, skatinti sporto plėtrą
Sporto ir aktyvaus
laisvalaikio infrastruktūros
gerinimas ir plėtra

2.3.2.3

Pasiekimo indikatorius

Tobulinti savivaldybės valdymą ir teikiamų viešųjų paslaugų kokybę
Kompetenciją tobulinusių
asmenų skaičius
(politikų/administracijos
darbuotojų/pavaldžių įstaigų
darbuotojų)

2016–2022

RRSA Juridinis ir
personalo skyrius,
savivaldybei
pavaldžios įstaigos

Įdiegtų priemonių/sistemų
skaičius

2016–2022

RRSA

Periodiškai atliekami tyrimai

2016–2022

RRSA, savivaldybei
pavaldžios įstaigos ir
įmonės

2.4.1.4

Savivaldybės ir jai pavaldžių
įstaigų informacinių
technologijų ir ryšių
infrastruktūros atnaujinimas
ir plėtra

Naujai įdiegtų/atnaujintų
priemonių skaičius;
atnaujintos/naujai įsigytos
įrangos skaičius; įrengtos
telekonferencinės patalpos
savivaldybėje

2016–2022

RRSA, savivaldybei
pavaldžios įstaigos

2.4.1.5

Savivaldybės ir jai pavaldžių
įstaigų ir įmonių materialinės
bazės bei transporto
priemonių atnaujinimas ir
plėtra

Įstaigų, atnaujinusių materialinę
bazę, skaičius; įsigytų transporto
priemonių skaičius

2016–2022

RRSA, savivaldybei
pavaldžios įstaigos ir
įmonės

2.4.1.6

Strateginio planavimo
dokumentų rengimas ir
įgyvendinimas

Parengtų ir įgyvendinamų
strateginių planų, strategijų,
studijų skaičius

2016–2022

RRSA Strateginio
planavimo, investicijų
ir viešųjų pirkimų
skyrius

2.4.1.7

Interaktyvių
e. demokratijos paslaugų
plėtra

Įdiegtų/pagerintų
e. paslaugų skaičius

2016–2022

RRSA Turto valdymo
ir ūkio skyrius

2.4.1.1

2.4.1.2

2.4.1.3

Savivaldybės darbuotojų,
politikų bei savivaldybei
pavaldžių įstaigų darbuotojų
kompetencijų tobulinimas
Visuotinės kokybės vadybos
ir į rezultatus orientuoto
valdymo principų diegimas
Savivaldybės, jai pavaldžių
įstaigų ir įmonių teikiamų
viešųjų paslaugų vartotojų
poreikių patenkinimo tyrimai
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Eil. Nr.
2.4.1.8

2.4.1.9

2.4.1.10

2.4.1.11

Priemonės pavadinimas
Nevyriausybinių
organizacijų veiklos
skatinimas
Gerinti asmenų aptarnavimo
kokybę, suteikti paslaugas
vietoje, nenukreipiant jų
kitiems įstaigos valstybės
tarnautojams ar
darbuotojams
Skatinti asmenis atlikti
informacinio įsipareigojimo
veiksmus, naudojantis
elektroninėmis paslaugomis
savivaldybės interneto
tinklalapyje
Savivaldybės įvaizdžio
formavimo gerinimas

Pasiekimo indikatorius

Įgyvendinimo
laikotarpis

Atsakinga institucija

Paramą gavusių NVO skaičius;
paramai skirta lėšų suma (Eur)

2016–2022

RRSA

Suteiktų paslaugų vietoje
skaičius

2016–2022

RRSA Bendrasis
skyrius

Atliktų informacinių veiksmų,
per savivaldybės interneto
tinklapį, skaičius

2016–2022

RRSA Bendrasis
skyrius

Įgyvendintų įvaizdžio gerinimo
veiksmų plano priemonių dalis
(proc.)

2016–2022

RRSA

3.

DARNUS TERITORIJŲ IR INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS

3.1

Plėtoti ir vystyti inžinerinio aprūpinimo infrastruktūrą

3.1.1
3.1.1.1

3.1.1.2

3.1.1.3

3.1.1.4

3.1.1.5

3.1.1.6

3.1.2
3.1.2.1

3.1.2.2

3.1.2.3

3.1.2.4
3.1.2.5
3.2

Atnaujinti ir plėsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą
Vandens tiekimo ir nuotekų
(buitinių ir lietaus) tvarkymo
tinklų inventorizacija ir
įteisinimas
Geriamojo vandens kokybės
gerinimo, geležies šalinimo
įrenginių rekonstravimas ir
įrengimas

Inventorizuotų tinklų ilgis (km)

2016–2022

RRSA Turto valdymo
ir ūkio skyrius, UAB
„Rokiškio vandenys“

Rekonstruotų ir naujai įrengtų
geriamo vandens gerinimo
įrenginių skaičius

2016–2022

UAB „Rokiškio
vandenys“

2016–2022

UAB „Rokiškio
vandenys“

2016–2022

UAB „Rokiškio
vandenys“

2016–2022

RRSA

2016–2022

RRSA Architektūros ir
paveldosaugos skyrius

Rekonstruotų ir naujai įrengtų
nuotekų valymo įrenginių
skaičius
Įrengtų ir rekonstruotų
vandentiekio/nuotekų tinklų ilgis
(km)
Įrengtų ir rekonstruotų lietaus
nuotekų surinkimo tinklų ilgis
(km), valymo įrenginių skaičius

Nuotekų valymo įrenginių
rekonstravimas ir įrengimas
Geriamojo vandens tiekimo
ir nuotekų surinkimo tinklo
rekonstravimas ir įrengimas
Lietaus nuotekų surinkimo ir
valymo infrastruktūros
rekonstravimas ir įrengimas
Bešeimininkių ir
nenaudojamų požeminių
vandens gręžinių
likvidavimas ir
konservavimas

Likviduotų ir užkonservuotų
požeminių vandens gręžinių
skaičius

Didinti energetikos sistemų efektyvumą ir prieinamumą
Viešosios paskirties pastatų
energetinio efektyvumo
didinimas
Apšvietimo tinklų
atnaujinimas ir plėtra,
energijos taupymo priemonių
diegimas
Energijos gamybos ir
tiekimo efektyvumo
didinimas, įrengiant ir
modernizuojant katilines bei
centralizuoto šilumos
tiekimo tinklus
Energijos gamybos
efektyvumo didinimas
privačiose namų valdose
Alternatyvių energijos
išteklių skatinimas ir plėtra

Pastatų, kuriuose pagerintas
energetinis efektyvumas,
skaičius
Naujai įrengtų/atnaujintų
apšvietimo tinklų ilgis (km);
įdiegtų energijos taupymo
priemonių skaičius

2016–2022

RRSA

2016–2022

RRSA

Naujai įrengtų/modernizuotų
katilinių skaičius, centralizuoto
šilumos tiekimo tinklų ilgis (km)

2016–2022

RRSA, AB
„Panevėžio energija“

Privačių namų valdų,
padidinusių energijos vartojimo
efektyvumą, skaičius

2016–2022

RRSA, fiziniai
asmenys

Įgyvendintų projektų skaičius

2016–2022

RRSA

Užtikrinti kokybiškas ir saugias susisiekimo sąlygas

7

Rokiškio rajono strateginis plėtros planas iki 2022 metų

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Įgyvendinimo
laikotarpis

Atsakinga institucija

Plėtoti rajono transporto infrastruktūrą, gerinti susisiekimą

3.2.1
3.2.1.1

Pasiekimo indikatorius

Vietinės reikšmės kelių
(gatvių) ir jų statinių
inventorizavimas ir
įteisinimas

Inventorizuotų vietinės reikšmės
kelių (gatvių) ilgis (km)

2016–2022

RRSA Turto valdymo
ir ūkio skyrius

3.2.1.2

Vietinės reikšmės kelių
(gatvių), privažiavimų ir jų
statinių atnaujinimas ir plėtra

Atnaujintų/naujai įrengtų
vietinės reikšmės kelių (gatvių),
privažiavimų ilgis (km), statinių
skaičius

2016–2022

RRSA Strateginio
planavimo, investicijų
ir viešųjų pirkimų
skyrius, Statybos ir
infrastruktūros plėtros
skyrius, Architektūros
ir paveldosaugos
skyrius

3.2.1.3

Saugaus eismo priemonių
diegimas ir atnaujinimas

Įdiegtų/atnaujintų saugaus eismo
priemonių skaičius

2016–2022

RRSA

3.2.1.4

3.2.1.5

Automobilių stovėjimo
aikštelių tinklo atnaujinimas
ir plėtra

Atnaujintų/naujai įrengtų
automobilių stovėjimo aikštelių
skaičius

2016–2022

RRSA Strateginio
planavimo, investicijų
ir viešųjų pirkimų
skyrius, Statybos ir
infrastruktūros plėtros
skyrius, Architektūros
ir paveldosaugos
skyrius

Viešojo transporto
infrastruktūros įrengimas ir
atnaujinimas

Atnaujinti Rokiškio autobusų
parko ir autobusų stoties pastatai;
įrengtų/atnaujintų stotelių
skaičius; įgyvendintų
alternatyviais degalais varomų
transporto priemonių
infrastruktūros projektų skaičius

2016–2022

RRSA, UAB
„Rokiškio autobusų
parkas“

3.2.1.6

Pėsčiųjų, dviračių ir kito
bevariklio transporto takų,
kelių ir kitos su tuo
susijusios infrastruktūros
įrengimas ir atnaujinimas

Įrengtų/atnaujintų šaligatvių,
pėsčiųjų, dviračių ir kito
bevariklio transporto takų ir
kelių ilgis (km)

2016–2022

3.2.1.7

UAB „Rokiškio autobusų
parkas“ transporto parko
atnaujinimas

Įsigytų viešojo transporto
priemonių skaičius

2016–2022

3.2.1.8

Eismo saugumą didinančių
programų ir projektų
rengimas ir įgyvendinimas

Parengtų programų/projektų
saugaus eismo tematika skaičius

2016–2022

3.2.1.9

Darnaus judumo planų
rengimas ir įgyvendinimas

Rengiami ir įgyvendinami
darnaus judumo planai; planų
įgyvendinimas (proc.)

2016–2022

Plėsti atliekų tvarkymo sistemas

3.3.1
Antrinių žaliavų, tekstilės,
biologiškai skaidžių ir maisto
virtuvės atliekų rūšiavimo
galimybių didinimas

3.3.2.2

Surinktų antrinių žaliavų ir
tekstilės atliekų/biologiškai
skaidžių ir maisto virtuvės
atliekų kiekis (ton.); išdalintų ir
pastatytų surinkimo priemonių
skaičius

2016–2022

UAB Panevėžio
regiono atliekų
tvarkymo centras,
RRSA Architektūros ir
paveldosaugos skyrius,
AB ,,Rokiškio
komunalininkas“

Kurti ir išsaugoti švarią ir sveiką gamtinę aplinką

3.3.2
3.3.2.1

RRSA

Saugoti ir gerinti aplinkos kokybę

3.3

3.3.1.1

RRSA Strateginio
planavimo, investicijų
ir viešųjų planavimo
skyrius, Statybos ir
infrastruktūros plėtros
skyrius, Architektūros
ir paveldosaugos
skyrius
RRSA, UAB
„Rokiškio autobusų
parkas“
Panevėžio apskrities
VPK Rokiškio rajono
PK, VĮ Panevėžio
regiono keliai, NVO

Aplinkos monitoringo
programų rengimas ir
įgyvendinimas
Vandens telkinių ir jų
pakrančių valymas ir

Rengiamos ir įgyvendinamos
monitoringo programos

2016–2022

RRSA Architektūros ir
paveldosaugos skyrius

Išvalytų vandens telkinių plotas
(ha), pakrančių ilgis (km)

2016–2022

RRSA
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Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Pasiekimo indikatorius

Įgyvendinimo
laikotarpis

Atsakinga institucija

2016–2022

RRSA Socialinės
paramos ir sveikatos
skyrius

2016–2022

RRSA Architektūros ir
paveldosaugos skyrius,
Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius, NVO

tvarkymas

3.3.2.3

Triukšmo valdymo ir
prevencijos sistemos
formavimas

3.3.2.4

Visuomenės švietimas
aplinkos apsaugos bei atliekų
tvarkymo srityse

3.3.2.5

Natūralaus ir urbanizuoto
kraštovaizdžio teritorijų
inventorizacija, tvarkymas ir
atkūrimas

3.3.2.6

Bešeimininkių pastatų ir
statinių likvidavimas

3.4

3.4.1.2

3.4.1.3

Inventorizuotų teritorijų plotas
(ha); tvarkomų/atkurtų teritorijų
plotas (ha)

2016–2022

Likviduotų pastatų ir statinių
skaičius

2016–2022

RRSA Architektūros ir
paveldosaugos skyrius,
Turto valdymo ir ūkio
skyrius
RRSA Turto valdymo
ir ūkio skyrius,
Statybos ir
infrastruktūros plėtros
skyrius

Užtikrinti darnią teritorinę plėtrą ir kokybišką gyvenamąją aplinką
Planuoti darnią rajono teritorijų ir infrastruktūros plėtrą

3.4.1
3.4.1.1

Parengtų triukšmo žemėlapių
/nustatytų tyliųjų zonų skaičius;
įgyvendintų triukšmo
prevencijos ir mažinimo
priemonių skaičius
Rengiamos ir įgyvendinamos
aplinkosauginio švietimo
programos; įgyvendintų
visuomenės švietimo iniciatyvų
skaičius

Teritorijų planavimo
dokumentų rengimas ir
atnaujinimas
Geografinės informacinės
sistemos – interneto
svetainės (GIS) sukūrimas ir
plėtra
Žemės sklypų prie
savivaldybei priklausančių
statinių suformavimas ir
įteisinimas

Parengtų/atnaujintų teritorijų
planavimo dokumentų skaičius

2016–2022

Sukurta ir nuolat atnaujinama
interaktyvi interneto svetainėžemėlapis

2016–2022

Suformuotų ir įteisintų žemės
sklypų skaičius

2016–2022

RRSA Architektūros ir
paveldosaugos skyrius
RRSA Architektūros ir
paveldosaugos skyrius,
Turto valdymo ir ūkio
skyrius
RRSA Architektūros ir
paveldosaugos skyrius,
Turto valdymo ir ūkio
skyrius
RRSA Strateginio
planavimo ,
investicijų ir viešųjų
pirkimų skyrius,
Statybos ir
infrastruktūros plėtros
skyrius

3.4.1.4

Infrastruktūros atnaujinimo
ir plėtros projektinės
dokumentacijos rengimas

Parengtos projektinės
dokumentacijos skaičius

2016–2022

3.4.1.5

Viešosios paskirties pastatų
inventorizavimas ir
įteisinimas

Inventorizuotų viešosios
paskirties pastatų skaičius

2016–2022

RRSA Turto valdymo
ir ūkio skyrius

3.4.1.6

Visuomenės poreikiams
reikalingų žemės sklypų
suformavimas ir įteisinimas

Suformuotų ir įteisintų žemės
sklypų skaičius

2016–2022

RRSA Architektūros ir
paveldosaugos skyrius,
Turto valdymo ir ūkio
skyrius

Kurti saugią ir kokybišką gyvenamąją aplinką

3.4.2

3.4.2.1

Saugios gyvenamosios
aplinkos kūrimas, vykdant
įvairias prevencines,
švietėjiškas programas

Vykdomų programų skaičius;
naujai susikūrusių saugios
kaimynystės grupių skaičius

2016–2022

3.4.2.2

Pažeidimų fiksavimo
priemonių infrastruktūros
atnaujinimas ir plėtra

Įrengtų vaizdo kamerų skaičius;
atnaujintų ir naujai įrengtų kitų
saugumo priemonių skaičius

2016–2022

3.4.2.3

Daugiabučių gyvenamųjų
namų renovacija

Renovuotų daugiabučių namų
skaičius

2016–2022

Panevėžio apskrities
VPK Rokiškio rajono
PK, Rokiškio rajono
savivaldybės
visuomenės sveikatos
biuras
RRSA, Panevėžio
apskrities VPK
Rokiškio rajono PK
RRSA Statybos ir
infrastruktūros plėtros
skyrius, Strateginio
planavimo, investicijų
ir viešųjų pirkimų
skyrius, daugiabučius
administruojančios
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Rokiškio rajono strateginis plėtros planas iki 2022 metų

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Pasiekimo indikatorius

Įgyvendinimo
laikotarpis

Atsakinga institucija
įmonės, bendrijos

3.4.2.4

3.4.2.5

3.4.2.6

Miestų, miestelių ir kaimų
bendruomeninės ir viešosios
infrastruktūros atnaujinimas ir
plėtra
Religinės paskirties pastatų
restauravimas ir atnaujinimas

Įgyvendintų projektų skaičius

2016–2022

RRSA, NVO

Restauruotų ir atnaujintų religinės
paskirties pastatų skaičius

2016–2022

RRSA, NVO

Esamų kapinių ribų
išplėtimas ir naujų kapinių
bei kolumbariumų įrengimas

Išplėstų/naujai įrengtų kapinių
skaičius; įrengtų kolumbariumų
skaičius

2016–2022

RRSA Architektūros ir
paveldosaugos skyrius,
Statybos ir
infrastruktūros plėtros
skyrius
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