
 
 

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS 

 

P O T V A R K I S 

 

DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO 

 

2021 m. kovo 17 d. Nr. MV-7 

Rokiškis 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 

straipsnio 2 dalies 1 punktu, 13 straipsnio 4 dalimi: 

 1. Š a u k i u 2021 m. kovo 26 d. 10 val. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 

posėdį. 

 2. T e i k i u svarstyti klausimus: 

 2.1. Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės 

tvirtinimo. Pranešėjas – savivaldybės meras Ramūnas Godeliauskas. 

 2.2. Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 26 d. 

sprendimo Nr. TS-75 ,,Dėl rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ 

pakeitimo. Pranešėjas – Ramūnas Godeliauskas. 

 2.3. Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 31 d. 

sprendimo Nr. TS-123 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos 

sudarymo“ dalinio pakeitimo. Pranešėjas – Ramūnas Godeliauskas.  

2.4. Dėl Rokiškio rajono savivaldybės 2020 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjas 

– savivaldybės meras Ramūnas Godeliauskas. 

2.5. Dėl Rokiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų 

veiklos ataskaitos. Pranešėja – savivaldybės kontrolierė Danguolė Namajūnienė. 

2.6. Dėl Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 metų 

veiklos ataskaitos. Pranešėjas – administracijos direktorius Andrius Burnickas. 

2.7. Dėl pritarimo Rokiškio rajono savivaldybės tarybos Šeimos tarybos 2020 

metų veiklos ataskaitai. Pranešėjas – Šeimos tarybos pirmininkas Stasys Meliūnas. 

2.8. Dėl pritarimo Rokiškio rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos 

komisijos 2020 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjas – Antikorupcijos komisijos 

pirmininkas Stasys Meliūnas. 

2.9. Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos Peticijų komisijos 2020 metų 

veiklos ataskaitos. Pranešėja –  Peticijų komisijos pirmininkė Aušra Gudgalienė. 

2.10. Dėl pritarimo Rokiškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2020 

metų veiklos ataskaitai. Pranešėjas – Rokiškio rajono savivaldybės priešgaisrinės 

tarnybos viršininkas  Remigijus Sunklodas.  

 2.11.  Dėl pritarimo Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios 

bibliotekos 2020 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – Rokiškio rajono savivaldybės 

Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė Alicija Matiukienė. 

2.12. Dėl pritarimo Rokiškio krašto muziejaus 2020 metų veiklos ataskaitai. 

Pranešėja – Rokiškio krašto muziejaus direktorė Nijolė Šniokienė. 
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2.13. Dėl pritarimo Rokiškio kultūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai. 

Pranešėja – Rokiškio kultūros centro direktorė Vaiva Baltrūnaitė-Kirstukienė. 

2.14. Dėl pritarimo Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir 

koordinavimo centro 2020 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja – Rokiškio turizmo ir 

tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centro direktorė Lina Valotkienė. 

2.15. Dėl Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo 

centro pavadinimo pakeitimo ir Rokiškio turizmo ir amatų informacijos centro 

nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Komunikacijos ir kultūros skyriaus vedėja Irena 

Matelienė. 

2.16.  Dėl Rokiškio krašto muziejaus teikiamų mokamų paslaugų sąrašo ir 

įkainių patvirtinimo. Pranešėja – Irena Matelienė. 

2.17. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Rokiškio baseino 2020 metų veiklos 

ataskaitai. Pranešėjas – Rokiškio baseino direktorius Vitalijus Jocys. 

2.18. Dėl pritarimo Rokiškio rajono savivaldybės lopšelių-darželių 2020 metų 

veiklos ataskaitoms. Pranešėjas – Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Aurimas 

Laužadis. 

2.19. Dėl pritarimo Rokiškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 

2020 metų veiklos ataskaitoms. Pranešėjas – Aurimas Laužadis. 

2.20. Dėl pritarimo Rokiškio rajono neformaliojo švietimo įstaigų 2020 metų 

veiklos ataskaitoms. Pranešėjas – Aurimas Laužadis. 

2.21. Dėl pritarimo Rokiškio rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės 

tarnybos ir švietimo centro 2020 metų veiklos ataskaitoms. Pranešėjas – Aurimas 

Laužadis. 

2.22. Dėl Rokiškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo 

pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano patvirtinimo. Pranešėjas – Aurimas 

Laužadis. 

2.23. Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 27 d. 

sprendimo Nr. TS-129 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo programų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu 

galios. Pranešėjas – Aurimas Laužadis. 

2.24. Dėl Rokiškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo 

apmokėjimo sistemos patvirtinimo. Pranešėjas – Aurimas Laužadis.                           

2.25. Dėl sutikimo reorganizuoti Rokiškio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo 

centrą, prijungiant jį prie Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos. Pranešėjas – 

Aurimas Laužadis. 

2.26. Dėl Rokiškio rajono savivaldybės kaimo programos komisijos 

patvirtinimo. Pranešėja – Kaimo reikalų komiteto pirmininkė Dalia Lūžienė – 

Malijonienė. 

2.27. Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. 

sprendimo Nr. TS-16 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio 

veiklos plano patvirtinimo“ dalinio pakeitimo. Pranešėja –  Strateginio planavimo, 

investicijų ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Grizevičiūtė. 

2.28. Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. 

sprendimo Nr. TS-17 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto 2021 metams 

patvirtinimo“ patikslinimo. Pranešėja – Finansų skyriaus vedėja Reda Dūdienė. 
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2.29. Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 28 d. 

sprendimo Nr. TS-219 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų pareigybių skaičiaus 

patvirtinimo Rokiškio rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose“ dalinio pakeitimo. 

Pranešėja – Reda Dūdienė. 

2.30. Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis 

finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), 

rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių 

inventorizavimo 2021 metais objektų sąrašo patvirtinimo. Pranešėjas – Augustinas 

Blažys. 

2.31. Dėl Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus statybos objektų 2021 

metams sąrašo patvirtinimo. Pranešėja – Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus 

vedėja Vida Paukštienė. 

2.32. Dėl Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo 

pradžios ir planavimo tikslų. Pranešėjas – Architektūros ir paveldosaugos skyriaus 

vedėjas Raimondas Simanavičius. 

2.33. Dėl Rokiškio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios ir 

planavimo tikslų. Pranešėjas – Raimondas Simanavičius. 

2.34. Dėl pirties paslaugų kainos nustatymo. Pranešėja – Turto valdymo ir ūkio 

skyriaus vedėja Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė. 

2.35. Dėl Rokiškio rajono savivaldybės turto perdavimo laikinai valdyti, 

naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Pranešėja – Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė. 

2.36. Dėl Rokiškio rajono savivaldybės turto perdavimo laikinai neatlygintinai 

valdyti ir naudotis panaudos pagrindais. Pranešėja – Turto valdymo ir ūkio skyriaus 

vyriausioji specialistė Kristina Tūskienė. 

2.37. Dėl Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės 

aprašymo patvirtinimo. Pranešėja – Teisės ir personalo skyriaus vedėja Regina 

Strumskienė. 

2.38. Dėl Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo. Pranešėja – Regina Strumskienė. 

2.39. Dėl Rokiškio rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo 

patvirtinimo. Pranešėja – Regina Strumskienė. 

2.40. Dėl Rokiškio rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos  tvarkos 

aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Regina Strumskienė. 

2.41. Dėl žemės sklypo Rokiškio r. sav., Juodupės sen., Juodupės mstl., 

Tekstilininkų g., pripažinimo būtinu visuomenės poreikiams, jo įtraukimo į 

neprivatizuotinų sklypų sąrašą. Pranešėjas – Juodupės seniūnijos seniūnas Valdas 

Adomonis. 

3. T e i k i u išklausyti: 

 3.1. Savivaldybės tarybos narių paklausimus ir pasisakymus. 

 3.2. Lietuvos Respublikos Seimo narių pasisakymus. 

 4. P a v e d u Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui 

savivaldybės tarybos posėdį organizuoti nuotoliniu būdu, naudojant 

telekomunikacijos priemones (vaizdo ir garso konferenciniu ryšiu „Zoom“ 

platformoje). 



4 

 

 Potvarkis 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        Ramūnas Godeliauskas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genovaitė Gavėnienė  


