
 

 

 

           

 

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

S P R E N D I M AS 

 

DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2015 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITOS 

 

2016 m. kovo 25 d. Nr. TS-88 

Rokiškis 

 

 

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 2015 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  

       2016-03-25 sprendimu Nr. TS-88 

 

 

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

Vykdant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytas mero funkcijas ir 

vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu ir Rokiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos 

reglamentu, teikiama 2015 metų veiklos ataskaita Rokiškio rajono savivaldybės tarybai.  

Pernai pirmą kartą žmonės patys rinko merą. Tiesioginiuose savivaldybės merų rinkimuose 

buvau išrinktas aš. Pasibaigė rajono savivaldybės mero Vytauto Vilio įgaliojimai. Pasibaigus 

kadencijai, pasibaigė Egidijaus Vilimo, kaip savivaldybės mero pavaduotojo įgaliojimai. 2015 m. 

balandžio 10 d. tarybos posėdyje rajono savivaldybės mero pavaduotoju mero siūlymu tarybos 

narių slaptu balsavimu išrinktas Egidijus Vilimas. Savivaldybės mero 2015 m. balandžio 14 d. 

potvarkiu Nr. MP-3 nustatytos Rokiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojo veiklos sritys – 

švietimo, socialinės paramos ir sveikatos, sporto, visuomeninių organizacijų, vaiko teisių apsaugos 

ir jaunimo sferų kuravimas.  

Balandžio 10 d. posėdyje nustatytas ir mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės 

tarnautojų pareigybių skaičius. Savivaldybės mero potvarkiu į mero patarėjo pareigas (politinio  

(asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoju) nuo 2015 m. gegužės 12 d. Rokiškio rajono 

savivaldybės mero Antano Vagonio įgaliojimų laikotarpiui priimtas Albinas Urbonas, nuo 2015 m. 

gegužės 15 d. – Tadas Barauskas.  

2015 m. gruodžio 21 d. potvarkiu Nr. MV-48 nuo 2015 m. gruodžio 28 d. paskirti Rokiškio 

rajono savivaldybės visuomeniniai savivaldybės mero patarėjai: Justinas Kanopa – investicijų ir 

tarptautinių ryšių klausimais, Regina Adomonienė – statybų organizavimo klausimais, Olivija 

Saranienė – švietimo klausimais, Stasys Jasiūnas – žemės ūkio klausimais, Birutė Bagdonienė – 

jaunimo ir nevyriausybinių organizacijų klausimais. 

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir Rokiškio rajono 

savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, planuota savivaldybės tarybos veikla, buvo nustatomos 

ir sudaromos savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkės ir teikti savivaldybės tarybos sprendimų 

projektai, šaukti savivaldybės tarybos posėdžiai ir jiems pirmininkauta, koordinuota savivaldybės 

tarybos komitetų ir komisijų veikla, pasirašyti savivaldybės tarybos sprendimai ir posėdžių 

protokolai. 

 Rokiškio rajono savivaldybės tarybos darbas buvo planuojamas pusmečiams. Sudaryti ir 

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais patvirtinti 2015 m. I ir II pusmečio veiklos 

planai. Per ataskaitinį laikotarpį sušaukta 14 rajono savivaldybės tarybos posėdžių, priimtas 251 

sprendimas (2014 m. – 278). Surengtas iškilmingas  rajono savivaldybės tarybos posėdis, skirtas 

vasario 16-ajai – Valstybės atkūrimo dienai paminėti.  

 Komitetų darbas. Per ataskaitinį laikotarpį surengta 12 Finansų, verslo, vietinio ūkio 

komiteto posėdžių (2013 m. šis komitetas rinkosi 14, 2014 m. – 13 kartų), 13 kartų posėdžiavo 

Teisėsaugos, mandatų, etikos, informacijos komiteto nariai (2014 m. – 13), tiek pat kartų rinkosi 

Kaimo reikalų komitetas (2014 m. – 12 kartų),  Švietimo, kultūros ir sporto komitetas surengė net 

15 posėdžių (2013 m. – 14, 2014  m. – 13). Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto nariai, kaip ir 

2014 m., rinkosi 14 kartų (2013 m. – 17).   

 Šios kadencijos Rokiškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudėtis patvirtinta 

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. TS-119 „Dėl 

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“. Kontrolės komitetas 

sudarytas iš šešių tarybos narių, atstovaujančių visoms tarybos narių frakcijoms: Almanto Blažio, 

Algio Čepulio, Aloyzo Jočio, Virginijaus Lukošiūno, Vytauto Masiulio ir Viliaus Pliuškio. Šiuo 

sprendimu Kontrolės komiteto pirmininku paskirtas Virginijus Lukošiūnas, pavaduotoju – Algis 



Čepulis. 2015 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. TS-219 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 

2015 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. TS-119 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 

Kontrolės komiteto sudarymo“ dalinio pakeitimo“ Kontrolės komiteto pirmininku paskirtas 

Almantas Blažys. 

 2015 metais organizuoti du Kontrolės komiteto posėdžiai, parengti du savivaldybės tarybos 

sprendimo projektai, išsiųsti 2 raštai. Kontrolės komiteto veiklos programa 2015 metams pateikta 

tarybai ir patvirtinta Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 27  d. sprendimu Nr. 

TS-41. Kontrolės ir audito  tarnybos 2015 metų veiklos plano vykdymas svarstytas 2015 m. 

birželio 17 d.  ir spalio 21 d. Kontrolės komiteto posėdžiuose, kuriuose pateikta informacija apie 

planuotus ir faktiškai padarytus darbus (atliktus auditus, tyrimus, tikrinimus). 2015 m. spalio 21 d. 

posėdyje buvo svarstyta finansinio audito ataskaita „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės 2014 metų 

konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio finansinio 

audito rezultatų“. Tame pačiame posėdyje svarstyta veiklos audito ataskaita apie programos 

„Rajono infrastruktūros objektų priežiūra, plėtra ir modernizavimas“ įgyvendinimą. Visos 

Kontrolės ir audito tarnybos audito ataskaitos ir išvados yra aptartos svarstant informaciją apie 

veiklos plano vykdymą. 

Šiame posėdyje buvo išklausyta ir savivaldybės administracijos direktoriaus ir pavaduotojo  

informacija apie viešuosius pirkimus, aptartas Kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano projektas. 

 Už ataskaitinio laikotarpio veiklą komitetas atsiskaitė 2016 m. vasario mėn. tarybos 

posėdyje. 

 Tarybos sudarytos komisijos. Sudaryta nuolat veikianti 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 tarybai atsiskaito atskirai, 

todėl šioje ataskaitoje jų veikla neaptariama. 

 Viena iš mero funkcijų rūpintis, kad laiku ir tinkamai būtų rengiami savivaldybės 

teritorijos raidos analizės ir ilgalaikių socialinių, kultūrinių, ūkinių, investicinių ir kitų 

programų projektai, užtikrinama jų įgyvendinimo kontrolė. 2015 m. Rokiškio rajono 

savivaldybės administracija, kaip pareiškėjas įgyvendino 18 įvairių sričių projektų, kurių bendra 

vertė – 9,4 mln. Eur. 

Užtikrinant skaidrų kelių remonto lėšų panaudojimą, buvo sudaryta nuolat veikianti 

Komisija vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo bei taisymo poreikiui nustatyti ir darbų 

programoms sudaryti. 

Projektų įgyvendinimo kontrolė užtikrinama kiekvieną mėnesį, iš projektų vadovų ir 

finansininkų rinkta informacija apie lėšų srautus, viešuosius pirkimus, įgyvendintas veiklas. Per 

2015 m. parengta 12 tokių ataskaitų, jos teiktos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai, 

savivaldybės vadovams, paskelbtos savivaldybės tinklapyje http://www.rokiskis.lt/lt/vykdomi-

projektai.html ir yra prieinamos visiems rajono gyventojams.  

 Rokiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas ir aš buvome deleguoti į Panevėžio 

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

regiono plėtros planą. 2015 m. Rokiškio rajono savivaldybei buvo atstovauta 7 Panevėžio regiono 

plėtros tarybos posėdžiuose bei pareikšta nuomonė surengtose 4 apklausose raštu. Per šiuos 

posėdžius ir apklausas raštu apsvarstyta ir priimta 34 įvairaus pobūdžio regionui bei rajonui 

svarbūs sprendimai. Iš jų svarbiausi: Panevėžio regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 15 d. 

vykusiame posėdyje sprendimu Nr. 51/4S-23 patvirtintas Panevėžio regiono 2014–2020 m. plėtros 

planas,   Panevėžio regiono plėtros tarybos 2015 m. rugpjūčio 28 d. vykusiame posėdyje sprendimu 

Nr. 51/4S-17 pritarta Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos projektui. 

 Nuolat bendradarbiauta su kitomis savivaldybėmis, valstybės ar užsienio šalių 

institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis.  

 Gegužės 15 d. savivaldybėje priimta sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalašavičiūtė, 

kuri Rokiškyje lankėsi su darbiniu vizitu. 

http://www.rokiskis.lt/lt/vykdomi-projektai.html
http://www.rokiskis.lt/lt/vykdomi-projektai.html


Gegužės 19 d. priimti svečiai iš Aplinkos ministerijos. Rokiškiui aktualūs klausimai aptarti 

su viceministru Linu Jonausku, viceministre Daiva Matoniene, viceministrus Algirdu Genevičiumi, 

vyriausiaja patarėja Vilma Karosiene, ministro patarėja Simona Liaudanskyte ir ES fondo valdymo 

skyriaus vedėja Vilma Slavinskiene. 

Gegužės 21 d. dalyvauta Rokiškyje vykusiame VšĮ ,,Investuok Lietuvoje“ organizuotame 

seminare.  

Birželio 12 d. Rokiškyje sutiktas garbingas svečias – Rumunijos nepaprastasis ir įgaliotasis 

ambasadorius J. E. Dan Adrian Balanescu. 

Rugpjūčio 25 d. kartu su Seimo nariu Vytautu Sauliu lankytasis pas susisiekimo ministrą 

Rimantą Sinkevičių. Pavyko įtikinti ministrą, kad traukinio maršrutas reikalingas.  

Rugsėjo 17 d. pasirašyta baseino statybų sutartis su konkurso laimėtoju. Konkursą laimėjo 

rokiškėnai: UAB „Hendvida“, UAB „Rokiškio apdaila“, UAB „Aldma“  ir UAB „Alfa idėjos“. 

Baseino statybos darbai turėtų būti pradėti dar 2016 m. 

Per ataskaitinį laikotarpį dalyvauta daugiau kaip 150 renginių ir susitikimų Rokiškio rajone 

ir visoje Lietuvoje, virš 60 kaimo, mokyklų bendruomenių renginių, susitikimų su ūkininkais, 

neįgaliųjų, seniūnijų bendruomenėmis, smulkių įmonių, sporto klubų atstovais. 

 Lapkričio 19 d. inicijuotas Rokiškio rajono savivaldybės ir Vilniaus rokiškėnų klubo 

„Pragiedruliai“ renginys „Verslas, investicijos ir turizmas Rokiškyje“, kuriame dalyvavo Lietuvos 

pramonininkų konfederacijos prezidentas Robertas Dargis, Lietuvos viešbučių ir restoranų 

asociacijos prezidentė Evalda Šiškauskienė, Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ pirmininkas 

Algis Narutis, Rokiškio rajono asocijuotų verslo struktūrų atstovai, verslininkai, amatininkai, 

savivaldybės atstovai, rokiškėnai.  

Lapkričio 27 d. priimtas Aplinkos ministerijos viceministras Linas Jonauskas ir Valstybinės 

maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Paulauskas. 

Gruodžio 10 d. susitikimo su Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento 

direktoriumi Valdemaru Jakštu ir pavaduotoja Angele Plančiūnaite, Rokiškio rajono agentūros 

vedėja Danute Baroniene metu aptarti svarbūs aplinkosauginiai klausimai, susiję su užterštomis 

teritorijomis, buitinių nuotekų tvarkymu. Akcentuota, kad ne vienoje seniūnijoje yra išlikusių 

buvusių gamybinių pastatų ar jų griuvėsių, į kurias vežama ir nelegaliai atsikratoma atliekomis. 

Aptarta situacija dėl kapinių atliekų tvarkymo, vis dar aktuali problema – buitinių nuotekų 

tvarkymas.  

 

 
 

Susitikimo su Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriumi Valdemaru Jakštu, pavaduotoja Angele 

Plančiūnaite, Rokiškio rajono agentūros vedėja Danute Baroniene metu 

 



Gruodžio 17 d. surengtas susitikimas su Rokiškio nevyriausybinių sporto klubų atstovais. 

Didžiausias tarptautinis įvykis Rokiškyje 2015 m., be abejonės, buvo pirmą kartą pas mus 

paminėta Baltų vienybės diena, tapusi ir didžiausiu bendru Lietuvos-Latvijos renginiu. Renginys 

organizuotas rugsėjo mėn.17–22 dienomis Rokiškio miesto dienų metu. Šio renginio metu 

Rokiškyje vyko pirmasis istorijoje Lietuvos ir Latvijos vyriausybių bendras posėdis, čia posėdžiavo 

tarpparlamentinės abiejų šalių grupės, Lietuvos ir Latvijos kultūros ministerijų delegacijos, susitiko 

abiejų šalių parlamentų vadovės, LIT-LAT programos sekretoriatas pristatė projektinės veiklos 

rezultatus.  

 
 

 
 

Akimirkos iš Baltų vienybės dienos minėjimo 



 

Kitas ypač reikšmingas 2015 metų tarptautinis renginys mūsų rajone buvo Lenkijos 

Respublikos Prezidento Bronislavo Komarovskio vizitas į Rokiškio rajoną spalio 13–14 dienomis. 

Vizito metu Prezidentui buvo įteiktos Rokiškio krašto garbės piliečio regalijos, organizuota 

kultūrinė programa, užmegzti ryšiai ne tik su juo pačiu, bet ir su Lenkijos Respublikos Sulejoveko 

savivaldybės atstovu K. Gruzinskiu. Tuo pačiu metu buvo susitikta su Lietuvos ir Lenkijos 

ambasadoriais, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministru, aptartos tolesnės galimo 

bendradarbiavimo su Lenkija gairės. 

 

 
 

Lenkijos Respublikos Prezidento Bronislavo Komarovskio vizito metu 

 

2015 m. spalio mėnesį Rokiškyje viešėjo Rumunijos Respublikos Boršos savivaldybės 

delegacija. Šio vizito metu Rokiškio rajono ir Boršos savivaldybės pasirašė bendradarbiavimo 

sutartį, kurią inicijavo Rumunijos ambasada. Ta pačia proga Rokiškio dvare įvyko žymios 

Rumunijos pianistės Aleksandros Dariescu rečitalis bei Rokiškio rajono savivaldybės mero ir 

Rumunijos ambasados priėmimas. 

Bendradarbiavimo sutartis buvo atnaujinta ir su Latvijos Respublikos Cėsių savivaldybe. Ji 

pasirašyta 2015-12-11 Cėsiuose, Rokiškio rajono savivaldybės delegacijos vizito į Latviją metu. 

 
 

Pasirašoma bendradarbiavimo sutartis su Cėsių savivaldybe  



 

Praėjusiais metais rajono švietimo įstaigų darbuotojai kartu su Bulgarijos ir Lenkijos 

partneriais dirbo įgyvendindami ,,Erasmus“ programos projektus. 

Per ataskaitinį laikotarpį Rokiškio rajono vadovai susitiko su Baltarusijos Respublikos 

Pastovių rajono savivaldybės atstovais, Latvijos partneriais, priėmė Rusijos, Rumunijos, ir Čekijos 

ambasadų delegacijas. 

Meras yra įgaliotas kontroliuoti vietos gyventojų apklausas. Pernai inicijavau apklausą, 

nulėmusią paminklo dukart Sovietų Sąjungos didvyriui Jakovui Smuškevičiui likimą. Rokiškėnai 

buvo pakviesti pareikšti nuomonę dėl ne vienus metus diskusijas kėlusio, miesto skvere stovinčio 

paminklo. Savivaldybės sprendimu 2015 m. rugpjūčio 18 dieną, atsižvelgiant į daugumos 

gyventojų valią, Jakovo Smuškevičiaus biustas iš aikštės nukeltas ir perduotas saugoti Rokiškio 

krašto muziejui.  

Visiems norintiems susitikti, pabendrauti buvo sudarytos sąlygos ne tik priėmimo 

valandomis (ketvirtadieniais nuo 13 iki 15 val.), bet ir bet kuriuo metu, jeigu tik tuo metu būdavau 

vietoje.  

Mero sprendimai įforminami potvarkiais. Per ataskaitinį laikotarpį pasirašiau 56 

potvarkius personalo klausimais (2014 m. pasirašyti 6), 82 – atostogų klausimais (2014 m. – 18), 

32 – komandiruočių klausimais (2014 m. – 10), 48 – veiklos organizavimo klausimais (2014 m. – 

29). 2015 metais pasirašyta 11 sutarčių (2014 m. – 4). Visi savivaldybės mero priimti teisės aktai 

oficialiai skelbti savivaldybės interneto tinklalapyje.  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


