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I  ROKIŠKIO MIESTO BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS 

  

               

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi 

vykdytojai (-as) 

Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyve

ndini

mo 
pabaig

a 

Statusas Įgyvendinimo data Rezultato aprašymas 

 

 

1 Miesto išorės struktūra 2008 2018 Įgyvendintos 

priemonės: 0 

 

Vykdomos 

priemonės: 0 

 

Nepradėtos vykdyti 

priemonės: 2 

 

Neįgyvendintos 

priemonės: 0 

 

Iš viso: 2 
 

 

  

 

 

1.1 Rokiškio miestas Panevėžio apskrities kontekste 2008 2018 Įgyvendintos priemonės: 0 

Vykdomos priemonės: 0 

Nepradėtos vykdyti 

priemonės: 1 

Neįgyvendintos 

priemonės: 0 

Iš viso: 1 
 

  

 

 

1.1.1 Panevėžio apskrities 

teritorijos 
urbanistinis karkasas 

ir teritoriniai ryšiai 

atspindi pagrindines 

urbanistines 

integracijos ašis. 

Tokia ašimi 

tarptautiniu mastu 

galima laikyti 

Panevėžio-Rokiškio-

Daugpilio-Pskovo-

Sankt-Peterburgo 

kryptį 

Parengtų sektorinių 

galimybių studijų 
skaičius;  

Parengtų investicinių 

programų skaičius 

 

RRSA Kita  2008 2018 Nepradėta vykdyti  - 
 

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi 

vykdytojai (-as) 

Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyve

ndini

mo 
pabaig

a 

Statusas Įgyvendinimo data Rezultato aprašymas 

 

 

1.2 Rokiškio miesto ir gretimybių tarpusavio interesai ir ryšiai 2008 2018 Įgyvendintos priemonės: 0 

Vykdomos priemonės: 0 

Nepradėtos vykdyti 

priemonės: 1 

Neįgyvendintos 

priemonės: 0 

Iš viso: 1 
 

  

 

 

1.2.1 Apgyvendinimo 

sistemos plėtros 
srityje yra siekiama 

optimalios 

urbanistinės 

struktūros palaikymo, 

pasirinktų plėtros 

krypčių stimuliavimo 

ir bendros visam 

arealui aktualios 

plėtros politikos 

įgyvendinimo 

Parengtų urbanistinių 

galimybių studijų 
skaičius; 

Parengtų investicinių 

programų skaičius 

 

RRSA Kita  2008 2018 Nepradėta vykdyti  - 
 

             

             



   

 

TEIGIAMOS TENDENCIJOS: 

 

 

- 

 

   

   

 

NEIGIAMOS TENDENCIJOS: 

 

 

1. Po BP patvirtinimo praėjo nemažas laiko tarpas, bet neparengtos nei sektorinės galimybių studijos, nei investicinės programos. Reiškia, BP sprendinys yra labiau deklaratyvus negu 
konstruktyvus.  

2. BP sprendiniuose be reikalo įvardinami labai apibendrinti sprendiniai, kurie neturi būti akcentuojami nes yra planinio ūkio vystymo ar viešųjų ryšių akcentai. 

3. Po bendrojo plano patvirtinimo neparengtos nei sektorinės galimybių studijos, nei investicinės programos.  

4. Pastoviai rengiamos sektorinių galimybių ar investicinės studijos leistų įgyvendinimo priemones labiau suderinti su strateginio planavimo dokumentais, visapusiškai padidinti prielaidas 

investicinio potencialo pritraukimui, sudaryti palankesnes sąlygas argumentuotai pretenduoti į Europos Sąjungos fondų paramą. 

 

 

   

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi 

vykdytojai (-as) 

Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyve

ndini

mo 
pabaig

a 

Statusas Įgyvendinimo data Rezultato aprašymas 

 

 

2 Miesto vidinė struktūra 2008 2018 Įgyvendintos 

priemonės: 0 

 

Vykdomos 

priemonės: 3 

 

Nepradėtos vykdyti 

priemonės: 8 

 

Neįgyvendintos 

priemonės: 0 

 

Iš viso: 11 
 

 

  

 

 

2.1 Miesto struktūra 2008 2018 Įgyvendintos priemonės: 0 

Vykdomos priemonės: 1 

Nepradėtos vykdyti 

priemonės: 1 

Neįgyvendintos 

priemonės: 0 

Iš viso: 2 
 

  

 

 

2.1.1 Nauju teritorijų 

plėtra, kai prie miesto 
prijungiamos 

priemiesčio 

teritorijos, link 

Kavoliškio kaimo, 

įjungiant į miesto 

struktūra Parokiškės, 

Serapiniškio, 

Gabriškio, 

Pagrandžių kaimus ar 

jų dalis 

Parengtų TPD skaičius  RRSA Kita  2008 2018 Vykdoma  Įgyvendintos 

priemonės - 24 
Parengta 12 vnt. 

techninių-darbo 

projektų,   

Modernizuota 12 vnt.  

daugiabučių gyv. 

namų 

 

 

 

2.1.2 Miesto plėtra 
pietinėje dalyje - iki 

magistralinio kelio 

Panevėžys - 

Daugpilis 

Parengtų TPD skaičius  RRSA Kita  2008 2018 Nepradėta vykdyti  - 
 

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi 

vykdytojai (-as) 

Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyve

ndini

mo 
pabaig

a 

Statusas Įgyvendinimo data Rezultato aprašymas 

 

 

2.2 Miesto teritorijos žemės naudojimas ir funkcinės zonos. Teritorijos naudojimo  2008 2018 Įgyvendintos priemonės: 0 

Vykdomos priemonės: 1 

Nepradėtos vykdyti 

priemonės: 0 

Neįgyvendintos 

priemonės: 0 

Iš viso: 1 
 

  

 

 

2.2.1 Subalansuotas 

polifunkcinis miesto 
atskirų kvartalų 

užstatymas – bendra 

tvarka 

Parengtų TPD skaičius RRSA Kita  2008 2018 Vykdoma  Įgyvendintos 

priemonės – 16 
Parengta 16 

kompleksinių teritorijų 

planavimo dokumentų 

 

 

 

2.3 Miesto teritorijų plėtros strategija 2008 2018 Įgyvendintos priemonės: 0 

Vykdomos priemonės: 2 

Nepradėtos vykdyti 

priemonės: 3 

Neįgyvendintos 

priemonės: 0 

Iš viso: 5 
 

  

 

 

2.3.1 Numatomas 

kompleksinis 
gerbūvio, užstatymo 

ir infrastruktūros 

atnaujinimas bei 

modernizavimas gyv. 

daugiabučiuose 

rajonuose Vilties, 

Panevėžio, Taikos 

gatvių kvartale; 

Aukštaičių gatvės 

rajone 

Parengtų DP skaičius; 

Parengtų techninių 
projektų skaičius 

 

RRSA Kita  2008 2018 Nepradėta vykdyti  - 
 

             



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi 

vykdytojai (-as) 

Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyve

ndini

mo 
pabaig

a 

Statusas Įgyvendinimo data Rezultato aprašymas 

 

   

 

2.3.2 Teritorijų konversija 
mišraus užstatymo 

teritorijose vystant 

pagrindinės miesto 
ašies aktyvumą 

Respublikos gatvėje 

Parengtų DP skaičius; 
Parengtų techninių 

projektų skaičius 

 

RRSA Kita  2008 2018 Nepradėta vykdyti  - 
 

 

2.3.3 Sodininku bendrijų 
teritorijų konversija į 

individualių 

gyvenamųjų namu 

teritorijas, 

kompleksiškai su jų 

inžinerinės bei 

susisiekimo 

infrastruktūros plėtra 

Parengtų DP skaičius; 
Parengtų techninių 

projektų skaičius 

 

RRSA Kita  2008 2018 Nepradėta vykdyti  - 
 

 

2.3.4 Baigti formuoti 
gyvenamosios 

statybos struktūras 

(kvartalus) mieste: 

Vilties kvartale, 

Aušros g., Dariaus ir 

Girėno g. bei 

Pandėlio g. 
sankirtoje, Juodupės 

g. ir Lašo g. 

Parengtų DP skaičius; 
Parengtų techninių 

projektų skaičius 

 

RRSA Kita  2008 2018 Vykdoma  Parengti detalieji 

planai 

 

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi 

vykdytojai (-as) 

Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyve

ndini

mo 
pabaig

a 

Statusas Įgyvendinimo data Rezultato aprašymas 

 

 

2.3.5 Kompleksinis žaliųjų 
miesto jungčių 

tvarkymo prioritetas: 

Laukupės upelio 

prieigų sutvarkymas 

visuomenės 

poreikiams 

Parengtų DP skaičius; 
Parengtų techninių 

projektų skaičius 

 

RRSA Kita  2008 2018 Vykdoma  Numatoma rengti 
projektą Laukupės 

upelio prieigų 

sutvarkymui 2016 m. 

 

 

2.4 Miesto centrų sistema 2008 2018 Įgyvendintos priemonės: 0 

Vykdomos priemonės: 0 

Nepradėtos vykdyti 

priemonės: 3 

Neįgyvendintos 

priemonės: 0 

Iš viso: 3 
 

  

 

 

2.4.1 Centro - senamiesčio 
teritorija saugoma ir 

tvarkoma pagal 

specialiuosius 

paveldo saugos 

reikalavimus. 

Reprezentacinė 

teritorija tvarkoma ir 

formuojama, saugant 

istorinio centro 
urbanistinės 

struktūros elementus, 

užstatymo estetinį 

poveikį miesto 

istorinei daliai 

Parengtų DP skaičius; 
Parengtų techninių 

projektų skaičius 

 

RRSA Kita  2008 2018 Nepradėta vykdyti  - 
 

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi 

vykdytojai (-as) 

Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyve

ndini

mo 
pabaig

a 

Statusas Įgyvendinimo data Rezultato aprašymas 

 

 

2.4.2 Paslaugų centrų 

sistemos formavimas 

prie Panevėžio, 

Respublikos ir 

A.Strazdelio gatvių 

sankryžos 

Parengtų DP skaičius; 
Parengtų techninių 

projektų skaičius 

 

RRSA Kita  2008 2018 Nepradėta vykdyti  - 
 

 

2.4.3 Lokalinis centras ties 
Taikos ir Vilties 

gatvių susikirtimu 

Parengtų DP skaičius; 
Parengtų techninių 

projektų skaičius 

 

RRSA Kita  2008 2018 Nepradėta vykdyti  - 
 

             

             



   

 

TEIGIAMOS TENDENCIJOS: 

 

 

BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai. O jų įgyvendinimui ir tikslinimui detaliaisiais planais dar nebuvo realaus poreikio. Parengta 12 vnt. techninių - darbo projektų. Rengiant projektus pagal 

miesto BP sprendinius jokių deformacijų neįvyko. 

 

   

   

 

NEIGIAMOS TENDENCIJOS: 

 

 

- 

 

   

   

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi 

vykdytojai (-as) 

Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyve

ndini

mo 
pabaig

a 

Statusas Įgyvendinimo data Rezultato aprašymas 

 

 

3 Kraštovaizdžio apsauga 2008 2018 Įgyvendintos 

priemonės: 0 

 

Vykdomos 

priemonės: 6 

 

Nepradėtos vykdyti 

priemonės: 6 

 

Neįgyvendintos 

priemonės: 0 

 

Iš viso: 12 
 

 

  

 

 

3.1 Gamtinio karkaso formavimas 2008 2018 Įgyvendintos priemonės: 0 

Vykdomos priemonės: 2 

Nepradėtos vykdyti 

priemonės: 2 

Neįgyvendintos 

priemonės: 0 

Iš viso: 4 
 

  

 

 

3.1.1 Kraštovaizdžio 

politikos programos, 
užtikrinančios 

gamtinio karkaso 

formavimą, apsaugą 

ir tvarkymą, 

parengimas ir 

vykdymas 

Programos parengimas RRSA, LR AM  Kita  2008 2018 Nepradėta vykdyti  Pastaraisiais metais 

nenumatyta 

 

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi 

vykdytojai (-as) 

Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyve

ndini

mo 
pabaig

a 

Statusas Įgyvendinimo data Rezultato aprašymas 

 

 

3.1.2 Rokiškio miesto 
miškai priskiriami 

rekreacinių (IIB) 

miškų grupei. Pagal 

rekreacijos pobūdį ir 

žmonių lankymosi 

intensyvumą, šie 

miškai išskiriami į du 

pogrupius – miško 

parkų (intensyvaus 

pritaikymo 

rekreaciniai miškai) 
ir miesto miškų 

(ekstensyvaus 

pritaikymo 

rekreaciniai miškai) 

Parengtų projektų 

skaičius 

RRSA, LR AM Kita  2008 2018 Vykdoma  Miesto miškų 
pritaikymo lankymui 

darbai dėl lėšų 

trūkumo  vykdomi 

epizodiškai arba visai 

nevykdomi. 

Gamtinio karkaso 

teritorijoje numatytas 

rengti Laukupės 

upelio Rokiškio m.  

kraštovaizdžio 

tvarkymo projektas. 

 

 

 

3.1.3 Gamtinio karkaso 
teritorijų bei 

tvarkymo zonų ribų 

tikslinimas, apsaugos 

bei tvarkymo 

priemonių  

konkretizavimas 

pagal  nustatytas 

kraštovaizdžio 

tvarkymo kryptis 

(M1, M2, M3, S1, 

S2, S3) 

Parengtų projektų 

skaičius  

RRSA Kita  2008 2018 Nepradėta vykdyti  Tiksliniai gamtinio 
karkaso teritorijų 

tvarkymo projektai 

nerengiami ir 

neįgyvendinami. 

 

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi 

vykdytojai (-as) 

Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyve

ndini

mo 
pabaig

a 

Statusas Įgyvendinimo data Rezultato aprašymas 

 

 

3.1.4 Gamtinio karkaso 
teritorijų tvarkymo 

projektų - miškų, 

atskirųjų želdynų 

įveisimo ir tvarkymo, 

pažeistų teritorijų, 

vandens telkinių 

atkūrimo, teritorijų ir 

akvatorijų išvalymo 

nuo užteršimo ir kitų 

darbų, galinčių 

sustiprinti teritorijos 
gamtinį karkasą ir 

kraštovaizdžio 

bendrosios 

ekologinės 

pusiausvyros 

palaikymą, rengimas 

ir vykdymas 

Parengtų projektų 

skaičius  

RRSA Kita  2008 2018 Vykdoma  Parengti atskirųjų 
želdynų įrengimo 

projektai: 

•Rotary klubo parkas 

prie Vilties g. 

•Muzikos skveras prie 

Kauno g 

 

 

 

3.2 Gamtinio kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga 2008 2018 Įgyvendintos priemonės: 0 

Vykdomos priemonės: 0 

Nepradėtos vykdyti 

priemonės: 3 

Neįgyvendintos 

priemonės: 0 

Iš viso: 3 
 

  

 

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi 

vykdytojai (-as) 

Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyve

ndini

mo 
pabaig

a 

Statusas Įgyvendinimo data Rezultato aprašymas 

 

 

3.2.1 Vientiso ekologinio 
tinklo suformavimas 

esamų miškų, pelkių, 

vandenų ir kitų 

natūralių ekosistemų, 

svarbių biologinės 

įvairovės palaikymui 

pagrindu 

Ekologinio tinklo 
formavimo schemos 

parengimas 

RRSA, LR AM Kita  2008 2018 Nepradėta vykdyti  Parengus Rokiškio 
miesto kraštovaizdžio 

apsaugos ir tvarkymo 

programą, bus 

lengviau  planuoti 

reikiamus veiksmus ir 

priemones 

 

 

3.2.2 Savivaldybės 
saugomų draustinių 

steigimas ir gamtos 

paveldo objektų 

skelbimas 

Parengtų projektų 
skaičius  

Realizacija 

 

RRSA Kita  2008 2018 Nepradėta vykdyti  Parengus Rokiškio 
miesto kraštovaizdžio 

apsaugos ir tvarkymo 

programą, bus 

lengviau  planuoti 

reikiamus veiksmus ir 

priemones 

 

 

3.2.3 Paviršinio vandens 

telkinių pakrančių 
apsaugos juostų ribų 

bei tvarkymo 

reglamentų 

nustatymas 

Parengtų projektų 

skaičius  
Realizacija 

 

RRSA Kita  2008 2018 Nepradėta vykdyti  Tikslinga parengti 

visų miesto paviršinio 
vandens telkinių 

pakrančių apsaugos 

juostų ir tvarkymo 

reglamentų nustatymo 

planą 

 

 

3.3 Žaliųjų plotų sistemos vystymas 2008 2018 Įgyvendintos priemonės: 0 

Vykdomos priemonės: 4 

Nepradėtos vykdyti 

priemonės: 1 

Neįgyvendintos 

priemonės: 0 

Iš viso: 5 
 

  

 

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi 

vykdytojai (-as) 

Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyve

ndini

mo 
pabaig

a 

Statusas Įgyvendinimo data Rezultato aprašymas 

 

 

3.3.1 Žaliųjų teritorijų 
sutvarkymo ir 

pritaikymo poilsiui 

programos 

parengimas ir 

vykdymas 

Programos parengimas RRSA Kita  2008 2018 Nepradėta vykdyti  Žaliųjų teritorijų 
sutvarkymo ir 

pritaikymo poilsiui 

programa gali būti 

rengiama kaip 

sudėtinė Rokiškio 

miesto kraštovaizdžio 

politikos programos 

dalis 

 

 

3.3.2 Žaliųjų plotų 
sistemos vystymo 

specialusis ir/ar 

detalieji planai 

siekiant suformuoti ir 

įteisinti miškų bei 

atskirųjų želdynų 

teritorijas 

Parengtų projektų 

skaičius  

RRSA Kita  2008 2018 Vykdoma  Rengiami ir 
įgyvendinami 

Rokiškio miesto 

bendrajame plane 

numatytų atskirųjų 

želdynų teritorijų 

techniniai projektai 

 

 

3.3.3 Aikščių (kitos 
paskirties žemė, 

bendro naudojimo 

teritorijos) 
realizacija: 

Nepriklausomybės, J. 

Šmuškevičiaus 

Parengtų projektų 

skaičius  

RRSA Kita  2008 2018 Vykdoma  Įgyvendintos 
priemonės - 1  

Vykdomos priemonės 

- 1 
Parengtas ir 

įgyvendintas 

Nepriklausomybės 

aikštės techninis 

projektas; 

Parengtas, bet 

neįgyvendintas  J. 

Šmuškevičiaus a. 

sutvarkymo techninis 

projektas 

 

 

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi 

vykdytojai (-as) 

Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyve

ndini

mo 
pabaig

a 

Statusas Įgyvendinimo data Rezultato aprašymas 

 

 

3.3.4 Parkų (kitos 
paskirties žemė, 

bendro naudojimo 

teritorijos) 

realizacija: Rokiškio 

dvaro sodybos, 

Rokiškio miesto 

tvenkinių, Tremtinių, 

Skulptūrų, Ligoninės, 

Velniakalnio, Žydų 

senųjų kapinių, 

Laukupės slėnio 

Parengtų projektų 

skaičius  

RRSA Kita  2008 2018 Vykdoma  Įgyvendintos 
priemonės - 2 

Vykdomos priemonės 

– 1 

Parengti techniniai 

projektai:  

•Rokiškio miesto 

tvenkinių (projektas 

įgyvendintas dalyje 

teritorijos); 

•Šepkos skulptūrų 

parko (įgyvendintas); 
•Velniakalnio parko  

(baigiamas 

įgyvendinti) su ES 

lėšomis ir tęsiamas 

tvarkymas privačių 

asmenų Velniakalnio 

bendruomenės 

jėgomis) 

 

 

 

3.3.5 Skverų ir žaliųjų 
jungčių (kitos 

paskirties žemė, 

bendro naudojimo 

teritorijos) 

realizacija: Skverai 

(8), Žaliosios jungtys 

Parengtų projektų 

skaičius  

RRSA Kita  2008 2018 Vykdoma  Vykdomos  priemonės  
- 2 

Parengti atskirųjų 

želdynų įrengimo 

projektai: 

•Rotary klubo parkas 

prie Vilties g. 

•Muzikos skveras prie 
Kauno g. 

 

 

             

             



   

 

TEIGIAMOS TENDENCIJOS: 

 

 

Žaliųjų plotų sistemos vystymas - BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai. Rengiant projektus pagal miesto BP sprendinius, poreikio jų keitimui nebuvo. 

 

   

   

 

NEIGIAMOS TENDENCIJOS: 

 

 

1. Nėra koordinuotos kraštovaizdžio apsaugos politikos. 
2. Tikslinga parengti miesto kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo programą, kuri leistų planuoti reikiamus veiksmus ir priemones, kurios apimtų gamtinio karkaso formavimo, gamtinio 

kraštovaizdžio įvairovės apsaugos bei biologinės įvairovės apsaugos priemones ir sprendinius. Toks veiksmas sudarytų racionalias prielaidas pasiruošti ES struktūrinių fondų paramos panaudojimui 

gamtiniam karkasui vystyti. 

3. Rengiant DP ar SP tikslinga įvertinti jų aplinkos gamtinio karkaso apsaugos bei tvarkymo priemonių konkretizavimą pagal nustatytas kraštovaizdžio tvarkymo kryptis. Tokiu būdu bus galima 

tinkamai pasiruošti ES struktūrinių fondų paramos panaudojimui gamtiniam karkasui gyvenamos aplinkos gretimybėse vystyti. 

 

 

   

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi 

vykdytojai (-as) 

Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyve

ndini

mo 
pabaig

a 

Statusas Įgyvendinimo data Rezultato aprašymas 

 

 

4 Kultūros paveldo teritorijų tvarkymas 2008 2018 Įgyvendintos 

priemonės: 0 

 

Vykdomos 

priemonės: 4 

 

Nepradėtos vykdyti 

priemonės: 5 

 

Neįgyvendintos 

priemonės: 0 

 

Iš viso: 9 
 

 

  

 

 

4.1 Kultūros paveldo teritorijų apsaugos ir panaudojimo nuostatos 2008 2018 Įgyvendintos priemonės: 0 

Vykdomos priemonės: 4 

Nepradėtos vykdyti 

priemonės: 1 

Neįgyvendintos 

priemonės: 0 

Iš viso: 5 
 

  

 

 

4.1.1 Urbanistinės vietos. 

Rokiškio miesto 
istorinis centras. 

Saugoti, pritaikant 

viešajam pažinimui ir 

naudojimui išsaugant 

ir vystant visas 

miestui būdingas 

funkcijas 

Parengti specialųjį planą, 

patikslinant teritorijų ir 
apsaugos zonų ribas ir 

parengti 

paveldotvarkos projektą. 

 

RRSA Kita  2008 2018 Vykdoma  Parengtas Rokiškio m. 

istorinės dalies 
teritorijos ir apsaugos 

zonos ribų planas, 

patvirtintas 2011-08-

16 

 

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi 

vykdytojai (-as) 

Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyve

ndini

mo 
pabaig

a 

Statusas Įgyvendinimo data Rezultato aprašymas 

 

 

4.1.2 Statinių kompleksai, 
statiniai. Buv. 

Rokiškio dvaro 

sodyba. Sakralinių 

statinių kompleksas. 

Apsaugos tikslas – 

viešasis pažinimas ir 

naudojimas. 

Specialiųjų planų 
parengimas, nustatant ar 

patikslinant teritorijų ir 

apsaugos zonų ribas. 

Tvarkybos projektų, 

apsaugos reglamentų 

parengimas. 

 

RRSA Kita  2008 2018 Vykdoma  Rokiškio šv.Mato 
bažnyčios vitražų 

restauravimo darbai 

vykdomi 2014-2016. 

Restauravimo 

tvarkybos darbai 

2014-2016 vykdomi. 

Parengti techniniai 

projektai ir darbo 

projektai Rokiškio 

dvaro sodybos 

statiniams:  
2 vnt. oficinų, 

kumetynas Nr. 1 ir Nr. 

2, rūsiams, ūkvedžio 

namui, svirnui.  

Restauruotas 

kumetynas Nr. 2 ir 2 

vnt. oficinų. 

 

 

 

4.1.3 Laidojimo vietos: 
Lietuvos karių kapai, 

Vokietijos karių 

kapinės, kt. kapinės 

Specialiųjų planų 
parengimas, nustatant ar 

patikslinant teritorijų ir 

apsaugos zonų ribas. 

RRSA Kita  2008 2018 Vykdoma  Rokiškio m. senosiose 
žydų kapinėse 

teritorija nustatyta 

tikslinti nėra 

poreikio,2014 m.- 

pastatytas atminimo 

paminklas 

 

 

4.1.4 Įvykių vietos: 
Rokiškio m. aikštė, 

mūšių vietos 

Specialiųjų planų 
parengimas, nustatant ar 

patikslinant teritorijų ir 

apsaugos zonų ribas 

RRSA Kita  2008 2018 Nepradėta vykdyti  Nenumatoma tikslinti 
teritorijų ir apsaugos 

zonų ribų  

 

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi 

vykdytojai (-as) 

Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyve

ndini

mo 
pabaig

a 

Statusas Įgyvendinimo data Rezultato aprašymas 

 

 

4.1.5 Monumentai: 
Lietuvos 

Nepriklausomybės 

paminklas 

Specialiojo plano 
parengimas, nustatant ar 

patikslinant teritorijos ir 

apsaugos zonos ribas 

RRSA Kita  2008 2018 Vykdoma  2015-2016 vykdomi 
Nepriklausomybės 

paminklo skulptūrų 

konservavimo darbai, 

2016 m. atliekami 

J.T.Vaižganto 

paminklo 

restauravimo darbai 

 

 

4.2 Kultūros paveldo vietovių apsaugos, naudojimo ir tvarkymo programos 2008 2018 Įgyvendintos priemonės: 0 

Vykdomos priemonės: 0 

Nepradėtos vykdyti 

priemonės: 4 

Neįgyvendintos 

priemonės: 0 

Iš viso: 4 
 

  

 

 

4.2.1 Etninės kultūros 
plėtros valstybinė 

programa  

Programos 

įgyvendinimas 

RRSA 
LR KM 

 

Kita  2008 2018 Nepradėta vykdyti  - 
 

 

4.2.2 Ilgalaikė dvarų 
paveldo objektų – 

istorinių želdynų 

(parkų) tvarkymo 

darbų programa 

Programos 

įgyvendinimas 

RRSA 
LR KM 

 

Kita  2008 2018 Nepradėta vykdyti  - 
 

 

4.2.3 Ilgalaikė medinių 
dvarų paveldo 

objektu tvarkymo 

darbų programa“ 

Programos 

įgyvendinimas 

RRSA 
LR KM 

 

Kita  2008 2018 Nepradėta vykdyti  - 
 

 

4.2.4 Kultūrinio turizmo 

plėtros programa. 

Programos 

įgyvendinimas 

RRSA 
LR KM 

 

Kita  2008 2018 Nepradėta vykdyti  - 
 

             

             



   

 

TEIGIAMOS TENDENCIJOS: 

 

 

Nors Savivaldybė kultūros paveldo apsaugos, naudojimo ir tvarkymo atvejais turi tik iniciatyvos teisę, organizatorius – KPD, BP sprendiniai yra sėkmingai įgyvendinami.  

 

   

   

 

NEIGIAMOS TENDENCIJOS: 

 

 

Savivaldybė kultūros paveldo apsaugos, naudojimo ir tvarkymo atvejais turi tik iniciatyvos teisę, organizatorius - KPD. Tikslinga šias įgyvendinimo priemones deleguoti į strateginio planavimo 

dokumentus. 

 

   

   

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi 

vykdytojai (-as) 

Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyve

ndini

mo 
pabaig

a 

Statusas Įgyvendinimo data Rezultato aprašymas 

 

 

5 Gyvenamųjų teritorijų plėtra 2008 2018 Įgyvendintos 

priemonės: 0 

 

Vykdomos 

priemonės: 1 

 

Nepradėtos vykdyti 

priemonės: 1 

 

Neįgyvendintos 

priemonės: 0 

 

Iš viso: 2 
 

 

  

 

 

5.1 Gyvenamųjų teritorijų plėtros strategija 2008 2018 Įgyvendintos priemonės: 0 

Vykdomos priemonės: 1 

Nepradėtos vykdyti 

priemonės: 1 

Neįgyvendintos 

priemonės: 0 

Iš viso: 2 
 

  

 

 

5.1.1 Gyvenamosios 

statybos vystymas.  
Naujų teritorijų 

poreikis -126-133 ha: 

-

 Daugiaaukšt

ė statyba - 5,8-6,4 ha; 

- Mažaaukštė 

statyba - 30-32 ha; -

 Sodybinis 

užstatymas - 90,2-

94,6 ha 

Projektų parengimas RRSA Kita  2008 2018 Vykdoma  Parengtų 

kompleksinių teritorijų 
planavimo dokumentų 

skaičius - 16 

Parengta 445 projektai 

 

 

 

5.1.2 Gyvenamojo fondo 
didinimas 1 

gyventojui iki 30,6 

kv.m 

Projektų parengimas RRSA Kita  2008 2018 Nepradėta vykdyti  - 
 

             

             



   

 

TEIGIAMOS TENDENCIJOS: 

 

 

BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai. Rengiant projektus pagal miesto BP sprendinius, poreikio jų keitimui nebuvo. 

 

   

   

 

NEIGIAMOS TENDENCIJOS: 

 

 

- 

 

   

   

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi 

vykdytojai (-as) 

Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyve

ndini

mo 
pabaig

a 

Statusas Įgyvendinimo data Rezultato aprašymas 

 

 

6 Socialinės - kultūrinės infrastruktūros vystymas 2008 2018 Įgyvendintos 

priemonės: 2 

 

Vykdomos 

priemonės: 5 

 

Nepradėtos vykdyti 

priemonės: 2 

 

Neįgyvendintos 

priemonės: 0 

 

Iš viso: 9 
 

 

  

 

 

6.1 Švietimo ir mokslo infrastruktūra 2008 2018 Įgyvendintos priemonės: 2 

Vykdomos priemonės: 0 

Nepradėtos vykdyti 

priemonės: 0 

Neįgyvendintos 

priemonės: 0 

Iš viso: 2 
 

  

 

 

6.1.1 Reorganizuoti ir 

išplėsti ikimokyklinio 
ugdymo įstaigų 

tinklą: - Atlikti 

darželio-mokyklos 

„Ąžuoliukas“ ir 

darželio-mokyklos 

,,Varpelis“ vidaus 

struktūros  

pertvarkymą; Plėtros 

teritorijoje įsteigti 

lopšelį-darželį 

DP parengimas; 

Projektų parengimas 

 

RRSA Kita  2008 2018 Įgyvendinta 2015-12-31 Įgyvendintas Rokiškio 

rajono savivaldybės 
mokyklų tinklų 

pertvarkos 2012–2015 

metų bendrasis planas 

 

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi 

vykdytojai (-as) 

Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyve

ndini

mo 
pabaig

a 

Statusas Įgyvendinimo data Rezultato aprašymas 

 

 

6.1.2 Reorganizuoti ir 
išplėsti bendrojo 

lavinimo mokyklų 

tinklą: -

Reorganizuoti 

Romuvos gimnaziją į 

Rokiškio gimnaziją ir 

Rokiškio pagrindinę 

mokyklą; - 

Reorganizuoti Juozo 

Tubelio gimnaziją į 

Rokiškio gimnaziją ir 
Rokiškio pagrindinę 

mokyklą; - plėtros 

teritorijoje įsteigti 

pradinę mokyklą 

DP parengimas; 
Projektų parengimas 

 

RRSA Kita  2008 2018 Įgyvendinta 2015-12-31 Įgyvendintas Rokiškio 
rajono savivaldybės 

mokyklų tinklų 

pertvarkos 2012–2015 

metų bendrasis planas 

 

 

6.2 Asmens sveikatos priežiūros infrastruktūra 2008 2018 Įgyvendintos priemonės: 0 

Vykdomos priemonės: 2 

Nepradėtos vykdyti 

priemonės: 0 

Neįgyvendintos 

priemonės: 0 

Iš viso: 2 
 

  

 

 

6.2.1 Išlaikyti esamą 

ligoninių tinklą 

Faktas RRSA Kita  2008 2018 Vykdoma  - 
 

 

6.2.2 Išlaikyti esamą 

ambulatorinių 
sveikatos priežiūros 

įstaigų tinklą 

Faktas RRSA Kita  2008 2018 Vykdoma  - 
 

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi 

vykdytojai (-as) 

Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyve

ndini

mo 
pabaig

a 

Statusas Įgyvendinimo data Rezultato aprašymas 

 

 

6.3 Socialinė infrastruktūra 2008 2018 Įgyvendintos priemonės: 0 

Vykdomos priemonės: 0 

Nepradėtos vykdyti 

priemonės: 2 

Neįgyvendintos 

priemonės: 0 

Iš viso: 2 
 

  

 

 

6.3.1 Mieste įsteigti 

savarankiško 

gyvenimo namus 

Projektų parengimas RRSA Kita  2008 2018 Nepradėta vykdyti  - 
 

 

6.3.2 Mieste įsteigti krizių 

centrą moterims ir 

vaikams 

Projektų parengimas RRSA Kita  2008 2018 Nepradėta vykdyti  - 
 

 

6.4 Kultūrinė infrastruktūra 2008 2018 Įgyvendintos priemonės: 0 

Vykdomos priemonės: 3 

Nepradėtos vykdyti 

priemonės: 0 

Neįgyvendintos 

priemonės: 0 

Iš viso: 3 
 

  

 

 

6.4.1 Išlaikyti esamą 

kultūros namų tinklą 

Faktas RRSA Kita  2008 2018 Vykdoma  - 
 

 

6.4.2 Išlaikyti esamą 
viešųjų bibliotekų 

tinklą 

Faktas RRSA Kita  2008 2018 Vykdoma  - 
 

 

6.4.3 Išlaikyti esamą 

muziejų tinklą 

Faktas RRSA Kita  2008 2018 Vykdoma  - 
 

             

             



   

 

TEIGIAMOS TENDENCIJOS: 

 

 

Asmens sveikatos priežiūros infrastruktūra-BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai. Rengiant projektus pagal miesto BP sprendinius, poreikio jų keitimui nebuvo. 
Socialinė infrastruktūra-Bendrieji BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai.  

Kultūrinė infrastruktūra-BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai. Rengiant projektus pagal miesto BP sprendinius, poreikio jų keitimui nebuvo. 

 

   

   

 

NEIGIAMOS TENDENCIJOS: 

 

 

Švietimo ir mokslo infrastruktūra-Nors BP sprendiniai parengti tiksliai, jų pagrindu numatyta tiksli priemonių programa neturėtų būti BP sprendinys. BP turėtų numatyti objektų atsiradimo prielaidas, 
kurios galėtų būti realizuotos bet kuriuo finansiškai patogiu metu. 

Socialinė infrastruktūra-Tokios tikslios priemonės neturėtų būti BP sprendinys. BP turėtų numatyti objektų atsiradimo prielaidas, kurios galėtų būti realizuotos bet kuriuo finansiškai patogiu metu. 

 

 

 

   

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi 

vykdytojai (-as) 

Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyve

ndini

mo 
pabaig

a 

Statusas Įgyvendinimo data Rezultato aprašymas 

 

 

7 Prekybos, pramonės, verslo ir komunalinių teritorijų vystymas 2008 2018 Įgyvendintos 

priemonės: 0 

 

Vykdomos 

priemonės: 0 

 

Nepradėtos vykdyti 

priemonės: 4 

 

Neįgyvendintos 

priemonės: 0 

 

Iš viso: 4 
 

 

  

 

 

7.1 Prekybos, pramonės, verslo ir komunalinių teritorijų vystymas 2008 2018 Įgyvendintos priemonės: 0 

Vykdomos priemonės: 0 

Nepradėtos vykdyti 

priemonės: 4 

Neįgyvendintos 

priemonės: 0 

Iš viso: 4 
 

  

 

 

7.1.1 Didžiųjų prekybos 

centrų išdėstymo 

schemos realizavimas 

Projektų parengimas RRSA Kita  2008 2018 Nepradėta vykdyti  - 
 

 

7.1.2 Naujos 24,6 ha 

pramonės teritorijos 
Ežero skersgatvyje 

įsteigimas 

DP parengimas; 

Projektų parengimas 
Investicijų dydis (Eur) 

 

RRSA Kita  2008 2018 Nepradėta vykdyti  - 
 

 

7.1.3 Poreikio 

visuomeninei-
komercinei statybai 

(38-40 ha) 

realizavimas 

DP parengimas; 

Projektų parengimas 

 

RRSA Kita  2008 2018 Nepradėta vykdyti  - 
 

             

             



   

 

TEIGIAMOS TENDENCIJOS: 

 

 

BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai. Rengiant projektus pagal miesto BP sprendinius, poreikio jų keitimui nebuvo. 

 

   

   

 

NEIGIAMOS TENDENCIJOS: 

 

 

- 

 

   

   

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi 

vykdytojai (-as) 

Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyve

ndini

mo 
pabaig

a 

Statusas Įgyvendinimo data Rezultato aprašymas 

 

 

8 Susisiekimo sistema 2008 2018 Įgyvendintos 

priemonės: 0 

 

Vykdomos 

priemonės: 3 

 

Nepradėtos vykdyti 

priemonės: 4 

 

Neįgyvendintos 

priemonės: 0 

 

Iš viso: 7 
 

 

  

 

 

8.1 Susisiekimo sistema 2008 2018 Įgyvendintos priemonės: 0 

Vykdomos priemonės: 3 

Nepradėtos vykdyti 

priemonės: 4 

Neįgyvendintos 

priemonės: 0 

Iš viso: 7 
 

  

 

 

8.1.1 Rokiškio miesto 

aplinkkelio 

nutiesimas (7,1 km) 

Žemės paėmimas 

visuomenės poreikiams, 
techninis projektas, 

statyba 

RRSA; LAKD Kita  2008 2018 Nepradėta vykdyti  - 
 

 

8.1.2 Poreikis gatvių ir 

aikščių tinklui (19-

20) ha 

Detalieji planai; žemės 

paėmimas visuomenės 
poreikiams; techniniai 

projektai; statyba 

RRSA; LAKD Kita  2008 2018 Vykdoma  2016 m. planuojama 

0,12 ha 

 

 

8.1.3 Naujai įrengtos C1 ir 
C2 kategorijų gatvės 

(2,4 km) 

Detalieji planai; žemės 
paėmimas visuomenės 

poreikiams; techniniai 

projektai; statyba 

RRSA Kita  2008 2018 Nepradėta vykdyti  - 
 

 

8.1.4 Naujai įrengtos D 
kategorijos 

struktūrinės gatvės 

(13,5 km) 

Detalieji planai; žemės 
paėmimas visuomenės 

poreikiams; techniniai 

projektai; statyba 

RRSA Kita  2008 2018 Vykdoma  - Topolių g. 0,652 km 
- 2016 m. bus įrengta 

Perkūno g. 0,198 km 

 

 



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi 

vykdytojai (-as) 

Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyve

ndini

mo 
pabaig

a 

Statusas Įgyvendinimo data Rezultato aprašymas 

 

   

 

8.1.5 Maršrutinio 
transporto tinklo 

didinimas (7,5 km 

gatvių kuriuose 
numatomi nauji 

viešojo transporto 

maršrutai) 

Naujas maršrutinis 

tinklas 

RRSA Kita  2008 2018 Nepradėta vykdyti  - 
 

 

8.1.6 Degalinių tinklo 
plėtra (3 naujos 

degalinės) 

Detalieji planai; techninis 

projektas; statyba 

PL Kita  2008 2018 Nepradėta vykdyti  - 
 

 

8.1.7 Dviračių takų tinklo 

plėtra (23 km) 

Techninis projektas; 

statyba 

RRSA; LAKD Kita  2008 2018 Vykdoma  - Kauno g. 0,867 km 
- Laisvės g. 0,635 km 

 

 

             

             



   

 

TEIGIAMOS TENDENCIJOS: 

 

 

BP sprendiniai infrastruktūros plėtrai parengti kvalifikuotai, tiksliai ir yra įgyvendinami priklausomai nuo realizacijos poreikių ir galimybių. 

 

   

   

 

NEIGIAMOS TENDENCIJOS: 

 

 

- 

 

   

   

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi 

vykdytojai (-as) 

Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyve

ndini

mo 
pabaig

a 

Statusas Įgyvendinimo data Rezultato aprašymas 

 

 

9 Techninė infrastruktūra 2008 2018 Įgyvendintos 

priemonės: 3 

 

Vykdomos 

priemonės: 10 

 

Nepradėtos vykdyti 

priemonės: 16 

 

Neįgyvendintos 

priemonės: 0 

 

Iš viso: 29 
 

 

  

 

 

9.1 Ekoinžinerinė struktūra. Vandentieka 2008 2018 Įgyvendintos priemonės: 0 

Vykdomos priemonės: 3 

Nepradėtos vykdyti 

priemonės: 1 

Neįgyvendintos 

priemonės: 0 

Iš viso: 4 
 

  

 

 

9.1.1 Naujų vandentiekio 

tinklu plėtra (49 km) 

SP parengimas; 

Techninių projektų 
parengimas 

Realizacijos ilgis km 

 

RRSA Kita  2008 2018 Vykdoma  Iki 2016-07-11 įrengta 

naujų vandentiekio 

tinklų: 16,91 km 

 

 

9.1.2 Esamo vandentiekio 

tinklo rekonstrukcija 

(24 km) 

SP parengimas; 

Techninių projektų 
parengimas 

Realizacijos ilgis km  

 

RRSA Kita  2008 2018 Vykdoma  Iki 2016-07-11 

rekonstruota  
vandentiekio tinklų 

0,64 km 

 

 

9.1.3 Vykdyti tolesnį 

eksploatuojamų 
požeminių vandenų 

monitoringą 

Realizacija RRSA Kita  2008 2018 Vykdoma  Vykdoma pastoviai 
 

 

9.1.4 Plėtoti vandentiekį 

sodų bendrijose 

SP parengimas; 

Techninių projektų 
parengimas 

Realizacijos ilgis km 

RRSA Kita  2008 2018 Nepradėta vykdyti  - 
 

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi 

vykdytojai (-as) 

Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyve

ndini

mo 
pabaig

a 

Statusas Įgyvendinimo data Rezultato aprašymas 

 

 

9.2 Ekoinžinerinė struktūra. Vandenvala 2008 2018 Įgyvendintos priemonės: 0 

Vykdomos priemonės: 2 

Nepradėtos vykdyti 

priemonės: 1 

Neįgyvendintos 

priemonės: 0 

Iš viso: 3 
 

  

 

 

9.2.1 Plėsti buitinių 

nuotekų surinkimo ir 
tvarkymo sistemą (42 

km) 

SP parengimas; 

Techninių projektų 
parengimas 

Realizacijos ilgis km 

 

RRSA Kita  2008 2018 Vykdoma  Iki 2016-07-11 įrengta 

naujų buitinių nuotekų 

tinklų 28,07 km 

 

 

9.2.2 Rekonstruoti esamus 

nuotekų surinkimo 

tinklus (22 km) 

SP parengimas; 

Techninių projektų 
parengimas 

Realizacijos ilgis km 

 

RRSA Kita  2008 2018 Nepradėta vykdyti  - 
 

 

9.2.3 Rekonstruoti esamus 

nuotekų valymo 
įrenginius pritaikant 

juos azoto, fosforo 

junginių šalinimui 

Realizacija  RRSA Kita  2008 2018 Vykdoma  2009 m. rekonstruoti 

Rokiškio NVĮ. 
Našumas:  

47700 GE; 5500 m3/d.  

Reikalavimai 

valytoms nuotekoms:  

ChDS 125 mg/l; 

 BDS5 15 mg/l;  

Bendrasis azotas 15 

mg/l; 

Bendrasis fosforas 2 

mg/l 

 

 

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi 

vykdytojai (-as) 

Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyve

ndini

mo 
pabaig

a 

Statusas Įgyvendinimo data Rezultato aprašymas 

 

 

9.3 Ekoinžinerinė struktūra. Lietaus nuotekos 2008 2018 Įgyvendintos priemonės: 0 

Vykdomos priemonės: 0 

Nepradėtos vykdyti 

priemonės: 3 

Neįgyvendintos 

priemonės: 0 

Iš viso: 3 
 

  

 

 

9.3.1 Naujų lietaus 

kanalizacijos tinklų 

plėtra 26,0 km 

SP parengimas; 

Techninių projektų 
parengimas 

Realizacijos ilgis km 

 

RRSA Kita  2008 2018 Nepradėta vykdyti  - 
 

 

9.3.2 Įrengti 35 naujus 

nuotekų valymo 

įrenginius ties jais 

Techninių projektų 

parengimas 

RRSA Kita  2008 2018 Nepradėta vykdyti  - 
 

 

9.3.3 Įrengti 20 naujų 

išleidėjų 

Techninių projektų 

parengimas 

RRSA Kita  2008 2018 Nepradėta vykdyti  - 
 

 

9.4 Ekoinžinerinė struktūra. Atliekų tvarkymas 2008 2018 Įgyvendintos priemonės: 3 

Vykdomos priemonės: 1 

Nepradėtos vykdyti 

priemonės: 2 

Neįgyvendintos 

priemonės: 0 

Iš viso: 6 
 

  

 

 

9.4.1 Rokiškio sąvartyną 
uždaryti ir 

rekultivuoti 

Realizacija RRSA Kita  2008 2018 Įgyvendinta  Tai rajono BP 

sprendinys 

 

 

9.4.2 Buitines atliekas 
rinkti konteineriniu 

būdu ir šalinti 

regioniniame 

sąvartyne 

Realizacija RRSA Kita  2008 2018 Įgyvendinta 2015-12-31 Atliekos šalinamos 
Panevėžio 

regioniniame 

sąvartyne ir renkamos 

konteineriniu būdu 

 

             



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi 

vykdytojai (-as) 

Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyve

ndini

mo 
pabaig

a 

Statusas Įgyvendinimo data Rezultato aprašymas 

 

   

 

9.4.3 Buitinių atliekų 
surinkimui naudoti 

konteinerinę sistemą, 

plėsti konteinerinių 
atliekų surinkimo 

aikštelių tinklą 

Aikštelių įrengimas  RRSA Kita  2008 2018 Įgyvendinta 2015-12-31 Įgyvendinta ir toliau 
plėtojama 

Iki 2019 m. 

planuojama 
papildomai įrengti 14 

atliekų surinkimo 

konteinerių pastatymo 

aikštelių, jose pastatyti 

konteinerius 

 

 

 

9.4.4 Biodegraduojančias 
(žaliąsias) atliekas 

atskirti nuo bendro 

komunalinių atliekų 

srauto ir šalinti 

specializuotoje 

atliekų 

kompostavimo 

aikštelėje šalia esamo 

Šemetų sąvartyno  

Realizacija RRSA Kita  2008 2018 Įgyvendinta 2015-12-31 - 
 

 

9.4.5 Sukurti specializuotų 
buityje susidarančių 

atliekų pavojingų 

atliekų surinkimo 

tinklą 

Aikštelių įrengimas  RRSA Kita  2008 2018 Vykdoma  Pavojingų atliekų 
surinkimo punktas 

įrengtas Donelaičio g. 

16, Rokiškio m. 

 

 

9.4.6 Statybos ir griovimo 

atliekas nukreipti į 
atitinkamas atliekas 

perdirbančias įmones 

Panevėžyje 

Realizacija RRSA Kita  2008 2018 Nepradėta vykdyti  - 
 

             



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi 

vykdytojai (-as) 

Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyve

ndini

mo 
pabaig

a 

Statusas Įgyvendinimo data Rezultato aprašymas 

 

   

 

9.5 Energetinės infrastruktūros vystymas. Elektros energijos tiekimas ir gamyba 2008 2018 Įgyvendintos priemonės: 0 

Vykdomos priemonės: 0 

Nepradėtos vykdyti 

priemonės: 4 

Neįgyvendintos 

priemonės: 0 

Iš viso: 4 
 

  

 

 

9.5.1 Demontuoti 11,7 km 
orinių 10 kV elektros 

linijų 

Techninių projektų 
parengimas 

Realizacijos ilgis km 

 

RRSA Kita  2008 2018 Nepradėta vykdyti  - 
 

 

9.5.2 Įrengti 12,4 km naujų 
kabelinių 10 kV 

elektros linijų 

Techninių projektų 
parengimas 

Realizacijos ilgis km 

 

RRSA Kita  2008 2018 Nepradėta vykdyti  - 
 

 

9.5.3 Įrengti 18 naujų 

transformatorinių 

Įrengimas  RRSA Kita  2008 2018 Nepradėta vykdyti  - 
 

 

9.5.4 Pagal poreikį 
rekonstruoti esamas 

transformatorines 

Įrengimas  RRSA Kita  2008 2018 Nepradėta vykdyti  - 
 

 

9.6 Energetinės infrastruktūros vystymas. Gamtinių dujų tiekimas 2008 2018 Įgyvendintos priemonės: 0 

Vykdomos priemonės: 0 

Nepradėtos vykdyti 

priemonės: 3 

Neįgyvendintos 

priemonės: 0 

Iš viso: 3 
 

  

 

 

9.6.1 Parengti Rokiškio 
miesto dujofikavimo 

specialųjį planą 

Realizacija RRSA Kita  2008 2018 Nepradėta vykdyti  - 
 

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi 

vykdytojai (-as) 

Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyve

ndini

mo 
pabaig

a 

Statusas Įgyvendinimo data Rezultato aprašymas 

 

 

9.6.2 Nutiesti magistralinį 
dujotiekį nuo 

Panevėžio iki 

Rokiškio 

Realizacija RRSA Kita  2008 2018 Nepradėta vykdyti  - 
 

 

9.6.3 Kavoliškio kaimo 
vakarinėje dalyje 

įrengti dujų 

skirstymo stotį (DSS) 

Techninių projektų 

parengimas 

RRSA Kita  2008 2018 Nepradėta vykdyti  - 
 

 

9.7 Energetinės infrastruktūros vystymas. Centralizuotas šilumos tiekimas 2008 2018 Įgyvendintos priemonės: 0 

Vykdomos priemonės: 2 

Nepradėtos vykdyti 

priemonės: 2 

Neįgyvendintos 

priemonės: 0 

Iš viso: 4 
 

  

 

 

9.7.1 Tęsti esamų 

šiluminių trasų 
rekonstrukciją 

naudojant bekanalę 

technologiją 

Techninių projektų 

parengimas 
Realizacija km 

 

RRSA Kita  2008 2018 Vykdoma  Pastoviai vykdoma 
 

 

9.7.2 Išlaikyti esamus 
centralizuotos 

šilumos vartotojus 

Faktas RRSA Kita  2008 2018 Vykdoma  Pastoviai vykdoma 
 

 

9.7.3 Rekonstruoti rajoninę 
katilinę, vietoj 

mazutą naudojančių 

katilų, pritaikant 

gamtinių dujų kurą 

naudojančius katilus 

Realizacija RRSA Kita  2008 2018 Nepradėta vykdyti  - 
 

   



             

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi 

vykdytojai (-as) 

Finansavimo 

šaltinis 
Deleguota 

Įgyvendini
mo 

pradžia 

Įgyve

ndini

mo 
pabaig

a 

Statusas Įgyvendinimo data Rezultato aprašymas 

 

 

9.7.4 Atlikti galimybių 
studiją, įvertinančią 

rajoninės katilinės 

pritaikymą 

kombinuotai šilumos 

ir elektros energijos 

gamybai 

Realizacija RRSA Kita  2008 2018 Nepradėta vykdyti  - 
 

 

9.8 Energetinės infrastruktūros vystymas. Ryšių infrastruktūros vystymas 2008 2018 Įgyvendintos priemonės: 0 

Vykdomos priemonės: 2 

Nepradėtos vykdyti 

priemonės: 0 

Neįgyvendintos 

priemonės: 0 

Iš viso: 2 
 

  

 

 

9.8.1 Plėsti mobilaus 
daugiakanalio ryšio 

tinklą 

Techninių projektų 
parengimas 

Realizacija km 

 

RRSA Kita  2008 2018 Vykdoma  - 
 

 

9.8.2 Plėtoti šviesolaidinių 

kabelių tinklą 

Techninių projektų 
parengimas 

Realizacija km 

 

RRSA Kita  2008 2018 Vykdoma  - 
 

             

             



   

 

TEIGIAMOS TENDENCIJOS: 

 

 

BP sprendiniai infrastruktūros plėtrai parengti kvalifikuotai, tiksliai ir yra įgyvendinami priklausomai nuo realizacijos poreikių ir galimybių. 

 

   

   

 

NEIGIAMOS TENDENCIJOS: 

 

 

- 

 

   

   



      

  

II  Išvados: 2013 - 2017 Rokiškio miesto bendrojo plano įgyvendinimas 

  

      

  

 
  

      



   

 

Bendrojo plano priemonių įgyvendinimas pagal skyrius 
 

 

 
 

   

 

 
 

   

 

 
 

   

   



   

 

 
 

   

 

 
 

   

 

 
 

   

   

  



   

 

 
 

   

 

 
 

   

 

 
 

  

   

   

 

Suminės apibendrintos išvados pateikiamos eilės tvarka įvertinus BP stebėsenos ataskaitoje pateiktas teigiamas ir neigiamas miesto plėtros priemones ir tendencijas pagal struktūrines dalis. 

 
1. Miesto išorės struktūra 

 

 



   

 

Neigiamos tendencijos:  

1. Po bendrojo plano patvirtinimo neparengtos nei sektorinės galimybių studijos, nei investicinės programos.  
2. Pastoviai rengiamos sektorinių galimybių ar investicinės studijos leistų įgyvendinimo priemones labiau suderinti su strateginio planavimo dokumentais, visapusiškai padidinti prielaidas 

investicinio potencialo pritraukimui, sudaryti palankesnes sąlygas argumentuotai pretenduoti į Europos sąjungos fondų paramą. 

 

2. Miesto vidinė struktūra 

Teigiamos tendencijos:  

BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai. O jų įgyvendinimui ir tikslinimui detaliaisiais planais dar nebuvo realaus poreikio. Parengta 12 vnt. techninių - darbo projektų. Rengiant projektus pagal 

miesto BP sprendinius jokių deformacijų neįvyko. 

 

3. Kraštovaizdžio apsauga  

Neigiamos tendencijos: 

1. Nėra koordinuotos kraštovaizdžio apsaugos politikos. 

2. Tikslinga parengti miesto kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo programą, kuri leistų planuoti reikiamus veiksmus ir priemones, kurios apimtų gamtinio karkaso formavimo, gamtinio 
kraštovaizdžio įvairovės apsaugos bei biologinės įvairovės apsaugos priemones ir sprendinius. Toks veiksmas sudarytų racionalias prielaidas pasiruošti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos 

panaudojimui gamtiniam karkasui vystyti. 

3. Rengiant detaliuosius ar specialiuosius planus tikslinga įvertinti jų aplinkos gamtinio karkaso apsaugos bei tvarkymo priemonių konkretizavimą pagal nustatytas kraštovaizdžio tvarkymo kryptis. 

Tokiu būdu bus galima tinkamai pasiruošti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos panaudojimui gamtiniam karkasui gyvenamos aplinkos gretimybėse vystyti. 

4. Vykdant BP sprendinius reikia parengti gamtinio karkaso teritorijų tvarkymo projektus: atskirųjų želdynų įveisimo ir tvarkymo, pažeistų teritorijų, vandens telkinių atkūrimo, teritorijų ir 

akvatorijų išvalymo nuo užteršimo ir kitų darbų, galinčių sustiprinti teritorijos gamtinį karkasą ir kraštovaizdžio bendrosios ekologinės pusiausvyros palaikymą. Tokios priemonės sudarytų prielaidas 

pasiruošti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos panaudojimui racionaliai vystant gamtinį karkasą.  

Teigiamos tendencijos:  

BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai. Rengiant projektus pagal miesto BP sprendinius, poreikio jų keitimui nebuvo. 

 

4. Kultūros paveldo teritorijų tvarkymas 
Teigiamos tendencijos: 

Nors Savivaldybė kultūros paveldo apsaugos, naudojimo ir tvarkymo atvejais turi tik iniciatyvos teisę, organizatorius – KPD, BP sprendiniai yra sėkmingai įgyvendinami.  

  

5. Gyvenamųjų teritorijų plėtra 

Teigiamos tendencijos:  

BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai. Rengiant projektus pagal miesto BP sprendinius, poreikio jų keitimui nebuvo.  

 

6. Kultūros paveldo teritorijų tvarkymas 

 

Teigiamos tendencijos:  

Asmens sveikatos priežiūros infrastruktūra - BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai. Rengiant projektus pagal miesto BP sprendinius, poreikio jų keitimui nebuvo. 

Socialinė infrastruktūra - bendrieji BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai.  
Kultūrinė infrastruktūra - BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai. Rengiant projektus pagal miesto BP sprendinius, poreikio jų keitimui nebuvo. 

Neigiamos tendencijos:  

Švietimo ir mokslo infrastruktūra - nors BP sprendiniai parengti tiksliai, jų pagrindu numatyta tiksli priemonių programa neturėtų būti BP sprendinys. BP turėtų numatyti objektų atsiradimo prielaidas, 

kurios galėtų būti realizuotos bet kuriuo finansiškai patogiu metu. 

Socialinė infrastruktūra - tokios tikslios priemonės neturėtų būti BP sprendinys. BP turėtų numatyti objektų atsiradimo prielaidas, kurios galėtų būti realizuotos  

 



      

 

bet kuriuo finansiškai patogiu metu. 

 
7. Prekybos, pramonės, verslo ir komunalinių teritorijų vystymas 

Teigiamos tendencijos:  

BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai. Rengiant projektus pagal miesto BP sprendinius, poreikio jų keitimui nebuvo. 

 

8. Susisiekimo sistema 

Teigiamos tendencijos:  

BP sprendiniai infrastruktūros plėtrai parengti kvalifikuotai, tiksliai ir yra įgyvendinami priklausomai nuo realizacijos poreikių ir galimybių. 

 

9. Techninė infrastruktūra 

Teigiamos tendencijos:  

BP sprendiniai įgyvendinami priklausomai nuo realizacijos poreikių ir galimybių. 

 

      

  

III.  Prognozės 

  

      

 

Miesto BP sprendiniai iš esmės yra vykdomi kiek tai leidžia savivaldybės resursai ir poreikis.  
Nors ir ganėtinai lėtu tempu, BP sprendiniai realizuojami. Iki BP skaičiuojamo laikotarpio pabaigos – 2018 metų sprendinių realizacija gali pasiekti 10-15% apimtį.  

Apibendrinus BP sprendinių realizavimo eigą, galima teigti, kad būtų tikslinga tobulinti ir revizuoti BP sprendinius pritaikant juos 2014 m. pasikeitusios teisinės bazės reikalavimams. 

 

      

   

      

  

IV.  Siūlymai: 

  

      

 

Dėl priemonių įgyvendinimo gerinimo: 
 

      

 

Tikslinga visas Rokiškio miesto teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo priemones numatyti strateginiuose planuose, kur nustatomas konkretus kiekvienos priemonės finansavimo šaltinis bei atsakingi 

asmenys. 

 

      

 

Dėl priemonių įgyvendinimo plano keitimo: 
 

      

 

Rokiškio miesto teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo programa ir jos priemonių planas iš dalies atitinka iškeltus tikslus, tačiau planuojant turi būti nustatyti konkretūs įgyvendinimo etapai bei nurodyti 

konkretūs laukiami rezultatai. 
Keičiant Rokiškio miesto bendrąjį planą aktualu perkelti sprendinių įgyvendinimą aprašančius teiginius į sprendinių įgyvendinimo programą. 

 

 

      

 

Dėl bendrojo plano keitimo: 
 



      

 

BP sprendiniai yra labai racionalūs, konkretūs ir turi tiesiogines nuorodas į kito lygmens TPD rengimo aplinką, tvarkymo reglamentus bei būsimų TPD kokybę.  

Neįgyvendintų sprendinių pagrindu tikslinga ruošti programą paraiškoms Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos panaudojimui gamtinio karkaso vystymo pagrindu Tokiu būdu bus sudarytos 
prielaidos pasiruošti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos panaudojimui gamtiniam karkasui vystyti pasitelkiant rekreacijos ir turizmo infrastruktūros motyvaciją: specializuotų pramoginės ir 

sportinės rekreacijos objektų ir kt. vystymas; viešosios turizmo ir rekreacijos infrastuktūros (poilsio aikštelių, stovyklaviečių, paplūdimių, apžvalgos aikštelių ir panašių rekreacinės infrastruktūros objektų 

kūrimas ir palaikymas. 

 

Apibendrinus BP sprendinių realizavimo eigą, galima teigti, kad būtų tikslinga tobulinti ir revizuoti BP sprendinius. 

 

 

      

 

Dėl bendrojo plano koregavimo: 
 

      

 

 
 

      

 

Kiti siūlymai: 
 

      

 

- 
 

      

  

V.  Priedai: 

  

 

 


