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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19 punktu, 16 

straipsnio 2 dalies 32 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo 

įstatymo 7 straipsnio 5 dalies 1 punktu, 28 straipsnio 1 ir 4 dalimis, 31 straipsnio 4 dalimi, 

Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, 223 ir 225 punktais, Rokiškio rajono 

savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Keisti Rokiškio miesto teritorijos bendrąjį planą, patvirtintą Rokiškio rajono 

savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimu TS-6.109 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės 

teritorijos bendrojo plano ir Rokiškio miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“. 

2. Nustatyti planavimo tikslus Rokiškio miesto teritorijos bendrojo plano keitimui: 

2.1. keisti veiklos reglamentavimą atsižvelgiant į pasikeitusias miesto raidos tendencijas, 

nustatyti miesto plėtros prioritetus ir jų įgyvendinimo eiliškumą; 

2.2. nustatyti miesto inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų savivaldybei svarbių 

socialinės ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas 

teritorijas; 

2.3. numatyti gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, nekilnojamojo kultūros 

paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio 

karkaso formavimą; 

2.4. kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas; 

2.5. sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, 

tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas; 

2.6. derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus dėl teritorijos naudojimo ir 

veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų; 

2.7. sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui; 

2.8. panaikinti miesto bendrojo plano sprendinių prieštaravimus įstatymams ir kitiems teisės 

aktų reikalavimams. 

2. Pavesti Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui organizuoti Rokiškio 

miesto teritorijos bendrojo plano keitimą. 

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio 

teismo Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ar Panevėžio rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų 

teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 
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