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ROKIŠKIO RAJONO PLĖTROS STRATEGINIO PLANO IKI 2015 METŲ 

PRIEMONIŲ PLANAS 

Priemonė Pasiekimo indikatorius 

Pasiekimo 

laikas 

(metai) 

Atsakinga institucija 

Prioritetas 1 VERSLUI, TURIZMUI IR ŽEMĖS ŪKIUI PALANKIOS APLINKOS KŪRIMAS 

Tikslas 1.1 Kurti verslui palankią aplinką, skatinti investicijas 

Uždavinys 1.1.1 Formuoti verslo paramos sistemą, gerinti verslo sąlygas 

1.1.1.1 Rengti tyrimus, mokymus 

bei studijas verslo plėtrai 

Rokiškio rajone užtikrinti, 

įmonių konkurencingumui 

didinti 

Apklausų, mokymų  ir seminarų 

organizavimas verslo įmonėms 

aktualiais klausimais 

2015  

Savivaldybės 

administracija (toliau – SA) 

 

1.1.1.2 Įgyvendinti Rokiškio 

rajono savivaldybės smulkaus ir 

vidutinio verslo paramos sistemos 

priemones 

Pritaikytos SVV paramos priemonės 2015 

Rokiškio rajono verslo 

plėtros komisija, Rajono 

pagalbos smulkaus ir 

vidutinio verslo subjektams 

fondas (toliau – RPSVVF) 

1.1.1.3 Remti verslo organizacijų 

iniciatyvas, prisidedančias prie 

viešosios infrastruktūros 

gerinimo  

Paremtų iniciatyvų skaičius 2015 SA 

1.1.1.4 Skatinti, rengti ir 

įgyvendinti viešosios ir privačios 

partnerystės investicijų projektus 

Parengtų projektų skaičius 2015 
SA, 

verslo subjektai 

1.1.1.5 Bendradarbiauti su vietos 

ir užsienio institucijomis  

investicijų pritraukimo 

klausimais 

Užmegzti nauji ir palaikomi esami 

partnerystės ryšiai 
2015 

SA, verslo asocijuotos 

struktūros, verslo paramos 

institucijos 

1.1.1.6 Verslo paramos įstaigų, 

teikiančių paslaugas verslo 

kūrimui ir plėtrai, plėtra 

Parengtų ir įgyvendintų 

projektų skaičius 

 

2015 

SA, verslo paramos 

institucijos, verslo 

asocijuotos struktūros, 

mokymo institucijos 

1.1.1.7 Teikti informaciją ir 

konsultacijas verslo kūrimo,  

planavimo ir valdymo klausimais 

Suteiktos konsultacijos 2015 verslo paramos institucijos 

1.1.1.8 Rengti ir leisti, platinti  

informacinius leidinius 

aktualiomis temomis: mokesčių 

sistema, verslo pradžiamokslis, 

informacija apie ES paramą, E-

paslaugų pristatymas ir 

galimybės, kitomis temomis 

Leidinių skaičius 2015 

Verslo paramos 

institucijos, verslo 

asocijuotos struktūros 

1.1.1.9 Suformuoti žemės sklypus 

pramoninėje zonoje 

potencialiems investuotojams 

Suformuoti sklypai Rokiškio miesto 

pramoniniame rajone  
2015 

SA Architektūros ir 

paveldosaugos skyrius 

Tikslas 1.2 Išsaugoti kultūros paveldą, formuoti turistinį bei rekreacinį patrauklumą 

Uždavinys 1.2.1 Kurti modernią turizmo paslaugų infrastruktūrą, skatinti turizmo paslaugų plėtrą 
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Priemonė Pasiekimo indikatorius 

Pasiekimo 

laikas 

(metai) 

Atsakinga institucija 

1.2.1.1 Pastoviai atnaujinti 

turizmo sektoriaus paslaugų ir 

turizmo maršrutų informacinę 

duomenų bazę 

Kasmet atnaujinama informacinė 

turizmo paslaugų duomenų bazė 
2015 

Rokiškio turizmo ir 

tradicinių amatų 

informacijos ir 

koordinavimo centras 

 (toliau – RTTAIKC) 

1.2.1.2 Rengti ir leisti 

informacinius leidinius apie 

lankytinus rajono kultūros ir 

gamtos išteklius 

Išleisti leidiniai 2015 

 SA Kultūros, turizmo ir 

ryšių su užsienio šalimis 

skyrius, RTTAIKC, 

Rokiškio krašto muziejus 

1.2.1.3 Didinti turizmo 

informacijos užsienio kalbomis 

prieinamumą (internetiniai 

puslapiai, informaciniai stendai, 

nuorodos, rodyklės į lankytinus 

objektus) 

Sukurti internetiniai puslapiai, 

įrengti stendai, nuorodos, rodyklės 

užsienio kalbomis 

2015 

SA Kultūros, turizmo ir 

ryšių su užsienio šalimis 

skyrius, Architektūros ir 

paveldosaugos skyrius, 

seniūnijos, RTTAIKC 

1.2.1.4 Sukurti savivaldybės 

muziejų internetinius puslapius 

lietuvių ir užsienio kalbomis 

Sukurti internetiniai puslapiai 2015 Rokiškio rajono muziejai 

1.2.1.5 Pritaikyti internetines 

Rokiškio krašto muziejaus ir 

RTTAIKC svetaines vaikams 

Rokiškio krašto muziejaus ir 

RTTAIKC interneto svetainės, 

pritaikytos vaikams 

2015 
Rokiškio krašto muziejus, 

RTTAIKC 

1.2.1.6 Skleisti informaciją apie 

ekologinio (pažintinio) turizmo 

plėtros galimybes 

Teikiamos ekologinio (pažintinio) 

turizmo paslaugos 
2015 

SA Kultūros, turizmo ir 

ryšių su užsienio šalimis 

skyrius,  RTTAIKC 

1.2.1.7 Rokiškio dvaro ansamblio 

rekonstrukcijos bei pritaikymo 

kultūrinio turizmo reikmėms 

projekto II-asis etapas 

Įgyvendintas projektas 2015 

SA Statybos ir 

infrastruktūros plėtros 

skyrius, Strateginio 

planavimo ir investicijų 

skyrius, Kultūros, turizmo 

ir ryšių su užsienio šalimis 

skyrius 

1.2.1.8 Pritaikyti Salų dvaro 

sodybos  pastatus turizmo 

poreikiams 

Atnaujinta Salų dvaro sodyba, 

veikiantis turizmo objektas 
2015 

SA Statybos ir 

infrastruktūros plėtros 

skyrius, Strateginio 

planavimo ir investicijų 

skyrius, Kultūros, turizmo 

ir ryšių su užsienio šalimis 

skyrius 

1.2.1.9 Skatinti naujų 

apgyvendinimo, konferencijų, 

pramogų objektų statybą ir 

įrengimą 

Pastatytų apgyvendinimo, 

konferencijų, pramogų objektų 

skaičius 

2015 

SA, Statybos ir 

infrastruktūros plėtros 

skyrius, Strateginio 

planavimo ir investicijų 

skyrius, Kultūros, turizmo 

ir ryšių su užsienio šalimis 

skyrius 

1.2.1.10 Plėsti kaimo turizmo 

sodybų tinklą,  numatyti 

rekreacines zonas Sartų 

regioninio parko teritorijoje 

veikiančiose kaimo turizmo 

sodybose  

Įregistruotos veikiančios kaimo 

turizmo sodybos; Rokiškio mieste 

esančių parkų, skverų sutvarkymas 

ir jų pritaikymas gyventojų poilsiui 

rekreacijai 

2015 

SA Kultūros, turizmo ir 

ryšių su užsienio šalimis 

skyrius, seniūnijos 

1.2.1.11 Tvarkyti gamtinio 

kraštovaizdžio objektus, 

pritaikyti juos turizmo ir 

Sutvarkyti ir pritaikyti turizmo ir 

rekreacijos reikmėms gamtinio 

kraštovaizdžio objektai  

2015 

Bendruomenės ir 

seniūnijos, Strateginio 

planavimo ir investicijų 
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Priemonė Pasiekimo indikatorius 

Pasiekimo 

laikas 

(metai) 

Atsakinga institucija 

rekreacijos reikmėms skyrius, Statybos ir 

infrastruktūros plėtros 

skyrius 

 

1.2.1.12 Ilzenbergo dvaro 

biodinaminio ūkio lankymas 
Apsilankiusių turistų skaičius 2015 RTTAIKC 

Uždavinys 1.2.2 Išsaugoti ir turizmo reikmėms pritaikyti istorinį bei kultūros paveldą 

1.2.2.1 Parengti gamtinių 

kraštovaizdžio objektų ir 

kultūros paveldo objektų 

prieinamumo lankymui 

programą ir ją įgyvendinti 

Parengta programa 2015  

SA Architektūros ir 

paveldosaugos skyrius, 

Kultūros, turizmo ir ryšių su 

užsienio šalimis skyrius 

1.2.2.2 Atnaujinti Rokiškio 

rajono maldos namus  
Atnaujinti maldos namai  2015 

Religinės bendruomenės, 

Panevėžio vyskupija, 

Kultūros paveldo 

departamentas (toliau – KPD), 

privatūs subjektai, 

 SA Statybos ir infrastruktūros 

plėtros skyrius, Rokiškio 

rajono Vietos veiklos grupė 

(toliau – VVG) 

1.2.2.3 Užtikrinti kilnojamųjų 

kultūros vertybių kaupimą 

išsaugojimą bei prieinamumą 

turistams 

Išsaugotos ir pateiktos apžiūrai 

kilnojamosios kultūros vertybės 
2015 

SA Kultūros, turizmo ir ryšių 

su užsienio šalimis skyrius,  

KPD, Rokiškio krašto 

muziejus 

1.2.2.4 Rokiškio rajono 

archeologinių paminklų 

pritaikymas turizmo reikmėms 

Archeologiniai paminklai pritaikyti 

turizmo reikmėms 
2015 

SA Kultūros, turizmo ir ryšių 

su užsienio šalimis skyrius, 

Architektūros ir 

paveldosaugos skyrius, 

Strateginio planavimo ir 

investicijų skyrius, VVG 

Uždavinys 1.2.3  Formuoti teigiamą rajono įvaizdį, turistinį bei rekreacinį patrauklumą 

1.2.3.1 Dalyvauti respublikinėse 

ir tarptautinėse turizmo parodose 
Suorganizuoti renginiai 2015  

SA Kultūros, turizmo ir ryšių 

su užsienio šalimis skyrius, 

RTTAIKC 

1.2.3.2 Parengti vizualųjį 

identitetą kuriančias išraiškos 

priemones ir numatyti jų 

naudojimo komunikacijose 

taisykles 

Rokiškio rajono prekės ženklo 

sukūrimas ir sklaida; Turizmo 

programos arba virtualaus miesto 

gido „Lietuvos turizmas“ 

tobulinimas (pritaikymas įvairioms 

operacinėms sistemos ); Vizuali 

priemonė – filmuotas reportažas 

(mini filmas) apie Rokiškio rajoną  

(lietuvių, anglų ir latvių kalbomis); 

Suvenyras-dovana, komunikuojantis 

Rokiškio  rajono prekės ženklą 

2015 

SA Kultūros, turizmo ir 

ryšių su užsienio šalimis 

skyrius, Ūkio tarnyba 

1.2.3.3 Parengti rajono 

savivaldybės ir kitų organizacijų 

komunikacijos su vidinėmis ir 

išorinėmis auditorijomis gaires 

Taktiniai (kasmetiniai) rinkodaros 

planai, pakartotiniai įvaizdžio 

studijos tyrimai; Rokiškio rajono 

gyventojų pasitenkinimo 

viešosiomis paslaugomis tyrimai; 

Rokiškio rajono prekės ženklo 

komunikacijos vadovas; Seminarų 

2015 SA  
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Priemonė Pasiekimo indikatorius 

Pasiekimo 

laikas 

(metai) 

Atsakinga institucija 

ciklas, ugdantis rajono savivaldybės 

ir seniūnijų darbuotojų viešųjų ryšių 

gebėjimus; Turizmo informacijos 

sklaidos plėtros galimybės per 

naujus turizmo informacijos centrus, 

informacinius terminalus 

1.2.3.4 Pagrįsti Rokiškio rajono 

įvaizdžio koncepcijos idėją 

racionaliu ir emociniu aspektu 

Rokiškio rajono svetingumo 

sektoriaus reklaminis skydelis; 

Reprezentaciniai leidiniai, 

pristatantys verslo ir turizmo plėtros 

galimybes (lietuvių, anglų ir latvių 

kalbomis) 

2015 

SA Kultūros, turizmo ir 

ryšių su užsienio šalimis 

skyrius, RTTAIKC 

Uždavinys 1.2.4 Atnaujinti ir plėsti turizmo informacinę infrastruktūrą 

1.2.4.1 Naujai įrengti 

informacinius kelio ženklus, 

rodykles (nuorodų) į lankytinas 

vietoves ir objektus 

Įrengti kelio ženklai, nuorodos, 

rodyklės 
2015 

Architektūros ir 

paveldosaugos skyrius, 

seniūnijos 

1.2.4.2 Įrengti interaktyvius 

stendus savivaldybės muziejuose 

Įrengti interaktyvūs stendai 

savivaldybės muziejuose 
2015 

SA Kultūros, turizmo ir 

ryšių su užsienio šalimis 

skyrius, Rokiškio rajono 

muziejai 

Tikslas 1.3 Didinti žemės ūkio konkurencingumą, remti bendruomenių iniciatyvas 

Uždavinys 1.3.1 Modernizuoti žemės ūkio produkcijos gamybą, didinti ūkių konkurencingumą 

1.3.1.1 Melioracijos statinių 

atnaujinimas kaimiškose 

teritorijose 

Atnaujinami melioracijos statiniai 2015 

SA Žemės ūkio skyrius, 

Melioracijos statinių 

naudotojų asociacijos, 

žemdirbių savivaldos 

organizacijos 

1.3.1.2 Skatinti diegti naujas 

technologijas žemės ūkio 

produkcijos gamybos ir 

perdirbimo srityje  

Sukurta naujų technologijų diegimo 

skatinimo sistema 
2015 

SA Žemės ūkio skyrius, 

Žemės ūkio konsultavimo 

tarnybos Rokiškio rajono 

biuras, Všį Žemės ūkio 

informacijos ir kaimo 

verslo centras, ūkininkai, 

ūkiai, žemdirbių savivaldos 

organizacijos  

1.3.1.3 Skatinti plėtoti ekologiškos 

žemės ūkio  produkcijos gamybą 
Padidėjęs ekologinių ūkių skaičius 2015 

SA  Žemės ūkio skyrius, 

Žemės ūkio konsultavimo 

tarnybos Rokiškio rajono 

biuras, žemdirbių 

savivaldos organizacijos, 

Visuomenės sveikatos 

centras 

1.3.1.4 Skatinti jaunų ūkininkų 

ūkių  kūrimąsi  

20 proc. nuo bendro registruotų ūkių 

skaičiaus 
2015 

SA Žemės ūkio skyrius, 

Žemės ūkio konsultavimo 

tarnybos Rokiškio rajono 

biuras, ūkininkai, ūkiai, 

žemdirbių savivaldos 

organizacijos 

1.3.1.5 Skatinti pienininkystės 

augimą 
Pieno primilžis išaugęs iki 6000 kg 2015 

SA Žemės ūkio skyrius, 

Žemės ūkio konsultavimo 

tarnybos Rokiškio rajono 



 

 

5 

Priemonė Pasiekimo indikatorius 

Pasiekimo 

laikas 

(metai) 

Atsakinga institucija 

biuras, ūkininkai, ūkiai, 

žemdirbių savivaldos 

organizacijos 

1.3.1.6 Skatinti gyvulininkystės 

plėtrą 
30 ūkių , kurie laiko virš 50 ėriavedžių 2015 

SA Žemės ūkio skyrius, 

Žemės ūkio konsultavimo 

tarnybos Rokiškio rajono 

biuras, ūkininkai, ūkiai, 

žemdirbių savivaldos 

organizacijos 

1.3.1.7 Skatinti siekti javų 

derlingumo augimo 
Padidėjęs javų derlingumas: 3,4 t/ha–
4,5 t/ha 

2015 

SA Žemės ūkio skyrius, 

Žemės ūkio konsultavimo 

tarnybos Rokiškio rajono 

biuras, ūkininkai, ūkiai, 

žemdirbių savivaldos 

organizacijos 

1.3.1.8 Teikti paramą žemės ūkio 

produkcijos gamintojams, ieškant 

naujų produkcijos realizavimo 

rinkų 

Sukurta naujų rinkų paieškos bei 

įsitvirtinimo jose paramos sistema 
2015  

SA Žemės ūkio skyrius, Vį 

Žemės ūkio informacijos ir 

kaimo verslo centras, 

Žemės ūkio konsultavimo 

tarnybos Rokiškio rajono 

biuras, žemdirbių 

organizacijos 

1.3.1.9 Skatinti plėsti daržovių 

auginimo, sodų, uogynų plotus 

Daržovių-100 ha,  

sodų ir uogynų-300 ha 
2015  

SA Žemės ūkio skyrius, 

Žemės ūkio konsultavimo 

tarnybos Rokiškio rajono 

biuras, ūkininkai, ūkiai, 

žemdirbių savivaldos 

organizacijos 

Uždavinys 1.3.2 Steigti ir stiprinti kaimo bendruomenes, gerinti gyvenamąją aplinką 

1.3.2.1 Remti Rokiškio r. vietos 

veiklos grupės įgyvendinamą 

Rokiškio rajono kaimo vietovių 

plėtros strategiją 

Įgyvendintos strategijoje numatytos 

priemonės 

2015 
VVG, SA Žemės ūkio 

skyrius, bendruomenės 

1.3.2.2 Remti bendruomenių 

iniciatyvas 

Pagal finansines galimybes dalyvauta 

bendruomenių organizuojamuose 

kultūriniuose, socialiniuose ir 

kitokiuose projektuose 

2015 
SA Kultūros, turizmo ir 

ryšių su užsienio šalimis 

skyrius 

1.3.2.3 Kaimo bendruomenių 

informavimas, konsultavimas 

Informaciniai renginiai, suteiktos 

konsultacijos  

2015 SA Žemės ūkio skyrius, 

VVG, RBA 

1.3.2.4 Skatinti bendruomenių, 

NVO projektus,  skatinti 

visuomenės dalyvavimą, 

sprendžiant vietos bendruomenės 

socialines, ekonomines ir 

ekologines problemas 

Teikti finansinę ir nefinansinę paramą 

bendruomeniniams projektams 

2015 SA Kultūros, turizmo ir 

ryšių su užsienio šalimis 

skyrius, Strateginio 

planavimo ir investicijų 

skyrius, Žemės ūkio 

skyrius, VVG, NVO, RBA 

1.3.2.5 Telkti kaimo plėtros 

organizatorius ir kaimo problemas 

tyrinėjančius mokslininkus kaimo 

plėtros klausimų sprendimui 

rajone 

Suorganizuotų renginių skaičius 

2015 

SA Žemės ūkio skyrius, 

VVG 

Prioritetas 2 ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ UGDYMAS BEI TOBULINIMAS, GYVENIMO KOKYBĖS 

UŽTIKRINIMAS 
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Priemonė Pasiekimo indikatorius 

Pasiekimo 

laikas 

(metai) 

Atsakinga institucija 

Tikslas 2.1 Kurti kokybišką, visiems prieinamą ir tęstinę švietimo sistemą rajone 

Uždavinys 2.1.1 Optimizuoti rajono švietimo įstaigų tinklą, gerinti ugdymo sąlygas bei mokymo paslaugų 

prieinamumą   

2.1.1.1 Plėsti Rokiškio rajono 

savivaldybės švietimo centro 

paslaugų prieinamumą, 

organizuojant kvalifikacijos 

tobulinimo ir kt. renginius 

Rokiškio r. bendruomenės 

nariams 

Organizuotų renginių skaičius, juose 

dalyvavusių dalyvių skaičius 
2015  Švietimo centras 

2.1.1.2 Dalyvauti ES struktūrinių 

ir kt. fondų projektinėje veikloje  

Rajono gyventojai įgys naujų 

socialiniam ir profesiniam 

gyvenimui reikalingų kompetencijų 

2015 Švietimo centras 

2.1.1.3 Atnaujinti Rokiškio 

rajono savivaldybės  švietimo 

įstaigų mokymo bei ugdymo 

įstaigų materialinę bazę   

Atnaujinti mokymo bei ugdymo 

kabinetai  
2015  SA Švietimo skyrius 

2.1.1.4 Universalių 

daugiafunkcinių centrų steigimas 

Rokiškio rajono savivaldybės 

kaimo vietovėse 

Įsteigti universalūs daugiafunkciniai 

centrai 
2015 

SA Švietimo skyrius, 

Strateginio planavimo ir 

investicijų skyrius, 

Švietimo skyrius 

2.1.1.5 Parengti ir įgyvendinti 

švietimo įstaigų 

kompiuterizavimo programą 

Pilnai kompiuterizuotos 22 Rokiškio 

rajono mokyklos  
2015  SA Švietimo skyrius 

2.1.1.6 Renovuoti rajono 

mokyklų pastatus (priedas)  
Renovuoti mokyklų pastatai 2015 

SA Statybos ir 

infrastruktūros plėtros 

skyrius, Švietimo skyrius, 

Strateginio planavimo ir 

investicijų skyrius 

2.1.1.7 Atnaujinti ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų pastatus (priedas) 
Atnaujinti pastatai 2015 

SA Statybos ir 

infrastruktūros plėtros 

skyrius, Švietimo skyrius, 

Strateginio planavimo ir 

investicijų skyrius 

2.1.1.8 Vidaus erdvių 

modernizavimas Rokiškio rajono 

švietimo įstaigose (priedas) 

Atnaujintos švietimo įstaigų visaus 

erdvės 
2015 

SA Statybos ir 

infrastruktūros plėtros 

skyrius, Strateginio 

planavimo ir investicijų 

skyrius, Švietimo skyrius 

Tikslas 2.2 Taikyti aktyvias darbo rinkos priemones, gerinti neįgaliųjų integraciją į darbo rinką 

Uždavinys 2.2.1 Skatinti darbo vietų kūrimą 

2.2.1.1 Subsidijuoti naujai 

steigiamas darbo vietas  
Įsteigtos naujos darbo vietos  

2015 
Darbo birža (toliau – DB) 

2.2.1.2 Remti pradedančius 

darbinę veiklą asmenis pagal 

naujai įgytą profesiją  

Asmenų įgytų profesinių žinių 

įtvirtinimas bei trūkstamų darbo 

įgūdžių įgijimas tiesiogiai darbo 

vietoje 

2015 

DB 

2.2.1.3 Plėtoti vietinių užimtumo 

iniciatyvų projektus bei kitus 

bendruomeninius projektus 

didelio nedarbo teritorijose 

Įgyvendinti projektai  

2015 
DB, bendruomenės 

RPSVVF 

2.2.1.4 Papildomai remiamų Ne mažiau kaip 60 proc. papildomai 2015 DB 
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Priemonė Pasiekimo indikatorius 

Pasiekimo 

laikas 

(metai) 

Atsakinga institucija 

bedarbių, siekiant jų įsitvirtinimo 

darbo rinkoje subsidijuojamas 

įdarbinimas 

darbo rinkoje remiamų bedarbių, 

kuriuos yra palietusios socialinės 

atskirties problemos bus integruoti į 

darbo rinką 

2.2.1.5 Plėtoti užimtumo rėmimo 

bendrąsias paslaugas 

Surengti tiksliniai informaciniai 

susirinkimai, konsultavimas ir 

informavimas, mokymai, seminarai 

2015  DB 

Uždavinys 2.2.2  Padidinti neįgaliųjų ir kitų socialinės atskirties grupių integraciją į darbo rinką  

2.2.2.1 Organizuoti profesinės 

reabilitacijos paslaugas 

neįgaliesiems 

Neįgalieji integruojami į darbo rinką   

2015 
DB, Profesinės reabilitacijos 

paslaugas teikiančios įstaigos 

2.2.2.2 Vykdyti viešųjų darbų 

programą 

Pagalba asmenims, netekusiems 

darbo, greičiau integruotis į darbo 

rinką bei užsidirbti pragyvenimui 

būtinų lėšų 

2015 

DB, SA Ūkio tarnyba 

2.2.2.3 Remti ir skatinti neįgaliųjų 

savarankišką užimtumą 
Pradėję verslą neįgalieji 

2015 
DB 

Tikslas 2.3 Kurti informacinę visuomenę rajone 

Uždavinys 2.3.1 Plėtoti informacines technologijas  

2.3.1.1 Įrengti telekonferencines 

patalpas savivaldybėje 
Telekonferencinės salės įrengimas 2015  SA Ūkio tarnyba 

2.3.1.2 Sukurti Rokiškio 

savivaldybės disponuojamo turto 

integralią duomenų bazę 

Sukurta duomenų bazė 2015 
SA Turto valdymo ir viešųjų 

pirkimų skyrius  

2.3.1.3 Kompiuterizuoti rajono 

kultūros įstaigas 

Kompiuterizuota 11 kaimo kultūros 

centrų ir 2 Rokiškio krašto 

muziejaus filialai (Obelių ir 

Kriaunų) 

2015 

SA Kultūros, turizmo ir ryšių 

su užsienio šalimis skyrius, 

Rokiškio krašto muziejus 

2.3.1.4 Atnaujinti rajono 

bibliotekų fondus 

Sudaryta viešosios bibliotekos 

knygų fondo atnaujinimo programa 
2015 

SA  Kultūros, turizmo ir ryšių 

su užsienio šalimis skyrius 

Rokiškio rajono J. Keliuočio 

viešoji biblioteka  

2.3.1.5 Kaupti muziejinių 

vertybių fondus  

Muziejaus fondai papildyti naujomis 

vertingomis kultūros paveldo 

vertybėmis  

 

2015 

SA Kultūros, turizmo ir ryšių 

su užsienio šalimis,  Rokiškio 

krašto muziejus  

 

2.3.1.6 Apmokyti kultūros 

specialistus dirbti su 

informacinėmis technologijomis 

 

Apmokyta 70 specialistų 2015 Mokymo institucijos 

Tikslas 2.4 Sukurti kultūros ir sporto infrastruktūrą bei remti įstaigų veiklą 

Uždavinys 2.4.1 Remti kultūros ir meno iniciatyvas 

2.4.1.1 Remti profesionalaus ir 

šiuolaikinio meno sklaidą rajone 

Organizuoti profesionalaus 

ir šiuolaikinio meno konkursus, 

parodas, konferencijas, koncertus ir 

kitus renginius 

2015  
SA Kultūros, turizmo ir ryšių 

su užsienio šalimis skyrius 

2.4.1.2 Bendradarbiauti su 

užsienio valstybių kultūros 

įstaigomis 

Parengta tarptautinių kultūrinių 

mainų programų rėmimo ir 

finansavimo tvarka, įgyvendinti 

bendri projektai  

2015  
SA  Kultūros, turizmo ir ryšių 

su užsienio šalimis skyrius 

2.4.1.3 Rengti ir  įgyvendinti Parengti ir įgyvendinti projektai 2015  SA Kultūros, turizmo ir ryšių 



 

 

8 

Priemonė Pasiekimo indikatorius 

Pasiekimo 

laikas 

(metai) 

Atsakinga institucija 

kultūrinius projektus, teikiamus 

respublikiniams ir 

tarptautiniams fondams  

su užsienio šalimis skyrius, 

Rokiškio kultūros centras,  

Rokiškio krašto muziejus 

2.4.1.4 Remti ir skatinti privačias 

kultūros iniciatyvas  

Sukurta bendruomenės piliečių 

kultūrinių iniciatyvų rėmimo 

metodika, parengti ir įgyvendinti 

projektai   

2015  
SA Kultūros, turizmo ir ryšių 

su užsienio šalimis skyrius 

2.4.1.5 Užtikrinti rajono kultūros 

tradicijų tęstinumą 

Organizuoti kasmetiniai, tradiciniai 

renginiai 
2015 

SA Kultūros, turizmo ir ryšių 

su užsienio šalimis skyrius, 

Rokiškio 

kultūros centras, muziejus, 

biblioteka 

Uždavinys 2.4.2 Optimizuoti kultūros objektų tinklą, skatinti bendruomenines kultūros iniciatyvas 

2.4.2.1 Renovuoti ir modernizuoti 

Rokiškio rajono kultūros įstaigų 

pastatus 

Renovuoti ir modernizuoti pastatai 2015 

SA  Statybos ir infrastruktūros 

plėtros skyrius, Žemės ūkio 

skyrius, Kultūros, turizmo ir 

ryšių su užsienio šalimis 

skyrius, Strateginio 

planavimo ir investicijų 

skyrius 

2.4.2.2 Renovuoti bei 

modernizuoti savivaldybės 

viešąją biblioteką bei jos filialus  

Renovuotos, rekonstruotos, 

modernizuotos bibliotekos 
2015 

SA Kultūros, turizmo ir ryšių 

su užsienio šalimis skyrius, 

Strateginio planavimo ir 

investicijų skyrius, Statybos ir 

infrastruktūros plėtros skyrius 

Uždavinys 2.4.3 Globoti etninę kultūrą, remti mėgėjišką kūrybinę veiklą    

2.4.3.1 Parengti bendrą vaikų ir 

jaunimo meninio ugdymo 

programą, skatinti meno ir kitų 

kūrybinių kolektyvų atsiradimą 

Parengta programa, sukurta 

skatinimo sistema 

2015 SA  Kultūros, turizmo ir ryšių 

su užsienio šalimis skyrius, 

Rokiškio kultūros centras, 

Švietimo skyrius 

2.4.3.2 Remti, plėtoti ir 

populiarinti teatro, choro, 

etnoinstrumentinės muzikos, 

tautinio ir modernaus šokio 

mėgėjų, meno kolektyvų ir 

menininkų veiklą 

Sukurta rėmimo sistema, parengti ir 

įgyvendinti projektai 

2015 
SA  Kultūros, turizmo ir ryšių 

su užsienio šalimis skyrius, 

Rokiškio kultūros centas, 

Švietimo skyrius 

2.4.3.3 Remti etnopaveldo 

fiksavimą, tyrimą, kaupimą, 

sklaidą ir populiarinimą 

Veikianti etnopaveldo apsaugos ir 

pateikimo bendruomenei sistema: 

Amatų koordinacinio centro veiklos 

plėtra 

2015 SA Kultūros, turizmo ir ryšių 

su užsienio šalimis skyrius, 

Rokiškio kultūros centras, 

RTTAIKC, Švietimo skyrius, 

Rokiškio krašto muziejus 

Uždavinys 2.4.4 Kurti bei modernizuoti sporto ir rekreacijos objektų materialinę bazę ir pritaikyti šiuolaikiniams 

poreikiams 

2.4.4.1 Atnaujinti ir įrengti vaikų 

žaidimo, sporto aikštynus visose 

seniūnijose (gyvenamųjų namų 

kvartaluose, parkuose, 

paplūdimiuose) 

Аtnaujintos ir įrengtos vaikų žaidimo 

aikštelės, sporto aikštynai 
2015 

SA Statybos ir infrastruktūros 

plėtros skyrius, rajono 

seniūnijos, Rokiškio rajono 

kūno kultūros ir sporto centras 

(toliau-RKKSC)  

2.4.4.2 Rokiškio rajono kūno 

kultūros ir sporto centro sporto 

salės renovacija 

Rokiškio rajono kūno kultūros ir 

sporto centro sporto salės ventiliacinės 

sistemos, stogo ir langų pakeitimas 

2015 
SA Statybos ir infrastruktūros 

plėtros skyrius, RKKSC 
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Priemonė Pasiekimo indikatorius 

Pasiekimo 

laikas 

(metai) 

Atsakinga institucija 

2.4.4.3 Įrengti šiuolaikinę 

sunkiosios atletikos salę Rokiškio 

mieste 

Įrengta salė 2015 
SA  Statybos ir infrastruktūros 

plėtros skyrius, RKKSC 

2.4.4.4 Atnaujinti ir modernizuoti 

rajono bendro lavinimo ir 

neformalaus ugdymo mokyklų 

sporto sales, aikštynus, stadionus 

(priedas) 

Atnaujintos salės, aikštynai, stadionai 2015 

SA Statybos ir infrastruktūros 

plėtros skyrius, Švietimo 

skyrius 

2.4.4.5 Atnaujinti ir modernizuoti 

šaudyklą 

Atnaujintas pastatas, modernizuota 

įranga 
2015  RKKSC  

2.4.4.6 Rekonstruoti ledo ritulio 

aikštelę 

Rekonstruota aikštė, įrengiant 

dirbtinio ledo įrangą, apdengiant 

aikštelę 

2015 

SA Statybos ir infrastruktūros 

plėtros skyrius, RKKSC, 

Lietuvos ledo ritulio 

federacija  

Uždavinys 2.4.5 Išsaugoti rajono sporto tradicijas, plėtoti sporto klubų veiklą 

2.4.5.1 Teikti  projektus Lietuvos 

Respublikos kultūros ir sporto 

rėmimo fondui dėl sporto bazių 

remonto ir atnaujinimo 

Pateiktos paraiškos 2015 RKKSC, sporto klubai 

2.4.5.2 Sudaryti sąlygas neįgaliems 

žmonėms dalyvauti kūno kultūros 

ir sporto veikloje 

Pritaikytos patalpos bei sporto 

įrenginiai neįgaliesiems  
2015 

SA Socialinės paramos ir 

sveikatos skyrius 

RKKSC, neįgaliųjų 

draugija, sporto klubai 

2.4.5.3 Sudaryti sąlygas rajono 

kūno kultūros ir sporto 

specialistams kelti kvalifikaciją  

Dalyvavusių renginiuose specialistų 

skaičius 
2015 RKKSC, sporto klubai 

2.4.5.4 Vykdyti rajono tradicines 

sporto varžybas, žaidynes, šventes, 

stovyklas, skatinti naujų sporto 

renginių organizavimą 

Suorganizuoti renginiai 2015 

Rokiškio rajono kūno 

kultūros ir sporto 

organizacijos 

2.4.5.5 Sudaryti sąlygas rajono 

sportininkams ir komandoms 

dalyvauti Lietuvos ir apskrities 

kompleksiniuose sporto 

renginiuose, žaidynėse, 

čempionatuose, pirmenybėse, 

taurių ir tarptautinėse varžybose 

 

Dalyvių skaičius 2015 RKKSC, sporto klubai 

Tikslas 2.5 Sukurti socialinių ir viešųjų paslaugų teikėjų įvairovę, gerinti paslaugų teikimo bazę 

Uždavinys 2.5.1 Optimizuoti socialinių ir viešųjų paslaugų (sveikatos priežiūra, viešasis saugumas ir kt.) teikimo 

tinklą, modernizuoti paslaugas teikiančias įstaigas 

2.5.1.1 Atnaujinti Obelių vaikų 

globos namų pastatus   
Atnaujinti pastatai 2015 Obelių vaikų globos namai 

2.5.1.2 Atnaujinti rajono viešojo 

administravimo pastatus (priedas) 
Atnaujinti pastatai 2015 

SA Statybos ir 

infrastruktūros plėtros 

skyrius, Strateginio 

planavimo ir investicijų 

skyrius 

2.5.1.3 Atnaujinti rajono 

medicinos įstaigų pastatus ir 

medicininę įrangą 

VšĮ Rokiškio PASPC modernizavimas, 

atliekant patalpų remontą ir atnaujinant 

medicininę įrangą 

2015  VšĮ Rokiškio PASPC 

Aleksandravėlės, Suvainiškio ir 2015  SA, Statybos ir 
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Priemonė Pasiekimo indikatorius 

Pasiekimo 

laikas 

(metai) 

Atsakinga institucija 

Kriaunų bendruomenės medicinos 

punktai  

infrastruktūros plėtros 

skyrius  

2.5.1.4 Renovuoti medicinos 

punktus mokyklose ir gimnazijose 

Rajono mokyklų ir gimnazijų  

medicinos sveikatos kabinetų remontas 
2015 

SA  Statybos ir 

infrastruktūros plėtros 

skyrius,  

Socialinės paramos ir 

sveikatos skyrius, 

Rokiškio rajono 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras 

2.5.1.5 Nestacionarių socialinių 

paslaugų infrastruktūros plėtra 

Obelių savarankiško gyvenimo namų 

plėtra  
2015 

SA Socialinės paramos 

centras, Statybos ir 

infrastruktūros plėtros 

skyrius, Socialinės paramos 

ir sveikatos skyrius 

2.5.1.6 Įdiegti modernią 

diagnostinę aparatūrą sveikatos 

priežiūros įstaigose 

Kompiuterinės tomografijos įsigijimas 2015 
VšĮ Rokiškio rajono 

ligoninė 

2.5.1.7 Elektroninės pirminės 

asmens sveikatos priežiūros 

paslaugų informacinės sistemos 

diegimas VšĮ PASPC 

Įdiegta informacinė sistema 2015 VšĮ Rokiškio PASPC 

2.5.1.8 Elektroninių sveikatos 

paslaugų plėtra Panevėžio regiono 

asmens sveikatos priežiūros 

įstaigose 

Įsigyta kompiuterinė ir programinė 

įranga, įdiegta E. sveikatos sistema, 

apmokomi darbuotojai 

2015 

 

VšĮ Rokiškio rajono 

ligoninė 

2.5.1.9 Stiprinti sveikatos 

priežiūrą; gerinti specializuotas 

paslaugas;  

užtikrinti asmens sveikatos 

paslaugų teikimo saugumą ir 

kokybę pacientams bei 

darbuotojams 

 

Autonominės elektros sistemos 

įdiegimas; specialios paskirties 

automobilio įsigijimas; vandens, 

kanalizacijos ir kitų inžinerinių tinklų 

renovacija  

2015 
VšĮ Rokiškio rajono 

ligoninė 

2.5.1.10 Gerinti teikiamų sveikatos 

priežiūros paslaugų kokybę 

kaimuose 

Sukurtas optimalus, tolygiai išdėstytas 

kaimo medicininių punktų tinklas 
2015 

SA Socialinės paramos ir 

sveikatos skyrius, 

Medicinos paslaugas 

teikiančios įstaigos 

2.5.1.11 Pritaikyti esamus 

nenaudojamus savivaldybės 

pastatus bendruomenės/verslo 

poreikiams  

 

Rekonstruoti ir pritaikyti 

bendruomenės / verslo poreikiams 

nenaudojami savivaldybės pastatai 

2015 

SA  Statybos ir 

infrastruktūros plėtros 

skyrius, seniūnijos, 

bendruomenės, Žemės ūkio 

skyrius, Strateginio 

planavimo ir investicijų 

skyrius 

Uždavinys 2.5.2 Ugdyti socialinės sferos ir viešojo administravimo darbuotojų kompetenciją, kelti jų kvalifikaciją  

2.5.2.1 Kelti gydytojų, bendrosios 

praktikos slaugytojų kvalifikaciją 

Kvalifikacijos kėlimo renginių 

organizavimas  

 

2015  

SA Socialinės paramos ir 

sveikatos skyrius, 

Medicinos paslaugas 

teikiančios įstaigos 

2.5.2.2 Ugdyti kultūros darbuotojų 

gebėjimus, kelti jų kvalifikaciją 

Kvalifikacijos kėlimo renginių 

organizavimas 
2015  

SA Kultūros, turizmo ir 

ryšių su užsienio šalimis 

skyrius 

2.5.2.3 Rokiškio rajono savivaldybės 

politikų, administracijos ir įstaigų 
Kvalifikacijos kėlimo renginių 2015 SA Juridinis ir personalo 
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Priemonė Pasiekimo indikatorius 

Pasiekimo 

laikas 

(metai) 

Atsakinga institucija 

darbuotojų kompiuterinio raštingumo, 

užsienio kalbų, projektų valdymo, 

teritorijų planavimo, lygių galimybių 

užtikrinimo ir kitų administracinių 

gebėjimų gerinimas 

organizavimas skyrius 

Uždavinys 2.5.3 Įgyvendinti prevencijos principus socialinių ir viešųjų paslaugų teikimo srityje   

2.5.3.1 Visuomenės sveikatos 

stiprinimas savivaldybės 

bendruomenėje 

Organizuojami renginiai, diskusijos, 

paskaitos, seminarai, konferencijos, 

akcijos, informaciniai pranešimai, 

pranešimai spaudai, publikacijos 

internete 

2015 
Visuomenės sveikatos 

biuras 

2.5.3.2 Savivaldybės visuomenės 

sveikatos stebėsena (monitoringas) 

Stebėsenai reikalingų duomenų 

rinkimas, kaupimas, vertinimas ir 

analizė 

2015 
Visuomenės sveikatos 

biuras 

2.5.3.3. Mokinių visuomenės 

priežiūra 

Sveikatinimo veiklos metodinių 

konsultacijų teikimas, renginiai, 

diskusijos, paskaitos, akcijos. 

Mokyklos sveikatinimo programų 

rengimo inicijavimas ir dalyvavimas 

2015 
Visuomenės sveikatos 

biuras 

Uždavinys 2.5.4 Užtikrinti saugią gyvenseną bei viešąją tvarką 

2.5.4.1 Vykdyti tęstinę prevencinę 

programą „Prevencija“ 

 

Vaizdo stebėjimo sistemos išplėtimas 

ir priežiūra Rokiškio mieste ir rajone. 

Prevencinių akcijų skirtų saugaus 

eismo užtikrinimui organizavimas. 

Nepilnamečių užimtumo priemonių 

organizavimas 

2015 
Panevėžio apskrities VPK 

Rokiškio RPK 

Tikslas 2.6 Sumažinti socialinę atskirtį, išplėsti socialinių paslaugų spektrą 

Uždavinys 2.6.1 Sukurti socialinių ir viešųjų paslaugų teikėjų įvairovę 

2.6.1.1 Dienos centro įsteigimas 

VšĮ Rokiškio psichikos sveikatos 

centro patalpose 

Įsteigtas dienos centras su 15 

stacionarių lovų 
2015 

Rokiškio psichikos 

sveikatos centras 

2.6.1.2 Vaikų užimtumo dienos 

centrų Rokiškio rajone įkūrimas ir 

plėtra  

Įkurti vaikų užimtumo dienos centrai 2015 

SA Socialinės paramos ir 

sveikatos skyrius, 

Socialinės paramos centras 

2.6.1.3 Jaunimo socializacijos 

programos įgyvendinimas 

30 proc. vaikų ir jaunimo dalyvaus 

veikloje 
2015 SA Švietimo skyrius 

2.6.1.4 VšĮ Rokiškio jaunimo 

centro infrastruktūros ir paslaugų 

plėtra 

Išplėstas paslaugų spektras, 

modernizuotos patalpos 

2015 
SA Švietimo skyrius, VšĮ 

Rokiškio jaunimo centras 

2.6.1.5 Narkotikų ir narkomanijos 

nusikalstamų veikų prevencija ir 

kontrolės programa 

Sumažės nusikalstamumas ir 

narkotikų vartojimas rajone 

2015 
SA Švietimo skyrius 

2.6.1.6 Jaunimo politikos 

įgyvendinimo programa 

Padidės jaunimo aktyvumas, 

verslumas, įsitraukimas į visuomeninę 

veiklą 

2015 
SA Švietimo skyrius 

2.6.1.7 Įsteigti krizių centrą 

moterims ir vaikams, patyrusiems 

šeimoje smurtą 

Bus laikinai apgyvendinti krizes 

patyrę asmenys (tiek suaugę, tiek 

vaikai)  

8-12 vietų 

2015 
Rokiškio socialinės 

paramos centras 

2.6.1.8 Sukurti visuomeninę lygių 

galimybių užtikrinimo komisiją, 

lygių galimybių, tame tarpe moterų 

Sukurta visuomeninė komisija 2015 

SA Socialinės paramos 

ir sveikatos skyrius 
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Priemonė Pasiekimo indikatorius 

Pasiekimo 

laikas 

(metai) 

Atsakinga institucija 

ir  vyrų lygių galimybių, 

užtikrinimo klausimams spręsti, 

pasiūlymams teikti 

Uždavinys 2.6.2 Gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems, integracija į bendruomeninį gyvenimą bei veiklą  

2.6.2.1 Pritaikyti žmonėms su 

negalia švietimo, kultūros ir 

specialaus ugdymo įstaigas  

Įrengti reikiami įrenginiai žmonėms su  

negalia 
2015 

SA Statybos ir 

infrastruktūros plėtros 

skyrius, Kultūros turizmo ir 

ryšių su užsienio šalimis 

skyrius, Švietimo skyrius 

 

Prioritetas 3 INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS, SIEKIANT UŽTIKRINTI ŪKIO PLĖTRĄ BEI 

SUDARANT PATOGIAS GYVENIMO SĄLYGAS 

Tikslas 3.1 Plėtoti ir vystyti inžinerinio aprūpinimo ir susisiekimo infrastruktūrą 

Uždavinys 3.1.1 Modernizuoti inžinerinio aprūpinimo sistemą 

3.1.1.1 Modernizuoti Rokiškio 

miesto katilinės šilumos ūkį 

Modernizuota katilinė, rekonstruoti 

šilumos tiekimo tinklai  
2015 AB ”Panevėžio energija” 

3.1.1.2 Padidinti energijos 

gamybos ir vartojimo efektyvumą 

bei atsinaujinančių energijos 

išteklių vartojimą Rokiškio 

psichiatrijos ligoninėje 

Energijos gamybos pajėgumų, 

naudojančių biomasę, galios 

padidėjimas 0,85 MW Rokiškio 

psichiatrijos ligoninėje  

2015 
Rokiškio psichiatrinė 

ligoninė 

Uždavinys 3.1.2 Plėtoti rajono transporto infrastruktūrą, gerinti susisiekimą 

3.1.2.1 Atnaujinti gatvių dangas ir 

šaligatvius kaimiškose teritorijose 

Atnaujinamos gatvių dangos ir 

šaligatviai kaimiškose teritorijose: 

Kriaunų kaimo Ežero g. atnaujinimas 

2015 SA, Statybos ir 

infrastruktūros plėtros 

skyrius, Strateginio 

planavimo ir investicijų 

skyrius 

3.1.2.2 Nutiesti naujus vietinės 

reikšmės kelius (žvyrkelius) 

Parengta techninė dokumentacija, 

nutiesti keliai: Rokiškio mieste 

(Gedimino, Kudirkos, Bajorų 

kvartalai) – 6000 m 

2015 
SA Statybos ir 

infrastruktūros plėtros 

skyrius 

3.1.2.3 Įgyvendinti 2008-2015 m.  

žvyrkelių (rajoninės reikšmės) 

asfaltavimo programą 

Išasfaltuoti žvyrkeliai:  

Pandėlys–Suvainiškis  5 km  

Rokiškis–Juodupė–Onuškis 6,9 km 

2015 

Rokiškio kelių tarnyba 

3.1.2.4 Rekonstruoti  vietinės 

reikšmės kelius (žvyrkelius), 

įrengiant juodą dangą: Rokiškio 

mieste-16 km 

Parengta techninė dokumentacija,  

rekonstruoti vietinės reikšmės keliai, 

įrengiant juodą dangą 

2015 
SA Statybos ir 

infrastruktūros plėtros 

skyrius 

3.1.2.5 Išplėsti ir rekonstruoti 

miestų gatvių infrastruktūrą 

 

 

Parengta techninė dokumentacija, 

išplėsta ir rekonstruota  gatvių 

infrastruktūra: 

2015 

SA  Statybos ir 

infrastruktūros plėtros 

skyrius, Strateginio 

planavimo ir investicijų 

skyrius 

Rokiškio mieste: Kauno gatvė 

Atnaujinti gatvių dangas ir šaligatvius 

kaimiškose teritorijose 

Išplėsta ir rekonstruota  gatvių 

infrastruktūra Velniakalnio kvartale 

(Rokiškio m.) 

3.1.2.6 Optinių kabelių tiesimas Sujungtos savivaldybės (kai kurios ir 2015 SA Statybos ir 
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Priemonė Pasiekimo indikatorius 

Pasiekimo 

laikas 

(metai) 

Atsakinga institucija 

jungiant savivaldybes valstybės) įstaigos planuojant 

centralizuotą buhalteriją, telefoniją, 

vaizdo transliavimą, interneto tiekimą. 

infrastruktūros plėtros 

skyrius, Ūkio tarnyba 

3.1.2.7 Pasienio regiono kelių 

infrastruktūros gerinimas 

 

Parengta galimybių studija, techninė 

dokumentacija, išasfaltuoti pasienio 

keliai 

2015 SA Statybos ir 

infrastruktūros plėtros 

skyrius, Rokiškio kelių 

tarnyba 

3.1.2.8 Laikinojo stovėjimo 

aikštelės įrengimas šalia Rokiškio 

psichikos sveikatos centro 

12 laikino stovėjimo vietų  

aikštelė šalia pastato 

2015 SA Statybos ir 

infrastruktūros plėtros 

skyrius 

3.1.2.9 Plėsti automobilių 

stovėjimo aikštelių tinklą miesto 

centre ir daugiaaukščių pastatų 

rajonuose 

Parengta techninė dokumentacija, 

išplėstos ar įrengtos automobilių 

stovėjimo aikštelės Rokiškio mieste 

2015 
SA Statybos ir 

infrastruktūros plėtros 

skyrius 

3.1.2.10 Rekonstruoti sankryžą 

prie autobusų stoties  

 

Parengta techninė dokumentacija, 

įrengta sankryža 

2015 SA Statybos ir 

infrastruktūros plėtros 

skyrius 

3.1.2.11 Baigtas aikštės prie 

Rokiškio kultūros centro ir 

savivaldybės administracinio  

pastato rekonstravimas, pritaikant 

ją masiniams renginiams  

Įrengta 3500 kv. m aikštė 

2015 
SA Statybos ir 

infrastruktūros plėtros 

skyrius 

3.1.2.12 Įgyvendinti Skulptūrų 

parko, esančio tarp Taikos, Parko, 

J. Gruodžio ir Aušros g. Rokiškio 

mieste, rekonstravimo antrąjį 

etapą 

Baigtas rekonstruoti Skulptūrų parkas, 

esantis tarp Taikos, Parko, J. Gruodžio 

ir Aušros g. Rokiškio mieste,  

rekonstruojant jame esantį sporto 

aikštyną, įrengtos automobilių 

stovėjimo aikštelės, šaligatviai 

2015 
SA Statybos ir 

infrastruktūros plėtros 

skyrius, Rokiškio miesto 

seniūnija 

3.1.2.13 Įrengti autobusų 

sustojimo paviljonus Rokiškio 

mieste 

Įrengti autobusų sustojimo paviljonai 

2015 SA Statybos ir 

infrastruktūros plėtros 

skyrius, Rokiškio miesto 

seniūnija 

3.1.2.14 Atnaujinti Rokiškio 

autobusų parko pastatus  
Atnaujinti pastatai 

2015 SA Statybos ir 

infrastruktūros plėtros 

skyrius UAB „Rokiškio 

autobusų parkas“ 

3.1.2.15 Atnaujinti autobusų 

stoties pastatą 
Atnaujintas pastatas 

2015 UAB „Rokiškio autobusų 

parkas“ 

3.1.2.16 UAB „Rokiškio autobusų  

parkas“ transporto parko 

atnaujinimas, modernizavimas, 

plėtojant ekologišką viešąjį 

transportą 

Atnaujintas ir modernizuotas 

transporto parkas 

2015 

UAB „Rokiškio autobusų 

parkas“ 

3.1.2.17 Pastatyti tiltą (brastą) per 

Vyžuonos upelį Juodupės 

seniūnijoje 

Parengta techninė dokumentacija, 

pastatytas tiltas, pagerėja susisiekimas 

gyventojams su Didsodės kaimu 

2015 SA Statybos ir 

infrastruktūros plėtros 

skyrius 

3.1.2.18 Rekonstruoti Rokiškio 

mieste Vytauto, Pandėlio, Ežero 

gatvių tiltus 

 

Parengta techninė dokumentacija, 

rekonstruoti tiltai 

2015 
SA Statybos ir 

infrastruktūros plėtros 

skyrius 

3.1.2.19 Degalinių statyba pagal 

patvirtintą specialųjį degalinių 

planą 

Pastatytos degalinės 2015 

SA Architektūros ir 

paveldosaugos skyrius, 

Privatūs subjektai  
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Priemonė Pasiekimo indikatorius 

Pasiekimo 

laikas 

(metai) 

Atsakinga institucija 

Tikslas 3.2 Užtikrinti darnią teritorinę plėtrą ir kokybišką gyvenamąją aplinką 

Uždavinys 3.2.1 Rengti rajono planavimo dokumentus, informacines sistemas 

3.2.1.1 Parengti Rokiškio ir Salų 

dvarų sodybų specialiuosius 

paveldotvarkos planus 

Parengti planai 2015 

SA Architektūros ir 

paveldosaugos skyrius 

Kultūros paveldo 

departamentas 

3.2.1.2 Parengti komercinės 

paskirties žemės sklypų išdėstymo 

specialųjį planą 

Parengtas žemės sklypų komercinei 

paskirčiai išdėstymas investuotojams 

pritraukti 

2015 
SA Architektūros ir 

paveldosaugos skyrius 

3.2.1.3 Parengti detaliuosius 

planus: 
  

SA Architektūros ir 

paveldosaugos skyrius 

rajono kapinėms išplėsti, naujai 

numatomoms kapinėms suformuoti 

Išplėstos ir suformuotos naujos rajono 

kapinių teritorijos 

2015 

žemės sklypams prie esamų pastatų 

suformuoti 

Suformuoti žemės sklypai prie 

savivaldybei ir turto fondui 

priklausančių pastatų 

2015 

rekreacinėms teritorijoms suformuoti 

ir poilsiavietėms įrengti rajone 

Suformuoti žemės sklypai 

rekreacinėms teritorijoms bei 

poilsiavietėms 

2015 

žemės sklypams prie laisvų teritorijų 

suformuoti 

Suformuoti žemės sklypai prie laisvų 

teritorijų 

2015 

3.2.1.4 Rokiškio rajono kitų 

detaliųjų ir specialiųjų planų 

rengimas 

Parengti planai 

2015 
SA Architektūros ir 

paveldosaugos skyrius 

3.2.1.5 Parengti inžinerinės 

infrastruktūros duomenų banką 

GIS pagrindu 

Sukaupta vaizdinė bei atributinė 

informacija vienoje duomenų bazėje 
2015 

SA Architektūros ir 

paveldosaugos skyrius 

3.2.1.6 Sukurti ir nuolat atnaujinti 

rajono kartografijos, žemėvaldos, 

teritorijų planavimo, 

projektavimo, statybų 

administravimo GIS  

Sukurta GIS, pastoviai atnaujinama ir 

papildoma 
2015  

SA Architektūros ir 

paveldosaugos skyrius 

3.2.1.7 Rengti ir įgyvendinti 

projektus, skirtus tobulinti 

Rokiškio rajono savivaldybės 

strateginio planavimo sistemą ir 

vykdyti Rokiškio rajono 

savivaldybės regioninės plėtros 

studijas, tyrimus ir analizes 

Parengti ir įgyvendinti projektai 2015 
SA Strateginio planavimo 

ir investicijų skyrius 

3.2.1.8 Inventorizuoti ir teisiškai 

įregistruoti valstybei ir 

savivaldybei priklausantį turtą, 

užpajamuoti niekur neapskaitytą 

turtą 

Atlikta inventorizacija bei teisinė 

registracija 
2015 

SA Turto valdymo ir 

viešųjų pirkimų  skyrius, 

centralizuotos 

buhalterinės apskaitos 

skyrius 

Uždavinys 3.2.2 Pritraukti Europos Sąjungos lėšas infrastruktūros projektams 

3.2.2.1 Parengti infrastruktūros 

plėtros projektus ES struktūrinių 

fondų paramai gauti 

Parengti projektai  2015 
SA Strateginio planavimo 

ir investicijų skyrius 

3.2.2.2 Kaupti ir skleisti 

informaciją apie įgyvendinamus 

projektus 

Plėtojama informacijos sklaidos 

sistema 
2015 

SA Strateginio planavimo 

ir investicijų skyrius 

Uždavinys 3.2.3 Plėtoti viešąją infrastruktūrą, atsižvelgiant į turizmo plėtros bei rekreacinius poreikius 
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Priemonė Pasiekimo indikatorius 

Pasiekimo 

laikas 

(metai) 

Atsakinga institucija 

3.2.3.1 Kultūrinių ir istorinių 

medinės architektūros bei 

taikomosios dailės objektų 

restauravimas 

Kultūros paveldo išsaugojimas; 

pastatų rekonstrukcija, pritaikymas 

turizmui 

2015 

SA Statybos ir 

infrastruktūros plėtros 

skyrius, Architektūros ir 

paveldosaugos skyrius, 

Kultūros, turizmo ir ryšių 

su užsienio šalimis skyrius 

3.2.3.2 Pastatyti sveikatingumo, 

rekreacijos ir sporto kompleksą 

Rokiškio mieste  

Pastatytas kompleksas 2015 

SA Statybos ir 

infrastruktūros plėtros 

skyrius, Strateginio 

planavimo ir investicijų 

skyrius, Kultūros turimo ir 

ryšių su užsienio šalimis 

skyrius, RKKSC, privatūs 

investuotojai 

3.2.3.3 Urbanistinės teritorijos 

Rokiškio mieste tarp Respublikos-

Aušros-Parko-Taikos-Vilties-

P.Širvio-Jaunystės-Panevėžio-

Perkūno-Kauno-J. Basanavičiaus-

Ąžuolų- Tyzenhauzų-Pievų-

Juodupės-Laisvės gatvių 

sutvarkymas ir plėtra 

Sutvarkyta ir išplėsta teritorija 2015 

SA  Statybos ir 

infrastruktūros plėtros 

skyrius 

3.2.3.4 Įrengti/sutvarkyti 

trumpalaikio poilsio aikšteles bei 

stovyklavietes (priedas) 

Įrengtos/sutvarkytos poilsio zonos 2015 

SA Statybos ir 

infrastruktūros plėtros 

skyrius, Kultūros, turizmo 

ir ryšių su užsienio šalimis 

skyrius, Strateginio 

planavimo ir investicijų 

skyrius 

3.2.3.5 Įrengti turistinius dviračių 

takus (priedas) 
Įrengtos dviračių trasos 2015 

SA Statybos ir 

infrastruktūros plėtros 

skyrius, Kultūros, turizmo 

ir ryšių su užsienio šalimis 

skyrius 

3.2.3.6 Įrengti turistinius pėsčiųjų 

takus  

Įrengti pėsčiųjų takai: 

Rokiškio dvaro parko teritorijoje –

2000 m. 

2015 

SA Statybos ir 

infrastruktūros plėtros 

skyrius 

Prie Notigalės ežero – 2000 m. 2015 

SA Statybos ir 

infrastruktūros plėtros 

skyrius, Kultūros, turizmo 

ir ryšių su užsienio šalimis 

skyrius 

3.2.3.7 Kriaunų  kaimo 

kompleksinė 

Infrastruktūros plėtra 

Sutvarkyta centrinė kaimo dalis  2015 

SA Statybos ir 

infrastruktūros  plėtros 

skyrius, seniūnija, 

Strateginio planavimo ir 

investicijų skyrius 

3.2.3.8 Įrengti ir plėsti pažintinius 

bei edukacinius pėsčiųjų takus 

vaikams ir suaugusiems 

Įrengti  / atnaujinti pažintiniai ir 

edukaciniai pėsčiųjų takai 
2015 

SA Statybos ir 

infrastruktūros plėtros 

skyrius, Strateginio 

planavimo ir investicijų 

skyrius, Kultūros, turizmo 

ir ryšių su užsienio šalimis 

skyrius, seniūnijos 
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Priemonė Pasiekimo indikatorius 

Pasiekimo 

laikas 

(metai) 

Atsakinga institucija 

3.2.3.9 Įrengti orientavimosi trasas Įrengtos orientavimosi trasos 2015 

SA Statybos ir 

infrastruktūros plėtros 

skyrius, Strateginio 

planavimo ir investicijų 

skyrius, Kultūros, turizmo 

ir ryšių su užsienio šalimis 

skyrius 

3.2.3.10 Įrengti apžvalgos aikšteles 

vaizdingose ir turistų pamėgtose 

vietose 

Įrengtos apžvalgos aikštelės 2015 

SA Statybos ir 

infrastruktūros plėtros 

skyrius, Strateginio 

planavimo ir investicijų 

skyrius, Kultūros, turizmo 

ir ryšių su užsienio šalimis 

skyrius, seniūnijos 

3.2.3.11 Atnaujinti ir naujai 

įrengti viešuosius tualetus šalia 

svarbiausių turizmo traukos 

objektų 

Atnaujinti ir naujai įrengti viešieji 

tualetai turistų lankomose vietose 
2015 

SA Statybos ir 

infrastruktūros plėtros 

skyrius, Strateginio 

planavimo ir investicijų 

skyrius, Kultūros, turizmo 

ir ryšių su užsienio šalimis 

skyrius, seniūnijos 

3.2.3.12 Pritaikyti turizmo 

infrastruktūrą asmenų su negalia 

poreikiams 

Įrengti pandusai, pritaikytos 

ekspozicijos ir sanitariniai mazgai 

Salų dvaro, Kriaunų ir Obelių istorijos 

muziejuose 

2015 

SA Statybos ir 

infrastruktūros plėtros 

skyrius, Strateginio 

planavimo ir investicijų 

skyrius, Kultūros, turizmo 

ir ryšių su užsienio šalimis 

skyrius 

Uždavinys 3.2.4 Kurti saugią ir ekologiškai švarią gyvenamąją aplinką 

3.2.4.1 Užsandarinti 

neeksploatuojamus vandens 

gręžinius 

Užsandarinti bešeimininkiais 

pripažinti ir savivaldybei teismo 

sprendimu perduoti nenaudojami  

gręžiniai 

2015 

SA Statybos ir 

infrastruktūros plėtros 

skyrius, savininkai ir 

valdytojai 

3.2.4.2 Išplėsti ir pastatyti kapines 

rajone 
Įrengtos  kapinės 2015 

SA Statybos ir 

infrastruktūros plėtros 

skyrius  

3.2.4.3 Likviduoti bešeimininkius 

pastatus 
Likviduota 15 bešeimininkių pastatų 2015 

SA Statybos ir 

infrastruktūros plėtros 

skyrius, Turto valdymo ir 

viešųjų pirkimų skyrius, 

Strateginio planavimo ir 

investicijų skyrius 

Uždavinys 3.2.5 Modernizuoti gyvenamąjį fondą, užtikrinti būsto plėtrą 

3.2.5.1 Negyvenamųjų patalpų 

Rokiškio mieste  ir rajone 

pritaikymas socialiniam būstui 

Negyvenamos patalpos pritaikytos 

socialiniam būstui 

2015 SA Statybos ir 

infrastruktūros plėtros 

skyrius 

 

3.2.5.2 Atnaujinti gyvenamojo 

būsto pastatus 

Renovuota 12 daugiabučių pastatų  

2015 SA Statybos ir 

infrastruktūros plėtros 

skyrius, privatūs sub. 

3.2.5.3 Esamų socialinių būstų 

Rokiškio mieste ir rajone 

atnaujinimas  

Atnaujinti esami socialiniai būstai 

 

2015 SA  Statybos ir 

infrastruktūros plėtros 

skyrius, Strateginio 

planavimo ir investicijų 
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Priemonė Pasiekimo indikatorius 

Pasiekimo 

laikas 

(metai) 

Atsakinga institucija 

skyrius 

Tikslas 3.3 Didinti energijos vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančių išteklių energijos naudojimą 

Uždavinys 3.3.1 Sumažinti kuro ir energijos poreikius didinant jos vartojimo efektyvumą 

3.3.1.1 Viešojo sektoriaus ir 

gyvenamųjų namų renovacijos 

projektų rengimas ir 

įgyvendinimas 

Parengti ir įgyvendinti pastatų 

renovavimo projektai, renovuotų 

pastatų dalis visame pastatų fonde 

2015 

SA Statybos ir 

infrastruktūros plėtros 

skyrius, Strateginio 

planavimo ir investicijų 

skyrius , daugiabučių namų 

bendrijos, UAB „Rokiškio 

butų ūkis“, kiti asmenys 

3.3.1.2 Energijos vartojimo 

efektyvumą didinančių priemonių 

(efektyvesni energiją vartojantys 

prietaisai, vidaus ir išorės 

apšvietimas ir pan.) diegimas 

savivaldybės ir viešojo sektoriaus 

pastatuose bei miesto ir 

gyvenviečių infrastruktūroje 

Naujais ir efektyvesniais pakeistų 

energiškai neefektyvių prietaisų, 

rekonstruotų pastatų ir išorės 

apšvietimo sistemų skaičius 

2015 
SA Statybos ir 

infrastruktūros plėtros 

skyrius, Strateginio 

planavimo ir investicijų 

skyrius, Ūkio tarnyba, 

komunalinio sektoriaus 

įmonės, kiti asmenys 

3.3.1.3 Savivaldybės, viešojo 

transporto ir komunalinio 

sektoriaus transporto priemonių 

parko atnaujinimas efektyvesniais, 

mažiau degalų naudojančiais 

automobiliais, atitinkančiais 

Euro5 ir Euro6  standartų 

reikalavimus  

Pakeistų transporto priemonių 

skaičius ir jų dalis tarp visų 

transporto priemonių 

2015 

SA Ūkio tarnyba, 

komunalinio sektoriaus 

įmonės, kiti asmenys 

Uždavinys 3.3.2 Sukurti AIE naudojimo plėtrai palankią teisinę ir norminę bazę, formuoti infrastruktūrą  

3.3.2.1 AIE naudojimo plėtrai 

palankios  teisinės ir norminės 

bazės sukūrimas 

Patvirtintas ir detalizuotas AIE 

plėtros veiksmų planas ir paskirtas 

atsakingas asmuo už jo vykdymą; 

parengtas ir patvirtintas AIE 

naudojimo plėtros finansavimo 

programa ir programos lėšų 

panaudojimo aprašas; įsteigtas 

savivaldybės AIE naudojimo plėtros 

fondas 

2015 

Savivaldybės 

administracija ir taryba 

3.3.2.2 Teritorijų planavimo 

dokumentų, reikalingų AIE 

naudojimo plėtrai bei klimato 

kaitai sumažinti, rengimas 

(dviračių ir pėsčiųjų takų plėtra, 

bendrųjų planų keitimas, 

nurodant vietas, kur galima plėtoti 

vėjo energetiką, miestų parkų ir 

žaliųjų erdvių plėtra, ir pan.) 

Peržiūrėtas bendrasis savivaldybės 

planas, priimti sprendiniai dėl 

dviračių ir pėsčiųjų takų plėtros, 

nurodytos galimos aikštelės vėjo ir 

saulės energetikos objektų plėtrai 

2015 

SA Architektūros ir 

paveldosaugos skyrius 

3.3.2.3 Ištirti infrastruktūros 

poreikius, atsinaujinančių išteklių 

energiją ir elektros energiją 

naudojančių transporto priemonių 

naudojimo plėtrai 

Atliktas tyrimas dėl atsinaujinančius 

išteklius ir elektros energiją 

naudojančio transporto 

infrastruktūros (degalinių, dujų 

užpildymo stočių, elektromobilių 

akumuliatorių pakrovimo terminalų) 

poreikių  

2015 

SA, išorės ekspertai 
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Priemonė Pasiekimo indikatorius 

Pasiekimo 

laikas 

(metai) 

Atsakinga institucija 

3.3.2.4 Infrastruktūros, reikalingos 

atsinaujinančių išteklių, elektros 

energiją naudojančių transporto 

priemonių naudojimo plėtrai, 

rajone sukūrimas 

Vadovaujantis atlikto tyrimo 

rezultatais parengti projektai ir įrengti 

infrastruktūros objektai 

2015 

SA 

3.3.2.5 Dviračių takų 

projektavimas ir statyba 

Suprojektuoti ir nutiesti dviračių 

takai, sumažinantys motorinių 

transporto priemonių srautus 

2015 

SA, Lietuvos automobilių 

kelių direkcijoje prie 

Susisiekimo ministerijos 

Uždavinys 3.3.3 Plėtoti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimą, informuoti visuomenę apie AIE plėtros naudą 

3.3.3.1 Projektų, užtikrinančių 

pramonės vartotojų aprūpinimą 

šilumos energija, maksimaliai 

panaudojant atsinaujinančius 

energijos išteklius ten, kur šiuo 

metu naudojamas iškastinis kuras 

skatinimas 

Padidinta AIE dalis pramonės įmonių 

energijos vartojimo balanse 
2015 SA, Pramonės įmonės 

3.3.3.2 Atsinaujinančių energijos 

išteklių (saulės kolektorių vandens 

šildymui įrengimas, elektros 

gamyba iš saulės energijos) 

naudojimo pastatuose didinimo 

priemonių projektų rengimas ir 

įgyvendinimas  

Įrengti saulės kolektoriai elektros 

gamybai ir karšto vandens ruošimui 

2015 

SA, fiziniai ir juridiniai 

asmenys 

3.3.3.3 Ekologiško transporto 

(elektrinio, biodujų) plėtra  

Susidėvėjusios transporto priemonės 

pakeistos ekologiškesnėmis  

2015 SA, UAB „Rokiškio 

autobusų parkas“, kiti 

asmenys 

3.3.3.4 Informacijos teikti ir 

visuomenės švietimas apie AIE 

plėtros naudą 

Informacija apie AIE plėtros tikslus ir 

veiksmus paviešinta rajono laikraštyje, 

patalpinta rajono savivaldybės 

internetinėje svetainėje; parengtas 

bukletas apie valstybės ir savivaldybės 

AIE naudojimo skatinimo priemones; 

parengtas teisės aktų sąvadas apie 

leidimų, licencijų ir atestatų išdavimo 

tvarką, sertifikavimo, paraiškų, 

susijusių su AIE gamybos įrenginiais, 

nagrinėjimo tvarką, pareiškėjams 

teikiamą pagalbą 

2015 

SA 

3.3.3.5 Dalyvavimas tarptautinėse 

programose ir projektuose, 

patirties sklaida 

Su AIE naudojimo plėtra susijusiuose 

projektuose dalyvaujančių SA 

darbuotojų skaičius 

2015 
SA, išorės ekspertai 

3.3.3.6 Kampanijos, skirtos 

darnios energetikos propagavimui 

(pvz. „Energetikos dienos“, „Diena 

be automobilio“, ir pan.) 

Suorganizuoti ir įvykę renginiai 

2015 
SA, Nevyriausybinės 

organizacijos 
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PRIEDAS 

Priemonė Pasiekimo indikatorius 
Pasiekimo 

laikas 

Uždavinys 2.1.1 Optimizuoti rajono švietimo įstaigų tinklą, gerinti ugdymo sąlygas bei mokymo paslaugų prieinamumą 

2.1.1.7 Renovuoti rajono mokyklų pastatus 

Pandėlio gimnazijos pastatų atnaujinimas 2015 
Obelių gimnazijos pastatų atnaujinimas 2015 
Juozo Tūbelio progimnazijos pastatų atnaujinimas 2015 
Kamajų Antano Strazdo gimnazijos pastatų 

atnaujinimas 

2015 

Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos ir jos bendrabučio 

pastatų atnaujinimas 

2015 

2.1.1.8 Atnaujinti ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

pastatus 

Obelių mokykla-darželis 2015 

Kavoliškio mokykla-darželis   2015 

Juodupės lopšelis-darželis 2015 

Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos 

Kamajų ikimokyklinio ugdymo skyrius 
2015 

Obelių gimnazijos neformaliojo švietimo skyriaus 

pastato remontas 
2015 

 

2.1.1.9 Vidaus erdvių modernizavimas Rokiškio 

rajono švietimo įstaigose 

Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija 2015 
Pandėlio gimnazija 2015 
Juodupės gimnazija 2015 
Rokiškio Senamiesčio progimnazija 2015 
Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija 2015 
Obelių gimnazija 2015 
Obelių mokykla -darželis 2015 
Pandėlio pradinė mokykla 2015 
Rokiškio lopšelis-darželis „Pupurėlis“ 2015 
Panemunėlio pagrindinė mokykla 2015 

Uždavinys 2.4.4 Kurti bei modernizuoti sporto ir rekreacijos objektų materialinę bazę ir pritaikyti šiuolaikiniams 

poreikiams 

2.4.4.4 Atnaujinti ir modernizuoti rajono bendro 

lavinimo ir neformalaus ugdymo mokyklų sporto 

sales, aikštynus, stadionus 

Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos Romuvos 

padalinio sporto salės ir jos prieigų atnaujinimas 

2015 

Pandėlio gimnazijos sporto salės atnaujinimas 2015 
Juozo Tūbelio progimnazijos stadiono renovacija 2015 
Kamajų A. Strazdo gimnazijos stadiono renovacija 2015 

Uždavinys 2.5.1 Optimizuoti socialinių ir viešųjų paslaugų (sveikatos priežiūra, viešasis saugumas ir kt.) teikimo tinklą, 

modernizuoti paslaugas teikiančias įstaigas 

2.5.1.2 Atnaujinti rajono viešojo administravimo 

pastatus 

Savivaldybės administracinio pastato renovacija  2015 

Juodupės seniūnijos pastato renovacija 2015 

Jūžintų seniūnijos pastato renovacija 2015 

Kamajų seniūnijos pastato renovacija 2015 

Kazliškio seniūnijos pastato renovacija  2015 

Kriaunų seniūnijos pastato renovacijas 2015 

Panemunėlio seniūnijos pastato renovacija 2015 

Pandėlio seniūnijos pastato renovacija 2015 

Obelių seniūnijos pastato renovacija 2015 

Uždavinys 3.2.3 Plėtoti viešąją infrastruktūrą, atsižvelgiant į turizmo plėtros bei rekreacinius poreikius 
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Priemonė Pasiekimo indikatorius 
Pasiekimo 

laikas 

3.2.3.4 Įrengti/sutvarkyti trumpalaikio poilsio 

aikšteles bei stovyklavietes 

Įrengtos/sutvarkytos poilsio zonos prie: 2015 
Notigalės ežero 2015 
Jūžintų ežero 2015 
Petriošiškio ežero 2015 

3.2.3.5 Įrengti turistinius dviračių takus 

Įrengtos dviračių trasos: 2015 
Rokiškis- Kalneliškio kapinės 2015 
Privažiavimas prie Rokiškio ežero 2015 

Rokiškio m.–Kolektyviniai sodai 2015 

 

   


