
PATVIRTINTA 

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos   

2021 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. TS-148 

 

ROKIŠKIO RAJONO STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IKI 2022 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2020 M. 

 

Eil. Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Pasiekimo 

indikatorius 
2020 m. pasiektas rezultatas 

Atsakinga 

institucija 

Priemonės 

įgyvendinimo 

statusas 

(tęsiama, baigta 

įgyvendinti, 

neaktuali) 

Panaudota 

lėšų 2020 

m., tūkst. 

Eur 

1 EKONOMINĖS PLĖTROS SKATINIMAS IR KONKURENCINGUMO DIDINIMAS   

1.1 Formuoti verslui palankią aplinką, skatinti investicijas   

1.1.1 Sudaryti palankias sąlygas verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui   

1.1.1.1 

Komercinės paskirties 

žemės sklypų 

suformavimas 

Suformuotų sklypų 

plotas, ha 

Per 2020 m nebuvo suformuota ir įteisinta 

komercinės paskirties nei vieno žemės sklypo 

RRSA Architektūros 

ir paveldosaugos 

skyrius 

Tęsiama 0 

1.1.1.2 

Administracinės naštos 

verslui mažinimas 

(supaprastinant leidimų, 

licencijų išdavimo ir kt. 

procedūras) 

Priimtų sprendimų, 

mažinant 

administracinę naštą, 

skaičius 

3 

1. Sąsajos su „e.paslauga“ sistema 

įdiegimas 

2. Įdiegta „Vieno langelio“ klientų 

aptarnavimo sistema 

3. Sukurta administracinių paslaugų 

aprašymų prieiga savivaldybės 

tinklalapyje 

RRSA  

Tęsiama 0 

1.1.1.3 
Rajono verslo aplinkos 

tyrimų vykdymas  

Periodiškai atliekami 

tyrimai 

RRSA verslo aplinkos tyrimų 2020 m. 

nevykdė 

RRSA, Rokiškio 

rajono verslininkų 

asociacija 

Tęsiama 0 

1.1.1.4 

Efektyvios verslo 

subjektų rėmimo 

sistemos plėtra 

Paremtų verslo 

subjektų skaičius 

Paremta 64 rajono verslo subjektai Rokiškio rajono 

savivaldybės 

smulkaus ir vidutinio 

verslo plėtros 

programa 

Tęsiama 69,9 

1.1.1.5 

Verslui skirtos duomenų 

bazės, apie investavimo 

galimybes 

Sukurta, nuolat 

atnaujinama ir 

viešinama duomenų 

2020 m. atnaujinta informacija lietuvių ir 

anglų kalba  internetinėje svetainėje 

RRSA Strateginio 

planavimo, 

investicijų ir viešųjų 

Tęsiama 0 



Rokiškio rajono strateginis plėtros planas iki 2022 metų 

 

 

 1 

Eil. Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Pasiekimo 

indikatorius 
2020 m. pasiektas rezultatas 

Atsakinga 

institucija 

Priemonės 

įgyvendinimo 

statusas 

(tęsiama, baigta 

įgyvendinti, 

neaktuali) 

Panaudota 

lėšų 2020 

m., tūkst. 

Eur 

savivaldybėje, plėtra bazė ww.rokiskis.lt/ skyrelyje Informacija 

investuotojui apie investicijų galimybes 

Rokiškio rajono savivaldybėje, tinkamus 

komercijai savivaldybės ir privačių 

juridinių asmenų pastatus, žemės sklypus. 

pirkimų skyrius 

1.1.1.6 

Investuotojams 

patrauklaus 

savivaldybės įvaizdžio 

formavimas 

Suorganizuotų 

rajono pristatymų 

potencialiems 

investuotojams 

skaičius; 

informacinių 

iniciatyvų skaičius; 

sukurtų ir atnaujintų 

duomenų bazių 

skaičius 

2020 m. aktyviai bendradarbiaujant su 

VšĮ „Investuok Lietuvoje“ atrinkta ir 

parengta informacija apie savivaldybėje 

esančius tinkamus investuotojams 

sklypus ir pastatus, paskelbiant 

informaciją Investuok Lietuvoje 

duomenų bazėje, skirtoje užsienio 

investuotojams. 

Surinkta ir pateikta informacija bei 

organizuoti susitikimai su 

susidomejusiais potencialiais 

investuotojais apie tinkamus jų 

investicijoms  sklypus bei pastatus 

(saulės jėgainių parkų vystytojams  

„Green Genius", bendradarbystės centrų, 

skirtų startuoliams, steigėjui UAB 

„Techzity“). 

 

2020 m. prisijungta prie tarptautinės 

Baltijos miestų sąjungos 

organizacijos,kurioje tikimasi rasti 

partnerių Skandinavijos šalyse, dalyvauti 

RRSA 

 

Tęsiama 4,55 
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Eil. Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Pasiekimo 

indikatorius 
2020 m. pasiektas rezultatas 

Atsakinga 

institucija 

Priemonės 

įgyvendinimo 

statusas 

(tęsiama, baigta 

įgyvendinti, 

neaktuali) 

Panaudota 

lėšų 2020 

m., tūkst. 

Eur 

bendruose projektuose, kurios skatintų 

investicijų pritraukimą į Rokiškio rajoną 
 

Parengtos prezentacijos ir pristatytos rajono 

investicinės galimybės verslo forume 

Kinijoje ir  Kazachstano investuotojų 

forume. 

 

Parengtas straipsnis ir publikuotas IQ 

žurnale. 

1.1.1.7 

Verslumą skatinančių 

renginių organizavimas 

ir dalyvavimas juose 

Suorganizuotų/dalyv

autų renginių 

skaičius; renginių 

dalyvių skaičius 

2020 m. Rokiškyje saurengtas IQ 

forumas „Verslo kūrimo ir plėtros 

galimybės Rokiškio rajone“, renginio 

dalyvių skaičius – 150. 

Pateikta informacija apie verslo paramos 

galimybes rajono verslininkams, 

parengtas straipsnis ir publikuotas IQ 

žurnale. 

RRSA, Rokiškio 

rajono verslininkų 

asociacija, „Rokiškio 

verslo klubas“ 

(asociacija), 

Rokiškio rajono 

savivaldybės 

švietimo centras, VšĮ 

„Versli Lietuva“ 

Tęsiama 3,0 

1.1.2    

1.1.2.1 

Verslo ir viešojo 

sektoriaus partnerystės 

stiprinimas 

Iniciatyvų, priimtų 

bendradarbiaujant su 

verslo atstovais, 

skaičius 

Verslo ir savivaldybės bendradabiavimas  

pristatant rajoną tarptautiniuose forumuose 

Harbine (Kinija), Almatoje (Kazachstanas) 

bei regiono verslo forume ,„Verslo kūrimo 

ir plėtros galimybės Rokiškio rajone; 

 

2020 m. pasirašytas susitarimas su ISM 

Vadybos ir ekonomikos universitetu dėl 

RRSA 

Tęsiama  

 

 

13,43 
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Eil. Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Pasiekimo 

indikatorius 
2020 m. pasiektas rezultatas 

Atsakinga 

institucija 

Priemonės 

įgyvendinimo 

statusas 

(tęsiama, baigta 

įgyvendinti, 

neaktuali) 

Panaudota 

lėšų 2020 

m., tūkst. 

Eur 

dalyvavimo „Švietimo lyderystė“ 

programoje, prie kurios prisijungė ir 

stipendijas 3 mokytojų kvalifikacijos kėlimui 

ISM universitete skyrė AB „Rokiškio sūris“,  

UAB „Rokiškio mėsinė“ ir Rokiškio r. 

savivaldybė. 

 

Vykdyta Jaunųjų talentų rėmimo programa, 

kurios dalinis finansavimas dengiamas iš AB 

„Rokiškio sūris“ lėšų. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.2 

Verslo iniciatyvų, 

prisidedančių prie 

viešosios infrastruktūros 

gerinimo, rėmimas 

Paremtų ir 

įgyvendintų 

iniciatyvų skaičius 

Įgyvendinta viena iniciatyva (2020 m. 

fiziniai asmenys prisidėjo prie Juodonių 

k. Piliakalnio g. asfaltavimo) 

RRSA 

 

Tęsiama 8,3 

1.1.2.3 

Verslo paramos 

organizacijų, teikiančių 

paslaugas verslo 

kūrimui ir plėtrai, plėtra 

Įgyvendintų verslo 

paramos organizacijų 

plėtros projektų 

skaičius 

Pateikta paraiška ir atrinkta finansavimui 

gauti  dėl  bendradarbystės centro 

„Spiečius“ steigimo Rokiškyje 

Rokiškio rajono 

verslo paramos 

organizacijos 

Tęsiama 0 

1.1.2.4 

Vietos ir užsienio 

institucijų 

bendradarbiavimas 

investicijų pritraukimo 

klausimais 

Įgyvendintų bendrų 

su užsienio 

partneriais projektų 

skaičius 

2020 m.. savivaldybės administracija ir 

jos įstaigos kartu su užsienio partneriais 

vykdė 10 projektų. Dėl COVID 19 

pandemijos kai kurių projektų veiklos 

buvo perkeltos į 2021 m. 

RRSA, savivaldybei 

pavaldžios įstaigos  

Tęsiama 161 

1.2. Didinti rajono turistinį ir rekreacinį patrauklumą   

1.2.1 Plėtoti ir atnaujinti turizmo ir poilsio infrastruktūrą   

1.2.1.1 
Rajono gamtos ir 

kultūros paveldo objektų 

Rekreacijai ir 

turizmui pritaikytų 

Rokiškio ežero paplūdimiio atnaujinimas; 

 
RRSA 

 

Tęsiama 30,00 
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Eil. Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Pasiekimo 

indikatorius 
2020 m. pasiektas rezultatas 

Atsakinga 

institucija 

Priemonės 

įgyvendinimo 

statusas 

(tęsiama, baigta 

įgyvendinti, 

neaktuali) 

Panaudota 

lėšų 2020 

m., tūkst. 

Eur 

bei gamtos išteklių 

pritaikymas rekreacijai 

ir turizmui 

objektų skaičius Liongino Šepkos parke įrengtas levandų 

želdynas; 

 

Projektas ,,Rokiškio m.kraštovaizdžio 

formavimas ir ekologinės būklės 

gerinimas, inžinerinių statinių statyba“ 

Nr. 05.5.1-APVA-R-019-51-0009. 

 

1.2.1.2 

Turizmo informacinės 

infrastruktūros 

įrengimas ir 

atnaujinimas 

Įrengtų ir atnaujintų 

informacinių 

priemonių skaičius 

(kelio ženklai, 

stendai, nuorodos ir 

kt.) 

Atliktas turizmo nfrastruktūros objektų 

ženklinimas pagal projektą Nr. 05.4.1-

LVPA-R-821-51-0001 „Biržų, Kupiškio, 

Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybes 

jungiančių turizmo trasų ir turizmo 

maršrutų informacinės infrastruktūros 

plėtra“- 9 vnt.  

RRSA  

 

Tęsiama 15,5 

1.2.1.3 

Turizmo traukos objektų 

ir turizmo 

infrastruktūros 

atnaujinimas ir plėtra 

Atnaujintų/išplėstų 

turizmo traukos 

objektų skaičius; 

Įrengtų/atnaujintų 

poilsiaviečių, 

apžvalgos ir poilsio 

aikštelių, 

privažiavimo kelių ir 

aikštelių skaičius 

Rokiškio mieste, Tyzenhauzų alėjoje 

įrengta 1 vandens stotelė (įrengė biudžetinė 

įstaiga „Rokiškio vandenys“); 

Įrengti 4 informaciniai stendai (3 prie 

Rokiškio krašto muziejaus, 2 -

Tyzenhauzų alėjoje) įrengti lygiomis 

dalimis panaudojant savivaldybės ir 

privataus turizmo paslaugų teikėjo lėšas 

RRSA 

Tęsiama  

 

 

11,35 

 

 

1.2.1.4 

Sportinio, pramogų, 

vandens ir kitų rūšių 

turizmo objektų bei 

maršrutų parengimas ir 

Vykdytų turizmo 

objektų atnaujinimo 

ir plėtros projektų 

skaičius; maršrutų 

Įstaigoje ir Bradesių stovyklavietėje įdiegta 

atsiskaitymo banko kortelėmis paslauga; 

įstaigai buvo perduota 15 dviračių, kuriuos 

suremontavus, parengti naudotis 8 dviračiai ir 

RRSA, Švietimo, 

kultūros  ir sporto 

skyrius, Rokiškio 

turizmo ir tradicinių 

Tęsiama 1,0 
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Eil. Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Pasiekimo 

indikatorius 
2020 m. pasiektas rezultatas 

Atsakinga 

institucija 

Priemonės 

įgyvendinimo 

statusas 

(tęsiama, baigta 

įgyvendinti, 

neaktuali) 

Panaudota 

lėšų 2020 

m., tūkst. 

Eur 

plėtra skaičius pradėta teikti nauja paslauga; buvo paruošta 

12 pasivaikščiojimo krypčių, sudarytas 1 

tarptautinis maršrutas „UNESCO paveldo 

maršrutas“, pateiktos rekomendacinės 

važiavimo kryptys  paspirtukais/ dviračiais 

Rokiškio mieste. 

amatų informacijos ir 

koordinavimo 

centras 

1.2.2 Gerinti informacijos apie rajono turizmo išteklius ir paslaugas sklaidą   

1.2.2.1 

Informacijos apie 

rajono turizmo 

produktus, išteklius, 

gamtos ir kultūros 

vertybes sklaida 

Informacinių 

iniciatyvų skaičius; 

rajono pristatymų 

įvairiuose 

respublikiniuose ir 

tarptautiniuose 

renginiuose skaičius; 

sukurtų/atnaujintų 

internetinių puslapių 

skaičius  

Įvykdytos 5 vietos rinkodaros priemonės 

(dalyvauta 2 tarptautinėse turizmo parodose 

bei 3 kitų miestų šventėse);  išleisti 23 

informaciniai leidiniai; organizuotos 6 

interaktyvios veiklos;  paskelbtos iš viso 33 

publikacijos ir 6 reportažai, apie Rokiškio 

miestą/ kraštą; parengta 1 laida (~ 50 min.) 

„Kiek kainuoja Lietuva. Rokiškis“. 

 

RRSA Architektūros 

ir paveldosaugos 

skyrius,  Švietimo, 

kultūros  ir sporto 

skyrius, Rokiškio 

turizmo ir tradicinių 

amatų informacijos ir 

koordinavimo 

centras 

Tęsiama 5,5 

1.2.2.2 

Turizmo paslaugų ir 

produktų kūrimas, plėtra 

ir kokybės gerinimas 

Atliekami turizmo 

paslaugų tyrimai; 

sukurtų naujų 

turizmo produktų 

skaičius; nuolatos 

atnaujinama 

informacinė turizmo 

duomenų bazė ir 

turizmo sektoriaus 

paslaugų tiekėjų 

informacija 

Turizmo informacija nuolat atnaujinama 

Centro internetinėje svetainėje 

www.rokiskiotic.lt, lietuvių ir 3 užsienio 

kalbomis bei socialiniuose tinkluose 

,,Facebook“ ir ,,Instagram“; 

- buvo organizuoti 2 susitikimai-išvykos su 

Rokiškio rajono kaimo turizmo sodybų, 

apgyvendinimo paslaugas. Iš viso dalyvavo 

31 verslo atstovas; sukurta rinkodaros 

priemonė – maršrutas „Rokiškis pėsčiomis. 

Pagauk kiškį!“. Atliktas turizmo rinkos 

dalyvių tyrimas (rengiant rinkodaros 

Rokiškio turizmo ir 

tradicinių amatų 

informacijos ir 

koordinavimo 

centras 

Tęsiama 4,0 



Rokiškio rajono strateginis plėtros planas iki 2022 metų 

 

 

 6 

Eil. Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Pasiekimo 

indikatorius 
2020 m. pasiektas rezultatas 

Atsakinga 

institucija 

Priemonės 

įgyvendinimo 

statusas 

(tęsiama, baigta 

įgyvendinti, 

neaktuali) 

Panaudota 

lėšų 2020 

m., tūkst. 

Eur 

strategiją 

1.3 Didinti gyvenimo ir ekonominės veiklos patrauklumą kaimo vietovėse   

1.3.1 Gerinti žemės ūkio veiklos sąlygas, skatinti konkurencingumą   

1.3.1.1 

Melioracijos ir 

hidrotechninių statinių 

rekonstrukcija 

Įgyvendintų 

rekonstrukcijos 

projektų skaičius 

Baigtas projektas „Rokiškio rajono 

Panemunėlio geležinkelio stoties 

gyvenvietės paviršinio vandens 

sutvarkymas ir su susijusios 

infrastruktūros rekonstravimas“ 

Pasirašytos 2 projektų finansavimo 

sutartys su NMA: „Rokiškio rajono 

Lukštų kadastrinės vietovės dalies 

griovių ir juose esančių statinių 

rekonstravimas“ (numatyta rekonstruoti 

22,52 km griovių ir 1 tiltas) ir 

„Rokiškio rajono kaimiškosios ir 

Juodupės seniūnijų Vyžuonos upės 

baseino dalies griovių ir juose esančių 

statinių rekonstravimas“ (numatyta 

rekonstruoti 21,54 km griovių ir 1 tiltas). 

RRSA Žemės ūkio 

skyrius 

tęsiama 113,59 

1.3.1.2 

Palankesnių ekonominių 

sąlygų rajono ūkiniams 

ir kaime veikiantiems 

subjektams sudarymas 

Paremtų kaime 

veikiančių žemės 

ūkio  subjektų 

skaičius 

136 subjektai: 54 ūkininkams 

kompensuota už patirtas išlaidas, šalinant 

melioracijos gedimus, 81 pareiškėjui 

kompensuota už patirtas išlaidas perkant 

žvyrą, kuris buvo išpiltas ant vietinės 

reikšmės kelių, paremtas vienas 

ūkininkas gaisro metu patyręs nuostolius. 

RRSA Žemės ūkio 

skyrius, KP komisija 

tęsiama 66,71 
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Eil. Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Pasiekimo 

indikatorius 
2020 m. pasiektas rezultatas 

Atsakinga 

institucija 

Priemonės 

įgyvendinimo 

statusas 

(tęsiama, baigta 

įgyvendinti, 

neaktuali) 

Panaudota 

lėšų 2020 

m., tūkst. 

Eur 

1.3.1.3 

Profesinio mokymo ir 

informavimo apie žemės 

ūkio veiklą skatinimas 

Suorganizuotų 

mokymų/informacini

ų renginių skaičius; 

renginių dalyvių 

skaičius 

1 renginys- Rokiškio rajono jaunųjų 

ūkininkų asociacijos turistinė stovykla 

,,Gamtos dėlionė” , 30 moksleivių 
RRSA Žemės ūkio 

skyrius 

Tęsiama 1,27 

1.3.1.4 

Ekologinės 

žemdirbystės, 

netradicinių žemės ūkio 

šakų ir kitų ekonominių 

veiklų skatinimas 

Suorganizuotų 

mokymų/informacini

ų renginių skaičius; 

renginių dalyvių 

skaičius 

Nevyko dėl pandemijos apribojimų 

RRSA Žemės ūkio 

skyrius 

Tęsiama 0,00 

1.3.1.5 

Žemės ūkio veiklą 

skatinančių renginių ir 

konkursų organizavimas 

Suorganizuotų 

renginių, 

konkursų skaičius 

Nevyko dėl pandemijos apribojimų 
RRSA Žemės ūkio 

skyrius 

Tęsiama 0,00 

1.3.2 Didinti  gyvenamosios aplinkos patrauklumą   

1.3.2.1 

Kaimo bendruomenių ir 

kitų NVO veiklos 

skatinimas 

Paramą gavusių 

kaimo bendruomenių 

ir NVO skaičius  

20 organizacijų (kaimo bendruomenių ir 

NVO) gavo paramą per projektų 

finansavimą, dalinį projektų finansavimą, 

duomenų keitimo Registrų centre 

kompensavimą. 

RRSA Žemės ūkio 

skyrius, seniūnijos, 

NVO 

tęsiama 16,58 

1.3.2.2 

Universalių 

daugiafunkcinių centrų 

(UDC) steigimas ir 

plėtra kaimo vietovėse 

Įsteigtų UDC 

skaičius; UDC 

paslaugų gavėjų 

skaičius 

2020 m. daugiafunkcių ugdymo centrų 

plėtra nevyko. Pagal patvirtintą 2021 – 

2025 metų perspektyvinį švietimo įstaigų 

optimizavim planą plėtra nenumatoma. 

Galimi pokyčiai kultūros ar socialinėje 

sferoje pareigybių daugiafunkciuose 

centruose plėtra perkeliant darbuotojus iš 

seniūnijų. 

RRSA, Švietimo, 

kultūros  ir sporto 

skyrius  

tęsiama 0 
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Eil. Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Pasiekimo 

indikatorius 
2020 m. pasiektas rezultatas 

Atsakinga 

institucija 

Priemonės 

įgyvendinimo 

statusas 

(tęsiama, baigta 

įgyvendinti, 

neaktuali) 

Panaudota 

lėšų 2020 

m., tūkst. 

Eur 

1.3.2.3 

Tradicinių amatų centrų 

kūrimosi ir plėtros 

skatinimas 

Įkurtų tradicinių 

amatų centrų 

skaičius; amatininkų 

skaičius; 

suorganizuotų 

mokymų/informacini

ų renginių skaičius; 

renginių dalyvių 

skaičius 

42 edukacijos/ 382 dalyviai;  6 parodos, iš jų 

1 eksponuota Kėdainiuose; 

- Salų dvaro amatų dirbtuvėse apsilankė 731 

lankytojas/dalyvis. 

- 3 virtualios edukacijos; 7 nuolatinės 

edukacinės programos; 2 naujos Kultūros 

paso programos; rajono turizmas pristatymas 

3 Rokiškio rajone vykusiose šventėse; 

Tradicinių amatininkų skaičius 18 

sertifikuotų amatininkų, iš jų 4 sertifikuotos 

įmonės. Iš viso Rokiškio rajone yra 63 

sertifikuoti produktai. 

RRSA, Švietimo, 

kultūros  ir sporto 

skyrius, Rokiškio 

turizmo ir tradicinių 

amatų informacijos ir 

koordinavimo 

centras 

Tęsiama 0,00 

1.3.2.4 
Socialinių verslų 

skatinimas ir plėtra 

Suorganizuotų 

mokymų/informacini

ų renginių skaičius; 

renginių dalyvių 

skaičius; veikiančių 

socialinių verslų 

skaičius 

2020 m.prisijungta prie VšĮ „Versli 

Lietuva" organizuojamo projekto 

„Socialinio verslo iniciatyvų skatinimas 

Panevėžio apskrityje", dalyvauta 2-jose 

projekto sesijose, kuriose dalyvavo 15 

dalyvių. 

 

RRSA Strateginio 

planavimo, 

investicijų ir viešųjų 

pirkimų skyrius, 

NVO 

Tęsiama 0 

1.3.2.5 

Vietinių įsidarbinimo 

galimybių gerinimas ir 

bendruomenių socialinės 

integracijos didinimas, 

įgyvendinant vietos 

plėtros strategijas 

Įgyvendintų 

priemonių skaičius 

Vykdomi socialiniai projektai Kriaunų ir 

Kairelių kaimo bendruomenėse RRSA Žemės ūkio 

skyrius, seniūnijos, 

Socialinės paramos 

centras, NVO 

tęsiama 17,45 

2 SUMANIOS VISUOMENĖS IR SOCIALINĖS GEROVĖS KŪRIMAS   

2.1 Didinti švietimo sistemos kokybę ir prieinamumą, vaikų ir jaunimo užimtumą   
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Eil. Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Pasiekimo 

indikatorius 
2020 m. pasiektas rezultatas 

Atsakinga 

institucija 

Priemonės 

įgyvendinimo 

statusas 

(tęsiama, baigta 

įgyvendinti, 

neaktuali) 

Panaudota 

lėšų 2020 

m., tūkst. 

Eur 

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

2.1.1.1 
Kurti efektyvų ugdymo 

įstaigų tinklą 

Mokinių skaičiaus 

vidurkio atitikimas 

norminiams aktams 

ir ugdymo proceso 

finansavimo 

nuostatoms 

Visų mokyklų mokinių skaičiaus vidurkis 

atitiko klasių komplektavimo tvarkos 

nuostatoms. Finansavimo nuostatoms pirmąjį 

2020 metų pusmetį nepilnai atitiko 3 klasių 

komplektai (2 klasių komplektai 

Panemunėlio mokykloje – daugiafunkciame 

centre ir vienas klasiės komplektas Rokiškio 

Senamiesčio progimnazijos Kriaunų skyriuje. 

Šios klasės buvo finansuojamos iš dviejų 

šaltinių: 50 proc. tikslinės dotacijos ir 

savivaldybės biudžeto. Antrąjį 2020 metų 

pusmetį visi klasių komplektai atitiko 

finansavimo nuostatoms. Tačiau siekiant 

pagerinti ugdymo kokybę jungtinėse klasėse 

savivaldybė skyrė papildomai lėšų (iš viso 2 

klasėms)  Panemunėlio daugiafunkcio centro 

ir Kavoliškio skyriaus. Visi kiti klasių 

komplektai buvo finansuojami iš „Mokymo 

lėšų“.  

RRSA, Švietimo, 

kultūros  ir sporto 

skyrius 

tęsiama 43,09 

2.1.1.2 

Švietimo ir ugdymo 

paslaugas teikiančių 

įstaigų pastatų 

modernizavimas ir 

infrastruktūros 

gerinimas 

Rekonstruotų ar 

suremontuotų pastatų 

skaičius/patalpų 

plotas (m
2
); 

sutvarkytų teritorijų 

plotas (ha) 

1 vnt. Stoginės statyba 

2650 kv.m stogas naujai įrengtas RRSA, Švietimo, 

kultūros  ir sporto 

skyrius 

 

 

tęsiama 

 

310,00 

2.1.1.3 

Saugios ir modernios 

edukacinės aplinkos 

ugdymo įstaigose 

Ugdymo įstaigų, 

turinčių higienos 

pasus/aplinkos 

Higienos pasus turi visos 25 švietimo 

įstaigos ir/ar jų skyriai. 

RRSA, Švietimo, 

kultūros  ir sporto 

skyrius, ugdymo 

Tęsiama 0 
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Eil. Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Pasiekimo 

indikatorius 
2020 m. pasiektas rezultatas 

Atsakinga 

institucija 

Priemonės 

įgyvendinimo 

statusas 

(tęsiama, baigta 

įgyvendinti, 

neaktuali) 

Panaudota 

lėšų 2020 

m., tūkst. 

Eur 

kūrimas ir plėtra stebėjimo kameras, 

skaičius; 

kompiuterių, 

tenkančių vienam 

vaikui, skaičius; 

ugdymo įstaigų, 

įsigijusių laboratorijų 

įrangą, skaičius 

Per 2019/2020 m. m. rajono mokyklos 

įsigijo 362 kompiuterius. 2020-11-01 

duomenimis mokyklose buvo 1608 

kompiuteriai. Iš jų, prijungtų prie 

interneto – 1527, planšetinių – 628, skirtų 

tik mokytojams – 265. 

Laboratorijų švietimo įstaigose skaičius – 

13: gamtos mokslų, biologijos ir 

chemijos po 3, fizikos – 4. 2020 metais 

įrengta dar viena gamtos mokslų 

laboratorija. 

įstaigos  

2.1.1.4 

Nuotolinio mokymosi 

paslaugų teikimo 

užtikrinimas 

Patenkintų prašymų 

dalis nuo visų 

pateiktų prašymų 

paslaugai gauti 

(proc.) 

 

 2020 metais dėl epidemiologinės 

situacijos nuotolinis mokymas buvo 

teikiamas visiems mokiniams visose 

mokymo ir ugdymo įstaigose. Pirmąjį 

pusmetį buvo teikiamas pagal LR 

Švietimo ir sporto ministro norminius 

aktus. Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. per 2 

mėnesius buvo įvertintas švietimo įstaigų 

nuotolinio mokymo kokybė, 

pasirengimas ir priemonės ir nuotolinis 

mokymas įteisintas visų mokymo ir 

ugdymo įstaigų nuostatuose. Švietimo 

centras organizavo nuotolinius mokymus 

suaugusiems.  

 

RRSA Švietimo, 

kultūros  ir sporto 

skyrius Rokiškio 

rajono savivaldybės 

švietimo centras 

Tęsiama 5,0 
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Eil. Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Pasiekimo 

indikatorius 
2020 m. pasiektas rezultatas 

Atsakinga 

institucija 

Priemonės 

įgyvendinimo 

statusas 

(tęsiama, baigta 

įgyvendinti, 

neaktuali) 

Panaudota 

lėšų 2020 

m., tūkst. 

Eur 

Pandemijos laikotarpiu išaugo nuotolinio 

mokymosi poreikis, kuris buvo įvykdytas 

100 proc. Dalyviai nuotoliniu būdu 

mokėsi kaip dirbti „Office 365“, „Google 

for Education“ platformose ir kt. 

2.1.1.5 

Kūrybiškumą, lyderystę 

ir iniciatyvumą 

skatinančių projektų 

įgyvendinimas 

Projektų, kuriuose 

dalyvaujama, 

skaičius; finansuotų 

projektų skaičius; 

projektų dalyvių 

skaičius 

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo 

įstaigos dalyvavo 61 tarptatiniame 

projekte, iš kurių 38 buvo finansuoti arba 

projektuose buvo skatinami vaikai (23 

eTwinning projektai finansuoti nebuvo, 

bet teikė didelę metodinę naudą). Taip 

pat dalyvavo 42 respublikiniuose 

projektuose, kuriuose buvo gautas 

finansavimas arba vykdytas projekto 

dalyvių skatinimas 

Ugdymo įstaigos, 

NVO, RRSA, 

Švietimo, kultūros  ir 

sporto skyrius  

Tęsiama 37,57 

2.1.1.6 

Suaugusiųjų bendrojo, 

profesinio ir 

neformaliojo švietimo 

paslaugų plėtra 

Naujai teikiamų 

švietimo paslaugų 

skaičius; 

besimokančiųjų 

skaičius 

Sporto rėmimo fondo lėšomis 

finansuojamas sporto projektas „Sportas-

bendrystei, sveikatai, tobulėjimui“. 

Paskaitos, mankštos. Dalyvavo 34 

asmenys 

 

Greta neformaliojo vaikų švietimo įstaigų 

sudaromos sąlygos  teikti neformaliojo 

vaikų švietimo programas laisviesiems 

mokytojams, visuomeninėms 

organizacijoms, biudžetinėms įstaigoms. 

Pailgintas 2020 metais buvo programų 

RRSA, Švietimo, 

kultūros  ir sporto 

skyrius, Rokiškio 

rajono savivaldybės 

švietimo centras, 

Rokiškio suaugusiųjų 

ir jaunimo mokymo 

centras, Rokiškio 

technologijos, verslo 

ir žemės ūkio 

mokykla 

Tęsiama 107,43 
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Eil. Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Pasiekimo 

indikatorius 
2020 m. pasiektas rezultatas 

Atsakinga 

institucija 

Priemonės 

įgyvendinimo 

statusas 

(tęsiama, baigta 

įgyvendinti, 

neaktuali) 

Panaudota 

lėšų 2020 

m., tūkst. 

Eur 

teikimo laikotarpis nuo 8 iki 9 mėnesių. 

Pirmame metų pusmetyje buvo teikiamos 

37 programos (dalyvavo 835 mokiniai), 

antrame pusmetyje 32 programos 

(dalyvavo 771 mokinys) 

2.1.1.7 

Vaikų ir jaunimo 

neformaliojo švietimo 

užtikrinimas 

Neformaliojo 

švietimo programų 

skaičius; dalyvių 

skaičius 

Per 2020 metus iš viso buvo teikiamos 

120 (pirmąjį pusmetį) ir 110 (antrąjį 

pusmetį) neformaliojo vaikų švietimo 

programos, kuriose atotinkamai dalyvavo 

2397 ir 2164 mokiniai. 

RRSA , Švietimo, 

kultūros  ir sporto 

skyrius, ugdymo 

įstaigos 

Tęsiama 1564,47 

2.1.1.8 

Rajono bendruomenės 

narių kvalifikacijos ir 

kompetencijų 

tobulinimo 

įgyvendinimas ir plėtra 

Suorganizuotų 

kvalifikacijos 

tobulinimo renginių 

skaičius; 

kompetencijas 

tobulinusių asmenų 

skaičius 

Vyko 249 kvalifikacijos tobulinimo 

renginiai, kuriuose dalyvavo 5267 

asmenys. Lyginant su 2019 m., 38 

renginiais daugiau. 

Rokiškio rajono 

savivaldybės 

švietimo centras 

Tęsiama 22,7 

2.1.1.9 

Vaikų ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo prieinamumo 

užtikrinimas 

Visi vaikai priimami 

(pagal tėvų 

prašymus) į 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo grupes 

Rajono įstaigų, vykdančių ikimokyklinio 

ir/ar priešmokyklinio ugdymo programas, 

tinklas atitinka tėvų poreikį dėl vaikų 

institucinio ugdymo. Didinant 

ikimokyklinio ugdymo prieinamumą nuo 

2020 m. rugsėjo 1 d. Juodupės l.-d. 

įsteigta nauja ikimokyklinio ugdymo 

grupė. Visų tėvų prašymai buvo 

tenkinami. Tėvai turėjo galimybę 

pasirinkti ugdymo įstaigą. Ugdymo 

RRSA, Švietimo, 

kultūros  ir sporto 

skyrius 

Tęsiama 3585,35 



Rokiškio rajono strateginis plėtros planas iki 2022 metų 

 

 

 13 

Eil. Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Pasiekimo 

indikatorius 
2020 m. pasiektas rezultatas 

Atsakinga 

institucija 

Priemonės 

įgyvendinimo 

statusas 

(tęsiama, baigta 

įgyvendinti, 

neaktuali) 

Panaudota 

lėšų 2020 

m., tūkst. 

Eur 

prieinamumo užtikrinimą garantavo ir 

nedidelis mokestis už maitinimo 

paslaugas, teikiamas lengvatas. 

2.1.2 Didinti vaikų ir jaunimo užimtumą   

2.1.2.1 

Jaunimo informavimo ir 

konsultavimo paslaugų 

efektyvumo didinimas 

Sukurta ir veikianti 

jaunimo 

informavimo 

sistema; paslaugų 

gavėjų skaičius 

Rokiškio rajono moksleivių taryboje 

dirba virš 20 rajono mokyklų 5-12 kl. 

mokinių, kurie informuoja savo mokyklų 

mokinius, savivaldų atstovus apie 

jaunimo politikos rajone įgyvendinimą, 

jaunimoRokiškio rajono moksleivių 

taryboje dirba virš 20 rajono mokyklų 5-

12 kl. mokinių, kurie informuoja savo 

mokyklų mokinius, savivaldų atstovus 

apie jaunimo politikos rajone 

įgyvendinimą, jaunimo saviraiškos 

galimybes, pilietiškumo ugdymo veiklas 

saviraiškos galimybes, pilietiškumo 

ugdymo veiklas 

 

Jauni žmonės nukreipiami į Rokiškio 

apskrityje veikiantį jaunimo informavimo 

ir konsultavimo tašką kuris yra Rokiškio 

jaunimo centre. Paslaugų gavėjų skaičius 

–107 

Rokiškio rajono 

savivaldybės 

švietimo centras, VšĮ 

Rokiškio jaunimo 

centras, Rokiškio 

rajono jaunimo 

reikalų taryba, 

RRSA, Švietimo, 

kultūros  ir sporto 

skyrius 

Tęsiama 0 

2.1.2.2 

Jaunimo organizacijų 

plėtros ir veiklos 

skatinimas 

Veikiančių jaunimo 

organizacijų 

skaičius; paremtų 

2020 metais jaunimo iniciatyvų 

konkursas nebuvo vykdomas dėl 

Rokiškio rajono 

jaunimo reikalų 

taryba, RRSA, 

Tęsiama 0 
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Eil. Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Pasiekimo 

indikatorius 
2020 m. pasiektas rezultatas 

Atsakinga 

institucija 

Priemonės 

įgyvendinimo 

statusas 

(tęsiama, baigta 

įgyvendinti, 

neaktuali) 

Panaudota 

lėšų 2020 

m., tūkst. 

Eur 

iniciatyvų / projektų 

skaičius 
pandemijos Covid-19. Švietimo, kultūros  ir 

sporto skyrius 

2.1.2.3 

Jaunimo ir su jaunimu 

dirbančių organizacijų, 

jaunimo grupių, atviro 

darbo su jaunimu ir 

savivaldos 

bendradarbiavimo 

skatinimas 

Jaunimo ir vietos 

savivaldos bendrų 

projektų/renginių 

skaičius; renginių 

dalyvių skaičius 

Rokiškio jaunimo organizacijų sąjungos 

,,Apvalus stalas“ veiklos: 

Įgyvendinta 13 veiklų 

organizacijos nariams 

stiprinti; 

Įgyvendintos 5 pilietiškumą 

skatinančios veiklos; 

Įgyvendintos 5 savanorystę 

skatinančios veiklos. Taip 

pat paviešinti 4 informaciniai 

straipsniai apie savanorystę. 

Organizuota 1 “Organizacijų mugė”; 

Organizuotas festivalis ,,Rokiškis youth 

fest 2020“ 

Unikalių dalyvių skaisčius- 422 

Rokiškio rajono 

jaunimo reikalų 

taryba, RRSA, 

Švietimo, kultūros  ir 

sporto skyrius 

Tęsiama 0 

2.1.2.5 

Vaikų ir jaunimo  

socializacijos, 

nusikaltimų prevencijos 

ir kitų programų 

įgyvendinimas 

Įgyvendinamų 

programų/projektų 

skaičius; 

suorganizuotų 

renginių skaičius; 

renginių dalyvių 

skaičius 

Stovyklų skaičius-35  

Dalyvavusių vaikų skaičius -1132 

RRSA, Švietimo, 

kultūros  ir sporto 

skyrius, Rokiškio 

rajono savivaldybės 

Pedagoginė 

psichologinė tarnyba, 

ugdymo įstaigos, 

NVO 

Tęsiama 91,00 

2.1.2.6 
Vaikų ir jaunimo fizinio 

aktyvumo, skatinimas  

Suorganizuotų 

renginių skaičius; 

renginių dalyvių 

111 renginių, 4298 dalyvių Rokiškio rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

Tęsiama 0 
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Eil. Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Pasiekimo 

indikatorius 
2020 m. pasiektas rezultatas 

Atsakinga 

institucija 

Priemonės 

įgyvendinimo 

statusas 

(tęsiama, baigta 

įgyvendinti, 

neaktuali) 

Panaudota 

lėšų 2020 

m., tūkst. 

Eur 

skaičius sveikatos biuras, 

NVO, jaunimo 

centrai, RKKSC 

2.1.2.7 

Vaikų dienos centrų 

teikiamų paslaugų 

užtikrinimas 

Dienos centrų 

paslaugų gavėjų 

skaičius  

Rokiškio rajone veikė 5 VDC. ES 

struktūrinių fondų lėšomis vykdomas  

infrastruktūros plėtros projektas 3 

veikusiuose,1 – naujai kuriamame VDC, 

kas suteiks galimybę teikti kokybiškesnes 

paslaugas.  Įvykdyta VDC paslaugų 

akreditacija, VDC skaičius padidėjo iki 7.   

RRSA, NVO 

Tęsiama 84,3 

2.1.2.8 

Sąlygų vaikų ir jaunimo 

laisvalaikio užimtumui 

sudarymas 

Įrengtų ar atnaujintų  

atvirųjų jaunimo 

centrų / erdvių 

skaičius; įrengtų ar 

atnaujintų vaikų 

žaidimo aikštelių 

skaičius 

2020 m. nebuvo įrengtų/atnaujintų 

atvirųjų jaunimo centrų/erdvių. 

RRSA  

Tęsiama 0 

2.1.2.9 

Savivaldybės jaunimo 

politikos programų 

rengimas ir 

įgyvendinimas 

Rengiami ir 

įgyvendinami 

jaunimo problemų 

sprendimo 

priemonių planai; 

priemonių planų 

įgyvendinimas 

(proc.) 

2020 metai buvo atliktas Jaunimo 

problematikos tryimas Rokiškio rajone.  

Tyrimo metu buvo apklausta 400 jaunų 

žmonių (14-29 metų amžiaus). 

Rokiškio rajono 

jaunimo reikalų 

taryba, RRSA , 

Švietimo, kultūros  ir 

sporto skyrius 

Tęsiama 2,2 

2.2 Teikti kokybiškas ir visiems prieinamas sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas   

2.2.1 Teikti kokybiškas ir saugias sveikatos priežiūros paslaugas   



Rokiškio rajono strateginis plėtros planas iki 2022 metų 

 

 

 16 

Eil. Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Pasiekimo 

indikatorius 
2020 m. pasiektas rezultatas 

Atsakinga 

institucija 

Priemonės 

įgyvendinimo 

statusas 

(tęsiama, baigta 

įgyvendinti, 

neaktuali) 

Panaudota 

lėšų 2020 

m., tūkst. 

Eur 

2.2.1.1 

Sveikatos priežiūros 

paslaugas teikiančių 

įstaigų infrastruktūros 

gerinimas 

Rekonstruotų ar 

suremontuotų pastatų 

skaičius/patalpų 

plotas (m
2
); 

sutvarkytų teritorijų 

plotas (ha) 

Projekto „Pažink save ir būk laimingas 

Rokiškio mieste“ suremontuota salė 90 

kv. m., ligoninės lėšomis suremontuotos 

3 palatos chirurgijos skyriuje 75 kv. m., 

II aukšto patalpose suremontuotas 

tualetas 9 kv. m.  

 

Rokiškio poliklinikos pastato stogo 

remontas – 1517 m
2
(užstatytas plotas), 

Rokiškio poliklinikos pastato patalpos – 

220,65 m
2 

Rokiškio poliklinikos liftas pritaikytas 

žmonėms sum negalia 1 vnt 

Asmens sveikatos 

priežiūros įstaigos  

Tęsiama 295,8 

2.2.1.2 

Sveikatos priežiūros 

paslaugas teikiančių 

įstaigų medicininės ir 

kitos įrangos 

įsigijimas/atnaujinimas 

Atnaujintos įrangos 

dalis nuo visos 

įrangos, kurią reikia 

atnaujinti (proc.); 

naujai įsigytos 

įrangos skaičius 

Rokiškio ligoninėje Įsigyta 7 vnt. 

medicinės įrangos: rentgeno aparatas 

Valstybės biudžeto lėšomis, ligoninės 

lėšomis: operacinis stalas, 

elektrochirurginis generatorius, smūginės 

bangos aparatas, holteris ir kita 

 

PASP įsigyta kraujo analizatorius 1, BPG 

krepšys 1, kompiuteriai 11, baktericidinė 

lempa 1, defibriliatorius 4, lentelės 

regėjimo aštrumui 12, dentalinis 

rentgenas1, viziografas 1, apekso 

lokatorius 1, sterilizatoriaus 3, kraujo 

paėmimo kėdės 8, EKG 6, pacientų 

Asmens sveikatos 

priežiūros įstaigos  
Tęsiama 386,9 
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Eil. Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Pasiekimo 

indikatorius 
2020 m. pasiektas rezultatas 

Atsakinga 

institucija 

Priemonės 

įgyvendinimo 

statusas 

(tęsiama, baigta 

įgyvendinti, 

neaktuali) 

Panaudota 

lėšų 2020 

m., tūkst. 

Eur 

srautų reguliavimo sistema 1, tonometrai 

akispūdžiui matuoti 6, automobiliai 

slaugai į namus 2, baldai. 

2.2.1.3 

Elektroninių paslaugų 

teikimo sveikatos 

sektoriuje plėtra 

Elektronines 

sveikatos paslaugas 

teikiančių įstaigų 

skaičius; elektroniniu 

būdu teikiamų 

paslaugų plėtra 

(proc.) 

Elektroniu būdu teikiamos paslaugos: 

pacientų registracija, siuntimai, e-

receptai, epikrizės, ambulatorinių 

paslaugų įrašai, instrumentiniai tyrimai, 

vaizdai, laboratoriniai tyrimai 

 

VšĮ Rokiškio PASPC padaliniai sujungti į 

bendrą ESIS IS. Įstaigoje 100 proc. 

išrašomi: e receptai, e siuntimai, e 

moksleivių pažymos, e medicininiai 

mirties liudijimai, e vairuotojo sveikatos 

pažymėjimai ir pan. 

Asmens sveikatos 

priežiūros įstaigos  
Tęsiama 19,4 

2.2.1.4 

Sveikatos priežiūros 

specialistų pritraukimo 

programos parengimas 

ir įgyvendinimas 

Parengta ir 

įgyvendinama 

sveikatos priežiūros 

specialistų 

pritraukimo 

programa; pritrauktų 

specialistų skaičius 

Ligoninė sudariusi sutartis su 2 

gydytojais rezidentais dėl studijų išlaidų 

finansavimo ir, baigus jas, atidirbimo.  

2020 m. ligoninėje įsidarbino jauna 

specialistė gydytoja anesteziologė – 

reanimatologė. 

 

2020 m. PASPC įdarbinti 2 šeimos 

gydytojai, skiriant finansinę paramą  

pagal finansinės paramos gydytojams, 

atvykstantiems dirbti į Rokiškio rajono 

asmens sveikatos priežiūros įstaigas, 

Asmens sveikatos 

priežiūros įstaigos  
Tęsiama 9,5. 
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Eil. Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Pasiekimo 

indikatorius 
2020 m. pasiektas rezultatas 

Atsakinga 

institucija 

Priemonės 

įgyvendinimo 

statusas 

(tęsiama, baigta 

įgyvendinti, 

neaktuali) 

Panaudota 

lėšų 2020 

m., tūkst. 

Eur 

skyrimo tvarkos aprašą 

2.2.2 Užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūrą, vykdyti sveikatos ugdymą   

2.2.2.1 

Visuomenės sveikatą 

stiprinančių programų 

įgyvendinimas 

Įgyvendintų 

programų skaičius; 

socialinių partnerių 

skaičius 

5 programos (projektai), 5 partneriai 
 

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos lėšomis finansuota 14 projektų, 

dalyvavo 14 partnerių, iš jų 2 – 

nevyriausybinės organizacijos. 

RRSA Socialinės 

paramos ir sveikatos 

skyrius, Rokiškio 

rajono savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

Tęsiama 16,04 

2.2.2.2 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros paslaugų 

teikimo ugdymo 

įstaigose plėtra 

Ugdymo įstaigų, 

kuriose teikiamos 

visuomenės 

sveikatos priežiūros 

paslaugos, skaičius 

26 
Rokiškio rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

Tęsiama 129,6 

  

2.2.2.3 
Sveikos gyvensenos 

skatinimas 

Informacinių 

iniciatyvų skaičius; 

suorganizuotų 

renginių skaičius; 

renginių dalyvių 

skaičius 

320 informacinių prenešimų, 250 

renginių, 1500 dalyvių Rokiškio rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

Tęsiama 123,2  

 

2.2.2.4 

Bendradarbiavimo plėtra 

tarp socialinių partnerių, 

visuomeninių 

organizacijų, 

įgyvendinant bendrus 

sveikatinimo projektus 

Bendradarbiavimo 

pagrindu įgyvendintų 

projektų skaičius 

10 
Rokiškio rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras, 

NVO 

Tęsiama 0 

2.2.2.5 

Visuomenės sveikatos 

stebėsenos 

(monitoringo) vykdymas  

 Parengtų 

programų/ataskaitų 

skaičius 

3 Rokiškio rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

Tęsiama  

 

0 
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Eil. Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Pasiekimo 

indikatorius 
2020 m. pasiektas rezultatas 

Atsakinga 

institucija 

Priemonės 

įgyvendinimo 

statusas 

(tęsiama, baigta 

įgyvendinti, 

neaktuali) 

Panaudota 

lėšų 2020 

m., tūkst. 

Eur 

sveikatos biuras 

2.2.2.6 

Žmonių užkrečiamųjų 

ligų profilaktikos ir 

kontrolės priemonių 

įgyvendinimas  

Įgyvendinamų 

valstybinių tikslinių 

programų skaičius; 

suorganizuotų 

mokymų skaičius; 

mokymų dalyvių 

skaičius 

1 programa,  208 mokymų, 5585 dalyvių Rokiškio rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras, 

RRSA Socialinės 

paramos ir sveikatos 

skyrius 

Tęsiama 0 

2.2.2.7 
Visuomenės psichikos 

sveikatos gerinimas 

Renginių ir dalyvių 

skaičius (vnt.) 

4 programos, 431 dalyviai Rokiškio rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

Tęsiama 0 

2.2.2.8 

Sveikos mitybos įgūdžių 

formavimas ir fizinio 

aktyvumo skatinimas 

Renginių ir dalyvių 

skaičius (vnt.) 

5 renginiai, 48 dalyviai 

97 renginiai, 1140 dalyviai 

Rokiškio rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

Tęsiama 0 

2.2.2.9 

Savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

biuro darbuotojų 

administracinių 

gebėjimų stiprinimas 

Apmokytų 

Savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuro 

specialistų skaičius 

(vnt.)/(proc.) 

13 specialistų/50 proc. 
Rokiškio rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

Tęsiama 0 

2.2.2.10 

Savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

biurų veiklos viešinimas 

Savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuro 

mokinių visuomenės 

sveikatos priežiūros 

ir stiprinimo veiklos 

viešinimas 

320  

Rokiškio rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

Tęsiama 0 
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Eil. Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Pasiekimo 

indikatorius 
2020 m. pasiektas rezultatas 

Atsakinga 

institucija 

Priemonės 

įgyvendinimo 

statusas 

(tęsiama, baigta 

įgyvendinti, 

neaktuali) 

Panaudota 

lėšų 2020 

m., tūkst. 

Eur 

viešinimas 

2.2.3 Didinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, mažinti socialinę atskirtį   

2.2.3.1 

Nestacionarių socialinių 

paslaugų infrastruktūros 

plėtra, šių paslaugų 

kokybės ir prieinamumo 

užtikrinimas 

Socialinės priežiūros 

paslaugas gavusių 

asmenų skaičius 

2020 m. dėl socialinės priežiūros 

paslaugų kreipėsi 155 asmenys, paslaugų 

poreikis patenkintas 96,8 proc. Pastoviai 

socialinės priežiūros paslaugas gauna virš 

400 paslaugų gavėjų (pagalba į namus, 

apgyvendinimo savarankiško gyvenimo 

namuose, socialinių įgūdžių ugdymas ir 

palaikymas, intensyvi krizių pagalba) 

RRSA Socialinės 

paramos ir sveikatos 

skyrius, Rokiškio 

socialinės paramos 

centras 

Obelių socialinių 

paslaugų namai 

Tęsiama 785,00 

2.2.3.2 

Dienos ir trumpalaikės 

socialinės globos 

paslaugų teikimas 

Patenkintų prašymų 

dalis nuo visų 

pateiktų prašymų 

paslaugai gauti 

(proc.) 

2020 m. dienos ir trumpalaikės socialinės 

globos paslaugų kreipėsi 67 asmenys, 

paslaugų poreikis patenkintas 92,5 proc.  

RRSA Socialinės 

paramos ir sveikatos 

skyrius, Rokiškio 

socialinės paramos 

centras 

Tęsiama 274,7 

2.2.3.3 

Stacionarių socialinių 

paslaugų plėtra, 

užtikrinant kokybiškas 

paslaugas 

pagyvenusiems 

asmenims, neįgaliems ir 

vaikams 

Socialines paslaugas 

gavusių asmenų 

skaičius 

2020 m. kreipėsi dėl ilgalaikių socialinių 

paslaugų 32 asmenys, poreikis 

patenkintas 87,5 proc. Suteikiant 

ilgalaikės socialinės globos paslaugas  

ypatingas dėmesys kreipiamas 

alternatyvioms paslaugoms- dienos 

socialinei globai, pagalbai į namus 

RRSA Socialinės 

paramos ir sveikatos 

skyrius, Rokiškio 

socialinės paramos 

centras, Rokiškio šv. 

apaštalo evangelisto 

Mato parapijos 

senelių globos namai  

Tęsiama 

 

 

 

 

 

 

452,9 

 

2.2.3.4 

Socialines paslaugas 

teikiančių įstaigų 

infrastruktūros 

gerinimas 

Rekonstruotų ar 

suremontuotų pastatų 

skaičius/patalpų 

plotas (m
2
); 

Sutvarkytų teritorijų 

Įrengtas pandusas adresu Basqanavičiaus 

g. 8, Rokiškis 10 kv. m. 

RRSA Statybos ir 

infrastruktūros 

plėtros skyrius, 

Socialinės paramos ir 

sveikatos skyrius, 

Tęsiama 5, 0 
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Eil. Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Pasiekimo 

indikatorius 
2020 m. pasiektas rezultatas 

Atsakinga 

institucija 

Priemonės 

įgyvendinimo 

statusas 

(tęsiama, baigta 

įgyvendinti, 

neaktuali) 

Panaudota 

lėšų 2020 

m., tūkst. 

Eur 

plotas (ha) socialines paslaugas 

teikiančios įstaigos  

2.2.3.5 

Socialinių paslaugų 

teikimo, pasitelkiant 

nevyriausybines 

organizacijas (NVO), 

plėtra 

Socialines paslaugas 

teikiančių NVO 

skaičius; NVO 

teikiamas paslaugas 

gavusių asmenų 

skaičius 

Socialines paslaugas (neįgaliųjų dienos 

užimtumas, individuali pagalba 

neįgaliajam, neįgaliųjų meninių gebėjimų 

lavinimas būreliuose, kolektyvuose, 

klubuose, pagalba neįgaliųjų šeimos 

nariams) teikė 4 nevyriausybinės 

organizacijos, paslaugas gavo 339 

neįgalieji. 

RRSA Socialinės 

paramos ir sveikatos 

skyrius, NVO 

Tęsiama 63,3 

 

2.2.3.6 Krizių centro steigimas 

Įsteigtas krizių 

centras; Paslaugas 

gavusių asmenų 

skaičius 

Obelių socialinių paslaugų padalinyje 

Krizių centre teikiamos intensyvios krizių 

įveikimo paslaugos, paslaugas gavo 9 

šeimos ir 22 vaikai 

RRSA  

Tęsiama  38,4 

 

2.2.3.7 

Savivaldybės socialinio 

būsto fondo 

atnaujinimas ir plėtra 

Įsigytų/pastatytų/ren

ovuotų socialinių 

būstų skaičius;  

atnaujintų 

(remontuotų) 

socialinių būstų 

skaičius 

Suremontuoti 4 socialiniai būstai 
RRSA Statybos ir 

infrastruktūros 

plėtros skyrius, Turto 

valdymo ir ūkio 

skyrius 

Tęsiama 9,36 

2.2.3.8 

Savivaldybės socialinio 

būsto fondo plėtra 

nuomojant būstus iš 

fizinių ar juridinių  

asmenų 

Išnuomotų rinkoje 

socialinių būstų 

skaičius; patenkintų 

prašymų dalis  nuo 

visų pateiktų 

prašymų paslaugai 

gauti (proc.) 

0 

Turto valdymo ir 

ūkio skyrius 

Tęsiama 0 
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Eil. Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Pasiekimo 

indikatorius 
2020 m. pasiektas rezultatas 

Atsakinga 

institucija 

Priemonės 

įgyvendinimo 

statusas 

(tęsiama, baigta 

įgyvendinti, 

neaktuali) 

Panaudota 

lėšų 2020 

m., tūkst. 

Eur 

2.2.3.9 

Elektroninių paslaugų 

teikimo socialiniame 

sektoriuje plėtra 

Įdiegtų / pagerintų  

e. paslaugų skaičius; 

elektroniniu būdu 

teikiamų paslaugų 

plėtra (proc.) 

Rokiškio rajono socialinių paslaugų 

įstaigos turi savo internetinius puslapius, 

Facebook paskyras.  

Socialinių paslaugų 

įstaigos, Rokiškio 

socialinės paramos 

centras  

Tęsiama 0 

 

2.3 Užtikrinti kokybiškas kultūros ir sporto paslaugas, skatinti gyventojų aktyvumą   

2.3.1 Didinti kultūrinės aplinkos ir paslaugų kokybę bei prieinamumą   

2.3.1.1 
Kultūrinių paslaugų 

užtikrinimas 

Kultūros 

renginių/dalyvių 

skaičius; kultūros 

įstaigų paslaugų 

lankytojų/vartotojų 

skaičius 

 

Rokiškio rajone veikė 65 kultūros 

įstaigos, įvyko 2460 renginių, juose 

apsilankė 182 199 lankytojai.  

Paslaugų vartotojų skaičius skirtingose 

įstaigose buvo: Rokiškio kultūros centre -  

50 1000, Rokiškio krašto muziejuje - 

28 400, Rokiškio r. sav. J. Keliuočio 

viešojoje bibliotekoje - 46 600, Pandėlio 

UDC  -6 700, Panemunėlio mokykloje-

UDC – 700, seniūnijose – 76 866 

RRSA Švietimo, 

kultūros  ir sporto 

skyrius, kultūros 

įstaigos  

Tęsiama          2172,5 

 

 

2.3.1.2 

Dalyvavimas 

tarptautinėse, 

respublikinėse ir 

regioninėse kultūros 

programose/projektuose 

Programų/projektų, 

kuriuose dalyvauta, 

skaičius; įgyvendintų 

priemonių skaičius 

5 projektai: Parengtas turistinis 

maršrutas; Modernizuotos 3 muziejaus 

ekspozicijos; Inovatyvi paslauga 

Rokiškio krašto muziejuje; Pagerinta 

kultūros paslaugų infrastruktūra; Šeimų 

prieinamumo erdvė 

RRSA Švietimo, 

kultūros  ir sporto 

skyrius, kultūros 

įstaigos 

Tęsiama 241,92  

 

2.3.1.3 

Kultūros paslaugas 

teikiančių savivaldybės 

įstaigų infrastruktūros 

Pastatytų, 

rekonstruotų ar 

suremontuotų pastatų 

Kaimo kultūros materialinės bazės 

stiprinimas: įsigyti muzikos instrumentai; 

RRSA Švietimo, 

kultūros  ir sporto 

skyrius, kultūros 

Tęsiama  

23,0 
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Eil. Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Pasiekimo 

indikatorius 
2020 m. pasiektas rezultatas 

Atsakinga 

institucija 

Priemonės 

įgyvendinimo 

statusas 

(tęsiama, baigta 

įgyvendinti, 

neaktuali) 

Panaudota 

lėšų 2020 

m., tūkst. 

Eur 

gerinimas ir plėtra skaičius/patalpų 

plotas (kv. m); 

sutvarkytų teritorijų 

plotas (ha) 

Atnaujinta Bradesių stovyklavietės (1,96 ha) 

infrastruktūra: įrengta stebėjimo kamerų 

sistema, įsigytas naujas vandens siurblys, 

modernizuotas nuotekų valymo įrenginys, 

įsigyta buitinė patalpa, įsigyta įranga 

teritorijos priežiūrai 

įstaigos 

2.3.1.4 

Kultūros paveldo 

saugojimas, tvarkymas 

ir populiarinimas  

Sutvarkytų kultūros 

paveldo objektų 

skaičius; 

konservuotų / 

restauruotų 

muziejinių eksponatų 

skaičius 

Atliktas Rokiškio šv. apaštalo evangelisto 

Mato bažnyčios grindų remontas (su 

šildymu), archeologiniai tyrimai. Skirtas 

savivaldybės kofinansavimas. 

UNESCO Struvės lanko Gireišių punkte 

įrengtas naujas informacinis stendas. 

Atlikti pakylos medinės dangos 

atnaujinimo, impregnavimo darbai. 

Finansavimas iš LR žemės ūkio 

ministerijos. 

2-kultūros paveldo objektai: Juodupės 

aukų kapavietė, Salų bažnyčia 

RRSA Architektūros 

ir paveldosaugos 

skyrius, kultūros 

įstaigos 

Tęsiama 40,0 

2.3.1.5 

Etnopaveldo fiksavimo, 

tyrimo, kaupimo, 

sklaidos ir 

populiarinimo rėmimas 

Etninių 

renginių/kolektyvų, 

eksponatų/gyvųjų 

židinių skaičius 

Aktyvūs ansambliai „Gastauta“, 

„Saulala“, „Vengerynė“;  
į Nematerialaus kultūros paveldo Rokiškio 

rajono sąvadą į savivaldybės lygmens 

pasiūlymų sąrašą įtraukta 16 vertybių; 

- rengiamos 2 vertybių paraiškos įtraukti 

vietinio lygmens sąrašą 

RRSA Švietimo, 

kultūros  ir sporto 

skyrius kultūros 

įstaigos 

Tęsiama 0,00 

2.3.1.6 
Rajono bibliotekų fondų 

atnaujinimas 

Bibliotekų fondų 

apyvarta, išduotis ir 

skaitomumas 

Bibliotekos fondas apima 295 884 vnt., 

per 2020 metus įsigyta 19 286 vnt. 

išduotis – 408 697 vnt., vartotojai – 12 

Rokiškio rajono 

savivaldybės Juozo 

Keliuočio viešoji 

Tęsiama 92,4 
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Eil. Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Pasiekimo 

indikatorius 
2020 m. pasiektas rezultatas 

Atsakinga 

institucija 

Priemonės 

įgyvendinimo 

statusas 

(tęsiama, baigta 

įgyvendinti, 

neaktuali) 

Panaudota 

lėšų 2020 

m., tūkst. 

Eur 

833 biblioteka, Rokiškio 

rajono savivaldybės 

švietimo centras 

2.3.1.7 
Kultūros paslaugų 

jaunimui plėtra 

Įgyvendintų 

programų/projektų 

skaičius; 

suorganizuotų 

renginių skaičius; 

renginių dalyvių 

skaičius 

Kultūros festivalis „Vasaros naktys. 

Mūsų naktys“; V tarptautinis šiuolaikinio 

meno festivalis „Startas“/ festivaliuose 

apsilankė apie 1,5 tūkst. žiūrovų 

RRSA, Švietimo, 

kultūros  ir sporto 

skyrius, kultūros 

įstaigos 

Tęsiama 16,54 

2.3.1.8 

Aktyvesnės 

savivaldybės meno 

kolektyvų, kultūros 

organizacijų, atskirų 

menininkų veiklos 

skatinimas 

Įgyvendintų 

priemonių skaičius; 

meno saviveiklos 

kolektyvuose 

dalyvaujančių 

asmenų skaičius 

Finansuoti 13 kultūros ir meno sklaidos 

projektų  RRSA  Švietimo, 

kultūros  ir sporto 

skyrius 

Tęsiama 6,52 

2.3.1.9 

NVO ir privačios 

iniciatyvos skatinimas, 

plėtojant kultūros 

paslaugų įvairovę 

Paskatintų NVO ir 

privačių iniciatyvų 

skaičius 

Nebuvo įgyvendinama 
RRSA, Švietimo, 

kultūros  ir sporto 

skyrius 

Tęsiama 0 

2.3.1.10 

Viešųjų erdvių 

pritaikymas kultūros ir 

laisvalaikio poreikiams 

Kultūros ir 

laisvalaikio 

poreikiams pritaikytų 

viešųjų erdvių 

skaičius 

2020 m. pradėtas vykdyti projektas 

„Kamajų miestelio istorijos, poeto ir 

kunigo Antano Strazdo muziejaus 

įkūrimas“  

 

Laukupės upės teritorijų sutvarkymas ir 

pritaikymas laisvalaikio poreikiams pagal 

2020 m. vykdytą projektą Rokiškio 

RRSA, NVO 

Tęsiama 370,13 
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Eil. Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Pasiekimo 

indikatorius 
2020 m. pasiektas rezultatas 

Atsakinga 

institucija 

Priemonės 

įgyvendinimo 

statusas 

(tęsiama, baigta 

įgyvendinti, 

neaktuali) 

Panaudota 

lėšų 2020 

m., tūkst. 

Eur 

miesto teritorijų kraštovaizdžio 

formavimas ir ekologinės būklės 

gerinimas; 

 

Kamajų bendruomenės projekto „Lauko 

treniruoklių aikštelės įrengimas“ metu 

įrengta laisvalaikio ir sporto erdvė su 

treniruokliais Kamajuose 

 

2.3.1.11 

Rokiškio turizmo ir 

tradicinių amatų 

informacijos ir 

koordinavimo centro 

veiklos plėtra 

Įgyvendintų projektų 

/ suorganizuotų 

renginių skaičius; 

renginių dalyvių 

skaičius 

- Buvo rengiama Rokiškio turizmo 

rinkodaros strategija 2021-2025 m. 

- organizuotos 2 mugės, 2 akcijos; 4 

renginiai; 1 orientacinis žaidimas 

„Fotomedžioklė“; įgyvedinti 6 projektai 

Rokiškio turizmo ir 

tradicinių amatų 

informacijos ir 

koordinavimo 

centras 

Tęsiama 31,00 

2.3.1.12 

Informacijos apie 

kultūrą ir kultūros 

paslaugas sklaida 

Informacinių 

iniciatyvų skaičius 

Nuolatinis informacijos skelbimas 

kultūros įstaigų interneto svetainėse, 

socialinėse paskyrose; laikraščiuose 

„Gimtasis Rokiškis“, „Rokiškio Sirena“ 

RRSA, Švietimo, 

kultūros  ir sporto 

skyrius kultūros 

įstaigos 

Tęsiama 0 

2.3.2 Gerinti sporto ir aktyvaus laisvalaikio pasirinkimo galimybes, skatinti sporto plėtrą 

2.3.2.1 

Sporto ir aktyvaus 

laisvalaikio 

infrastruktūros 

gerinimas ir plėtra 

Įrengtų/atnaujin

tų sporto ir 

aktyvaus 

laisvalaikio 

objektų skaičius 

1.  Įrengta stoginė ledo ritulio aikštelei; 

2.  Suremontuotos ledo ritulininkų 

persirengimo patalpos; 

3.  Suremontuota dalis šaudyklos 

patalpų. 

 

RRSA, Rokiškio 

rajono kūno kultūros 

ir sporto centras, 

NVO 

 310 

2.3.2.2 
Sportinės veiklos 

pasirinkimo galimybių 

Parengtų ir 

įgyvendintų kūno 

Suorganizuota 65 renginiai, kuriuose 

dalyvavo 878 dalyviai. 

Rokiškio rajono kūno 

kultūros ir sporto 

Tęsiama 415 
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Eil. Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Pasiekimo 

indikatorius 
2020 m. pasiektas rezultatas 

Atsakinga 

institucija 

Priemonės 

įgyvendinimo 

statusas 

(tęsiama, baigta 

įgyvendinti, 

neaktuali) 

Panaudota 

lėšų 2020 

m., tūkst. 

Eur 

plėtra, gyventojų fizinio 

aktyvumo skatinimas 

kultūros ir sporto 

skatinimo programų 

skaičius; 

suorganizuotų 

renginių skaičius; 

renginių dalyvių 

skaičius 

 centras, NVO 

2.3.2.3 

Kūno kultūros ir sporto 

programų bei projektų 

finansavimas ir 

įgyvendinimas 

Remiamų sporto 

organizacijų 

programų/projektų 

skaičius; programų ir 

projektų dalyvių 

skaičius 

Finansuoti 6 sporto NVO projektai, Taip 

pat buvo finansuotas VšĮ Automoto 

projektai projektas „Samsonas Rally 

2020“ . 

Rokiškio rajono kūno 

kultūros ir sporto 

centras 

Tęsiama 13,7 

2.3.2.5 
Daugiafunkcės sporto 

salės statyba Rokiškyje 

Pastatyta 

daugiafunkcė sporto 

salė Rokiškio mieste 

Daugiafunkcės sporto salės, Taikos g. 

21A Rokiškyje naujos statybos techninio 

projekto parengimo dokumentai – 

projektinis pasiūlymas 1 vnt. 
 

RRSA 

Tęsiama 28,83 

2.3.2.6 
Įrengti atokvėpio 

kambarius 

Savivaldybės bei 

kitose biudžetinėse 

įstaigose įrengti 

atokvėpio kambarius, 

kuriuose galėtų 

trumpam laikui 

pabūti  nepilnamečiai 

vaikai  bei su vaikais 

atėję klientai 

Atokvėpio kambarių įrengta nebuvo. 

RRSA, BĮ 

Tęsiama 0,00 
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Eil. Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Pasiekimo 

indikatorius 
2020 m. pasiektas rezultatas 

Atsakinga 

institucija 

Priemonės 

įgyvendinimo 

statusas 

(tęsiama, baigta 

įgyvendinti, 

neaktuali) 

Panaudota 

lėšų 2020 

m., tūkst. 

Eur 

2.3.2.7 
Rokiškio baseino 

lankytojų analizė 

Įvertinti vyrų ir 

moterų lankomumą 

bei jų poreikius 

atitinkamų lūkesčių 

tenkinimą 

Per 2020 m. baseine apsilankė 26955 

lankytojai, iš kurių procentaliai moterys 

sudarė 60 proc., vyrai – 40 proc. 

„Aqua aerobika“ užsiėmimai moterų 

lankytojų grupėje pasiteisino ir sulaukė 

didelio susidomėjimo. Grupės 

surenkamos pilnos. 

Mokymo plaukti kursų organizavimo 

paslauga nesulaukė pakankamo 

susidomėjimo nei vyrų, nei moterų tarpe. 

RRSA, BĮ 

Tęsiama 417,9 

2.4 Didinti savivaldybės veiklos efektyvumą   

2.4.1 Tobulinti savivaldybės valdymą ir teikiamų viešųjų paslaugų kokybę   

2.4.1.1 

Savivaldybės 

darbuotojų, politikų bei 

savivaldybei pavaldžių 

įstaigų darbuotojų 

kompetencijų 

tobulinimas 

Kompetenciją 

tobulinusių asmenų 

skaičius 

(politikų/administraci

jos 

darbuotojų/pavaldžių 

įstaigų darbuotojų) 

2020 m. kvalifikaciją kėlė 90 
Savivaldybės darbuotojų, politikų bei 

savivaldybei pavaldžių įstaigų darbuotojai. 

Daugiausia valstybės tarnautojai ir 

darbuotojai, dirbantys pagal darbo 

sutartis, tobulino specialiuosius ir 

profesinius gebėjimus, reikalingus 

pareigybės aprašyme nustatytoms 

funkcijoms vykdyti. 

 

RRSA  

Juridinis ir personalo 

skyrius,  

savivaldybei 

pavaldžios įstaigos 

Tęsiama 7,2 

2.4.1.2 

Visuotinės kokybės 

vadybos ir į rezultatus 

orientuoto valdymo 

principų diegimas 

Įdiegtų 

priemonių/sistemų 

skaičius 

Įdiengtų priemonių/sistemų nebuvo. 

RRSA  

Tęsiama 0 
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Eil. Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Pasiekimo 

indikatorius 
2020 m. pasiektas rezultatas 

Atsakinga 

institucija 

Priemonės 

įgyvendinimo 

statusas 

(tęsiama, baigta 

įgyvendinti, 

neaktuali) 

Panaudota 

lėšų 2020 

m., tūkst. 

Eur 

2.4.1.3 

Savivaldybės, jai 

pavaldžių įstaigų ir 

įmonių teikiamų viešųjų 

paslaugų vartotojų 

poreikių patenkinimo 

tyrimai 

Periodiškai atliekami 

tyrimai 

Atllikta I dalis Kultūros paslaugų tyrimo. 

Anketavimas. Rezultatai pristatyti rajono 

kultūros darbuotojų metodinėje dienoje; 

 

Atlikta turizmo rinkos dalyvių apklausa 

(Rokiškio rajono savivaldybės turizmo 

rinkodaros strategijos rengimo metu). 

 
Savivaldybės administracijoje atlikta asmenų 

prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo kokybės 

vertinimo apklausa. 

 

Atlikta Rokiškio socialinės paramos 

centre  teikiamų socialinių paslaugų 

kokybės analizė 

RRSA, savivaldybei 

pavaldžios įstaigos ir 

įmonės 

Tęsiama 0 

2.4.1.4 

Savivaldybės ir jai 

pavaldžių įstaigų 

informacinių 

technologijų ir ryšių 

infrastruktūros 

atnaujinimas ir plėtra 

Naujai 

įdiegtų/atnaujintų 

priemonių skaičius; 

atnaujintos/naujai 

įsigytos įrangos 

skaičius; įrengtos 

telekonferencinės 

patalpos 

savivaldybėje 

Savivaldybės administracijoje: 

Monitoriai 14 12 

Mobilus telefonai 31 31 

Spausdintuvai ir 

daugiafunkciniai  įrenginiai 5 5 

Kompiuteriai 14 14 

Kita įranga 25 25 

Viso 87 87 
 

RRSA, savivaldybei 

pavaldžios įstaigos  

Tęsiama 10,19 
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Eil. Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Pasiekimo 

indikatorius 
2020 m. pasiektas rezultatas 

Atsakinga 

institucija 

Priemonės 

įgyvendinimo 

statusas 

(tęsiama, baigta 

įgyvendinti, 

neaktuali) 

Panaudota 

lėšų 2020 

m., tūkst. 

Eur 

2.4.1.5 

Savivaldybės ir jai 

pavaldžių įstaigų ir 

įmonių materialinės 

bazės bei transporto 

priemonių atnaujinimas 

ir plėtra 

Įstaigų, atnaujinusių 

materialinę bazę, 

skaičius; įsigytų 

transporto priemonių 

skaičius 

Materialinę bazę atnaujino 33 įstaigos, 8 

transporto priemones įsigijo 7 įstaigos. RRSA, savivaldybei 

pavaldžios įstaigos ir 

įmonės 

Tęsiama 3259,0 
 

2.4.1.6 

Strateginio planavimo 

dokumentų rengimas ir 

įgyvendinimas 

Parengtų ir 

įgyvendinamų 

strateginių planų, 

strategijų, studijų 

skaičius 

2020 m. parengtų ir įgyvendinamų 

savivaldybės strateginių dokumentų 

skaičius – 3 (Atnaujintas Rokiškio rajono 

strateginio plėtros plano iki 2022 metų 

priemonių planas, parengtas Rokiškio 

rajono savivaldybės 2020-2022 metų 

strateginis veiklos planas, Rokiškio r. 

savivaldybės administracijos 2020 m. 

veiklos planas.) 

RRSA Strateginio 

planavimo, 

investicijų ir viešųjų 

pirkimų skyrius 

Tęsiama 0 

2.4.1.7 

Interaktyvių  

e. demokratijos paslaugų 

plėtra 

Įdiegtų/pagerintų  

e. paslaugų skaičius 

E. paslaugų puslapyje yra koreguojamas 

paslaugų skaičius. Paslaugų užklausos iš 

gyventojų ar įmonių gaunamos į Dokumentų 

valdymo sistemą, iš kur nukreipiamos pagal 

užklausos pobūdį į atitinkamą skyrių 

 

RRSA  

Tęsiama 0 

2.4.1.8 

Nevyriausybinių 

organizacijų veiklos 

skatinimas 

Paramą gavusių 

NVO skaičius; 

paramai skirta lėšų 

suma (Eur) 

Finansuoti 13 NVO projektų 

RRSA  

Tęsiama 7,74 

2.4.1.9 

Gerinti asmenų 

aptarnavimo kokybę, 

suteikti paslaugas 

Suteiktų paslaugų 

vietoje skaičius 

Vidutiniškai 6 kartus per dieną asmenims 

buvo teikiamos paslaugos vietoje, 

konsultuojantis su reikiamais valstybės 

RRSA Bendrasis 

skyrius 

Tęsiama 0 
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Eil. Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Pasiekimo 

indikatorius 
2020 m. pasiektas rezultatas 

Atsakinga 

institucija 

Priemonės 

įgyvendinimo 

statusas 

(tęsiama, baigta 

įgyvendinti, 

neaktuali) 

Panaudota 

lėšų 2020 

m., tūkst. 

Eur 

vietoje, nenukreipiant jų 

kitiems įstaigos 

valstybės tarnautojams 

ar darbuotojams 

tarnautojais ar darbuotojais telefonu ar 

pasikviečiant minėtus specialistus į vietą 

2.4.1.10 

Skatinti asmenis atlikti 

informacinio 

įsipareigojimo 

veiksmus, naudojantis 

elektroninėmis 

paslaugomis 

savivaldybės interneto 

tinklalapyje 

Atliktų informacinių 

veiksmų, per 

savivaldybės 

interneto tinklapį, 

skaičius 

Nėra galimybių nustatyti, kiek 

informacinio įsipareigojimo veiksmų, 
naudojantis elektroninėmis paslaugomis 

savivaldybės interneto tinklalapyje, asmenys 

atliko. 
Nuolat tobulinamos paslaugų prieinamumo 

sąlygos interneto tinklapyje, vyksta 

informacijos sklaida 

 

RRSA Bendrasis 

skyrius 

Tęsiama 0 

2.4.1.11 
Savivaldybės įvaizdžio 

formavimo gerinimas 

Įgyvendintų 

įvaizdžio gerinimo 

veiksmų plano 

priemonių dalis 

(proc.) 

Įvaizdžio gerinimo veiksmų planas nbuvo 

parengtas. 
RRSA  

Tęsiama 0 

3. DARNUS TERITORIJŲ IR INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS   

3.1 Plėtoti ir vystyti inžinerinio aprūpinimo infrastruktūrą   

3.1.1 Atnaujinti ir plėsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą   

3.1.1.1 

Vandens tiekimo ir 

nuotekų (buitinių ir 

lietaus) tvarkymo tinklų 

inventorizacija ir 

įteisinimas 

Inventorizuotų tinklų 

ilgis (km) 

Inventorizuota 8,3 km vandentiekio tinklų 

 

RRSA Turto 

valdymo ir ūkio 

skyrius, UAB 

„Rokiškio vandenys“ 

Tęsiama 246,95 

3.1.1.2 Geriamojo vandens Rekonstruotų ir  UAB „Rokiškio   
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Eil. Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Pasiekimo 

indikatorius 
2020 m. pasiektas rezultatas 

Atsakinga 

institucija 

Priemonės 

įgyvendinimo 

statusas 

(tęsiama, baigta 

įgyvendinti, 

neaktuali) 

Panaudota 

lėšų 2020 

m., tūkst. 

Eur 

kokybės gerinimo, 

geležies šalinimo 

įrenginių rekonstravimas 

ir įrengimas 

naujai įrengtų 

geriamo vandens 

gerinimo įrenginių 

skaičius 

Pastatyti 2 vandens gerinimo įrenginiai 

Didsodės ir Pakriaunių kaimuose. 

Rekonstruoti Juodupės vandens gerinimo 

įrenginiai. 

vandenys“ Tęsiama 396 

3.1.1.3 

Nuotekų valymo 

įrenginių rekonstravimas 

ir įrengimas 

Rekonstruotų ir 

naujai įrengtų 

nuotekų valymo 

įrenginių skaičius 

1.Baigti Laibgalių nuotekų valymo įrenginių 

statybos darbai. 

2. Vykdomi Rokiškio miesto nuotekų valymo 

įrenginių rekonstrukcijos darbai. 

UAB „Rokiškio 

vandenys“ 

Tęsiama 130 

3.1.1.4 

Geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų 

surinkimo tinklo 

rekonstravimas ir 

įrengimas 

Įrengtų ir 

rekonstruotų 

vandentiekio/nuotekų 

tinklų ilgis (km) 

Vandentiekio tinklai nauja statyba: 

1. Rokiškio m. 2562,00 m; 

2. Antanašės ir Stasiūnų k. 925,00 m; 

3. Pandėlio m. ir Pandėlio k. 900 m; 

4. Ragelių k. 370 m. 

5. Juodupės mstl. ir Raišių k. 3096 m; 

Vandentiekio tinklų rekonstrukcija: 

1. Rokiškio m. 2012,00 m; 

2. Juodupės mstl. ir Raišių k. 4689 m; 

 

Nuotekų tinklai nauja statyba: 

1. Juodupės mstl. 100 m; 

2. Rokiškio m. 526 m; 

3. Laibgalių k. 6472 m 

Nuotekų tinklų rekonstrukcija: 

1. Rokiškio m. 2093 m; 

 

 

UAB „Rokiškio 

vandenys“ 

 

Tęsiama 

2197 

3.1.1.5 

Lietaus nuotekų 

surinkimo ir valymo 

infrastruktūros 

Įrengtų ir 

rekonstruotų lietaus 

nuotekų surinkimo 

Paviršinių nuotekų tinklai Rokiškio 

aglomeracijoje   21 m. 
RRSA 

 

Tęsiama 

0 
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Eil. Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Pasiekimo 

indikatorius 
2020 m. pasiektas rezultatas 

Atsakinga 

institucija 

Priemonės 

įgyvendinimo 

statusas 

(tęsiama, baigta 

įgyvendinti, 

neaktuali) 

Panaudota 

lėšų 2020 

m., tūkst. 

Eur 

rekonstravimas ir 

įrengimas 

tinklų ilgis (km), 

valymo įrenginių 

skaičius 

3.1.1.6 

Bešeimininkių ir 

nenaudojamų požeminių 

vandens gręžinių 

likvidavimas ir 

konservavimas 

Likviduotų ir 

užkonservuotų 

požeminių vandens 

gręžinių skaičius 

2020 metais nebuvo poreikio 
RRSA Architektūros 

ir paveldosaugos 

skyrius 

Tęsiama 0 

3.1.1.7 

Centralizuotos 

vandentvarkos 

infrastruktūros plėtra 

Perimtų 

vandentvarkos 

įrenginių skaičius 

Aleknų k ir Raupių k. 
UAB „Rokiškio 

vandenys“ 

 

Tęsiama 

0 

3.1.2 Didinti energetikos sistemų efektyvumą ir prieinamumą   

3.1.2.1 

Viešosios paskirties 

pastatų energetinio 

efektyvumo didinimas 

Pastatų, kuriuose 

pagerintas 

energetinis 

efektyvumas, 

skaičius 

0 

RRSA  

 

tęsiama 

 

97,20 

3.1.2.2 

Apšvietimo tinklų 

atnaujinimas ir plėtra, 

energijos taupymo 

priemonių diegimas 

Naujai 

įrengtų/atnaujintų 

apšvietimo tinklų 

ilgis (km); įdiegtų 

energijos taupymo 

priemonių skaičius 

0,409 Km Aušros g. 

Seniūnijose pakeista arba naujai 

sumontuota 196 gatvių apėvietimo 

šviestuvų, 14 apšvietimo valdymo 

skydelių, Sumontuota 3650 m  

apšvietimo tinklo oro kabelių 

RRSA  

 

tęsiama 

 

28,00 

3.1.2.3 

Energijos gamybos ir 

tiekimo efektyvumo 

didinimas, įrengiant ir 

modernizuojant katilines 

bei centralizuoto 

Naujai 

įrengtų/modernizuotų 

katilinių skaičius, 

centralizuoto šilumos 

tiekimo tinklų ilgis 

0,290 km 

RRSA, AB 

„Panevėžio energija“ 

tęsiama 282.00 
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Eil. Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Pasiekimo 

indikatorius 
2020 m. pasiektas rezultatas 

Atsakinga 

institucija 

Priemonės 

įgyvendinimo 

statusas 

(tęsiama, baigta 

įgyvendinti, 

neaktuali) 

Panaudota 

lėšų 2020 

m., tūkst. 

Eur 

šilumos tiekimo tinklus (km) 

3.1.2.4 

Energijos gamybos 

efektyvumo didinimas 

privačiose namų valdose 

Privačių namų valdų, 

padidinusių energijos 

vartojimo 

efektyvumą,  

skaičius  

 

 

Nėra duomenų 
RRSA, fiziniai 

asmenys 

 

 

 tęsiama 

0 

3.1.2.5 

Alternatyvių energijos 

išteklių skatinimas ir 

plėtra 

Įgyvendintų projektų 

skaičius 

 

Įgyvendintas 1 projektas RRSA  

 

tęsiama 

 

369,0 

3.2 Užtikrinti kokybiškas ir saugias susisiekimo sąlygas   

3.2.1 Plėtoti rajono transporto infrastruktūrą, gerinti susisiekimą   

3.2.1.1 

Vietinės reikšmės kelių 

(gatvių) ir jų statinių 

inventorizavimas ir 

įteisinimas 

Inventorizuotų vietinės 

reikšmės kelių (gatvių) 

ilgis (km) 

202,304 km 
RRSA, Turto 

valdymo ir ūkio 

skyrius 

Tęsiamas 32,5 

3.2.1.2 

Vietinės reikšmės kelių 

(gatvių), privažiavimų ir 

jų statinių atnaujinimas 

ir plėtra 

Atnaujintų/naujai 

įrengtų vietinės 

reikšmės kelių 

(gatvių), privažiavimų 

ilgis (km), statinių 

skaičius 

7,1 km, 7 vnt. RRSA Strateginio 

planavimo, 

investicijų ir viešųjų 

pirkimų skyrius, 

Statybos ir 

infrastruktūros 

plėtros skyrius, 

Architektūros ir 

paveldosaugos 

skyrius 

Tęsiama 2245,5 

3.2.1.3 

Saugaus eismo 

priemonių diegimas ir 

atnaujinimas 

Įdiegtų/atnaujintų 

saugaus eismo 

priemonių skaičius 

207 vnt. kelio ženklai, horizontalusis 

kelių ženklinimas 1825 m
2
 RRSA  

Tęsiama 26,0 
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Eil. Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Pasiekimo 

indikatorius 
2020 m. pasiektas rezultatas 

Atsakinga 

institucija 

Priemonės 

įgyvendinimo 

statusas 

(tęsiama, baigta 

įgyvendinti, 

neaktuali) 

Panaudota 

lėšų 2020 

m., tūkst. 

Eur 

3.2.1.4 

Automobilių stovėjimo 

aikštelių tinklo 

atnaujinimas ir plėtra 

Atnaujintų/naujai 

įrengtų automobilių 

stovėjimo aikštelių 

skaičius 

0 RRSA Strateginio 

planavimo, 

investicijų ir viešųjų 

pirkimų skyrius, 

Statybos ir 

infrastruktūros 

plėtros skyrius, 

Architektūros ir 

paveldosaugos 

skyrius 

Tęsiama 0 

3.2.1.5 

Viešojo transporto 

infrastruktūros 

įrengimas ir 

atnaujinimas 

Atnaujinti Rokiškio 

autobusų parko ir 

autobusų stoties 

pastatai; 

įrengtų/atnaujintų 

stotelių skaičius; 

įgyvendintų 

alternatyviais degalais 

varomų transporto 

priemonių 

infrastruktūros 

projektų skaičius 

Projektų nebuvo 

RRSA, UAB 

„Rokiškio autobusų 

parkas“ 

Tęsiama 0 

3.2.1.6 

Pėsčiųjų, dviračių ir kito 

bevariklio transporto 

takų, kelių ir kitos su tuo 

susijusios 

infrastruktūros 

įrengimas ir 

atnaujinimas 

Įrengtų/atnaujintų 

šaligatvių, pėsčiųjų, 

dviračių ir kito 

bevariklio transporto 

takų ir kelių ilgis (km) 

4,0 km RRSA Strateginio 

planavimo, 

investicijų  ir viešųjų 

planavimo skyrius, 

Statybos ir 

infrastruktūros 

plėtros skyrius, 

Tęsiama 790,2 
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Eil. Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Pasiekimo 

indikatorius 
2020 m. pasiektas rezultatas 

Atsakinga 

institucija 

Priemonės 

įgyvendinimo 

statusas 

(tęsiama, baigta 

įgyvendinti, 

neaktuali) 

Panaudota 

lėšų 2020 

m., tūkst. 

Eur 

Architektūros ir 

paveldosaugos 

skyrius 

3.2.1.7 

UAB „Rokiškio 

autobusų parkas“ 

transporto parko 

atnaujinimas 

Įsigytų viešojo 

transporto priemonių 

skaičius  

1 (Įsigytas autobusas „Mercedes Benz“ 

MB O 519) 
RRSA, UAB 

„Rokiškio autobusų 

parkas“ 

Tęsiama 59,9 

3.2.1.8 

Eismo saugumą 

didinančių programų ir 

projektų rengimas ir 

įgyvendinimas 

Parengtų 

programų/projektų 

saugaus eismo 

tematika skaičius 

Parengtų programų/projektų saugaus 

eismo tematika skaičius - 0 
 

Panevėžio apskrities 

VPK Rokiškio rajono 

PK, VĮ Panevėžio 

regiono keliai, NVO 

Tęsiama 0 

3.3 Saugoti ir gerinti aplinkos kokybę   

3.3.1 Plėsti atliekų tvarkymo sistemas   

3.3.1.1 

Antrinių žaliavų, 

tekstilės, biologiškai 

skaidžių ir maisto 

virtuvės atliekų 

rūšiavimo galimybių 

didinimas 

Surinktų antrinių 

žaliavų ir tekstilės 

atliekų/biologiškai 

skaidžių ir maisto 

virtuvės atliekų 

kiekis (ton.); 

išdalintų ir pastatytų 

surinkimo priemonių 

skaičius 

2020 m. nupirkta ir išdalinta Rokiškio r. 

savivaldybės gyventojams 354 vnt. žaliųjų 

atliekų kompostavimo konteinerių 

individualioms namų valdoms.   

2020 m. rugsėjo 22 d. parengtas investicinis 

projektas ir 2020 m. spalio 30 d. Panevėžio 

regiono plėtros tarybos sprendimu įtrauktas į 

regioninių projektų sąrašą. 

2020 m. gruodžio 22 d. LR AM Aplinkos 

projektų agentūrai pateikta paraiška dėl 

finansavimo skyrimo. Maisto/ virtuvės 

atliekų apdorojimo pajėgumų sukūrimui 

numatomas biudžetas: ES parama – 768 

113,66 Eur.; UAB PRATC lėšos – 135 

549,47 Eur. 

UAB Panevėžio 

regiono atliekų 

tvarkymo centras, 

RRSA Architektūros 

ir paveldosaugos 

skyrius, AB 

,,Rokiškio 

komunalininkas“ 

Tęsiama 21,44 
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Eil. Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Pasiekimo 

indikatorius 
2020 m. pasiektas rezultatas 

Atsakinga 

institucija 

Priemonės 

įgyvendinimo 

statusas 

(tęsiama, baigta 

įgyvendinti, 

neaktuali) 

Panaudota 

lėšų 2020 

m., tūkst. 

Eur 

3.3.2 Kurti ir išsaugoti švarią ir sveiką gamtinę aplinką 

3.3.2.1 

Aplinkos monitoringo 

programų rengimas ir 

įgyvendinimas 

Rengiamos ir 

įgyvendinamos 

monitoringo 

programos 

Rokiškio rajono savivaldybės aplinkos 

monitoringo programos 2018-2023 metams 

vykdymas. 

RRSA Architektūros 

ir paveldosaugos 

skyrius 

Tęsiama 17,91 

3.3.2.2 

Vandens telkinių ir jų 

pakrančių valymas ir 

tvarkymas 

Išvalytų vandens 

telkinių plotas (ha), 

pakrančių ilgis (km) 

2020 m. pasirašyta sutartis dėl Rokiškio 

miesto I ir II tvenkinių išvalymo 

projektavimo paslaugų. Projektas bus 

parengtas 2021 m. 

RRSA  

Tęsiama 0,0 

3.3.2.3 

Triukšmo valdymo ir 

prevencijos sistemos 

formavimas 

Nustatytų tyliųjų 

zonų skaičius; 

įgyvendintų triukšmo 

prevencijos ir 

mažinimo priemonių 

skaičius 

 

Triukšmo žemėlapiai parengti (2 tyliosios 

zonos). Priemonės vykdomos nebuvo. 
RRSA Socialinės 

paramos ir sveikatos 

skyrius 

Tęsiama 0 

3.3.2.4 

Visuomenės švietimas 

aplinkos apsaugos bei 

atliekų tvarkymo srityse 

Rengiamos ir 

įgyvendinamos 

aplinkosauginio 

švietimo programos; 

įgyvendintų 

visuomenės švietimo 

iniciatyvų skaičius 

Buvo parengti straipsniai kurie patalpinta 

Rokiškio rajono savivaldybės ir UAB 

Panevėžio regiono atliekų tvarkymo 

centras internetinėse svetainėse bei 

rajono laikraščiuose Gimtasis Rokiškis ir 

Rokiškio sirena. 

 

RRSA Architektūros 

ir paveldosaugos 

skyrius, Švietimo, 

kultūros ir sporto 

skyrius, NVO 

Tęsiama 0,0 

3.3.2.5 

Natūralaus ir 

urbanizuoto 

kraštovaizdžio teritorijų 

inventorizacija, 

tvarkymas ir atkūrimas 

Inventorizuotų 

teritorijų plotas (ha); 

tvarkomų/atkurtų 

teritorijų plotas (ha) 

2020 metais pasirašyta sutartis dėl 

asfaltbetonio bazės Žemaitės g. Rokiškio 

m. datalaus ekogeologinio tyrimo ir 

užterštos teritorijos tvarkymo plano 

parengimo paslaugų. Projektas bus 

RRSA Architektūros 

ir paveldosaugos 

skyrius 

Tęsiama 0,0 
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Eil. Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Pasiekimo 

indikatorius 
2020 m. pasiektas rezultatas 

Atsakinga 

institucija 

Priemonės 

įgyvendinimo 

statusas 

(tęsiama, baigta 

įgyvendinti, 

neaktuali) 

Panaudota 

lėšų 2020 

m., tūkst. 

Eur 

parengtas 2021 m. 

3.3.2.6 

Bešeimininkių ir 

savivaldybei nuosavybės 

teise priklausančių 

pastatų ir statinių 

likvidavimas 

Likviduotų pastatų ir 

statinių skaičius 

3 RRSA Turto 

valdymo ir ūkio 

skyrius, Statybos ir 

infrastruktūros 

plėtros skyrius 

Tęsiama 14,50 

3.4 Užtikrinti darnią teritorinę plėtrą ir kokybišką gyvenamąją aplinką   

3.4.1 Planuoti darnią rajono teritorijų ir infrastruktūros plėtrą   

3.4.1.1 

Teritorijų planavimo 

dokumentų rengimas ir 

atnaujinimas 

Parengtų/atnaujintų 

teritorijų planavimo 

dokumentų skaičius 

Vadovaujantis Geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtros planų rengimo 

taisyklių (toliau − Taisyklės) 47 punktu, 

informuojame, kad 2020 m. gruodžio 23 

d. Rokiškio rajono taryba sprendimu Nr. 

TS-321 „Dėl Rokiškio rajono vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtros plano koregavimo 

plano patvirtinimo“ patvirtino Rokiškio 

rajono vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo infrastruktūros plėtros plano 

koregavimo planą, kuris įsigalioja kitą 

dieną po jo įregistravimo ir paskelbimo 

Lietuvos Respublikos teritorijų 

planavimo dokumentų registre (2021-01-

12 TPD registracijos Nr. T00085701). 

Vadovaujantis Taisyklių 47
1 

punktu, 

RRSA Architektūros 

ir paveldosaugos 

skyrius 

 

Tęsiama 6,29 
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Eil. Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Pasiekimo 

indikatorius 
2020 m. pasiektas rezultatas 

Atsakinga 

institucija 

Priemonės 

įgyvendinimo 

statusas 

(tęsiama, baigta 

įgyvendinti, 

neaktuali) 

Panaudota 

lėšų 2020 

m., tūkst. 

Eur 

patvirtintos Rokiškio miesto 

aglomeracijos ribos erdvinius duomenis 

pateikėme Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministerijai. 

3.4.1.2 

Geografinės 

informacinės sistemos – 

interneto svetainės 

(GIS) sukūrimas ir 

plėtra 

Sukurta ir nuolat 

atnaujinama 

interaktyvi interneto 

svetainė-žemėlapis 

Priemonė nebuvo vykdoma. 
RRSA Architektūros 

ir paveldosaugos 

skyrius 

Tęsiama 0,0 

3.4.1.3 

Žemės sklypų prie 

savivaldybei 

priklausančių statinių 

suformavimas ir 

įteisinimas  

Suformuotų ir 

įteisintų žemės 

sklypų skaičius 

Per 2020 m. prie savivaldybei 

priklausančių statinių suformuota ir 

įteisinta 18 žemės sklypų 

RRSA Architektūros 

ir paveldosaugos 

skyrius, Turto 

valdymo ir ūkio 

skyrius 

Tęsiama 0,0 

3.4.1.4 

Infrastruktūros 

atnaujinimo ir plėtros 

projektinės 

dokumentacijos 

rengimas 

Parengtos projektinės 

dokumentacijos 

skaičius 

2020 m. buvo parengta ir pateikta   3 

investiciniai projektai ir 10 paraiškų ir /ar  

projektinių pasiūlymų įvairioms 

ministerijoms dėl finansavimo iš ES, 

valstybės investicijų ar kitų programų 

gavimo. 

RRSA Strateginio 

planavimo,  

investicijų ir viešųjų 

pirkimų skyrius; 

Statybos ir 

infrastruktūros 

plėtros skyrius 

Tęsiama 3,5 

3.4.1.5 

Viešosios paskirties 

pastatų inventorizavimas 

ir įteisinimas 

Inventorizuotų 

viešosios paskirties 

pastatų skaičius 

0 RRSA Turto 

valdymo ir ūkio 

skyrius 

tęsiama 0,0 

3.4.1.6 

Visuomenės poreikiams 

reikalingų žemės sklypų 

suformavimas ir 

įteisinimas 

Suformuotų ir 

įteisintų žemės 

sklypų skaičius 

Per 2020 m. suformuota ir įteisinta 

bendro naudojimo ir visuomenės 

poreikiams 16 reikalingų žemės sklypų 

RRSA Architektūros 

ir paveldosaugos 

skyrius 

Tęsiama 0,0 

3.4.1.7 Savivaldybės Savivaldybei 67,32 proc. RRSA Turto Tęsiama 103,4  
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Eil. Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Pasiekimo 

indikatorius 
2020 m. pasiektas rezultatas 

Atsakinga 

institucija 

Priemonės 

įgyvendinimo 

statusas 

(tęsiama, baigta 

įgyvendinti, 

neaktuali) 

Panaudota 

lėšų 2020 

m., tūkst. 

Eur 

savarankiškosioms 

funkcijoms įgyvendinti 

skirto nekilnojamojo 

turto plėtra 

nuosavybės teise 

priklausančio 

naudojamo ir viso  

turto santykis, proc. 

valdymo ir ūkio 

skyrius 

3.4.2 Kurti saugią ir kokybišką gyvenamąją aplinką   

3.4.2.1 

Saugios gyvenamosios 

aplinkos kūrimas, 

vykdant įvairias 

prevencines, švietėjiškas 

programas 

Vykdomų programų 

skaičius; naujai 

susikūrusių saugios 

kaimynystės grupių 

skaičius 

Saugios gyvenamosios aplinkos kūrimas, 

vykdant įvairias prevencines, švietėjiškas 

programas 

Vykdomų programų skaičius; naujai 

susikūrusių saugios kaimynystės grupių 

skaičius - 2020 metais įkurta 1 saugios 

kaimynystės grupė (viso rajone yra 30 

SKG)  

 

Panevėžio apskrities 

VPK Rokiškio rajono 

PK, Rokiškio rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras  

Tęsiama 0,0 

3.4.2.2 

Pažeidimų fiksavimo 

priemonių 

infrastruktūros 

atnaujinimas ir plėtra 

Įrengtų vaizdo 

kamerų skaičius; 

atnaujintų ir naujai 

įrengtų kitų saugumo 

priemonių skaičius 

Įsigytos 5 vaizdo kameros, kurios bus 

įrengtos Rokiškio mieste. RRSA, Panevėžio 

apskrities VPK 

Rokiškio rajono PK 

Tęsiama 4,5 

3.4.2.3 

Daugiabučių 

gyvenamųjų namų 

renovacija 

Renovuotų 

daugiabučių namų 

skaičius 

2020 m. renovuoti 3 daugiabučiai namai. RRSA Strateginio 

planavimo, 

investicijų ir viešųjų 

pirkimų skyrius, 

daugiabučius 

administruojančios 

įmonės, bendrijos 

Tęsiama 0,0 

3.4.2.4 
Miestų, miestelių ir 

kaimų bendruomeninės ir 

Įgyvendintų projektų 

skaičius 

Tęsiamas projektas „Obelių miesto 

gyvenamosios vietovės atnaujinimas“  
RRSA, NVO 

Tęsiama 209,0 
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Eil. Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Pasiekimo 

indikatorius 
2020 m. pasiektas rezultatas 

Atsakinga 

institucija 

Priemonės 

įgyvendinimo 

statusas 

(tęsiama, baigta 

įgyvendinti, 

neaktuali) 

Panaudota 

lėšų 2020 

m., tūkst. 

Eur 

viešosios infrastruktūros 

atnaujinimas ir plėtra 

3.4.2.5 

Religinės paskirties 

pastatų  restauravimas ir 

atnaujinimas 

Restauruotų ir 

atnaujintų religinės 

paskirties pastatų 

skaičius 

3 (Salų bažnyčia, Obelių bažnyčia, 

Sentikių cerkvė) RRSA, NVO 

Tęsiama 23,0 

3.4.2.6 

Esamų kapinių ribų 

išplėtimas ir naujų 

kapinių bei 

kolumbariumų 

įrengimas 

Išplėstų/naujai 

įrengtų kapinių 

skaičius; įrengtų 

kolumbariumų 

skaičius 

Priemonė nebuvo įgyvendinama. RRSA Architektūros 

ir paveldosaugos 

skyrius, Statybos ir 

infrastruktūros 

plėtros skyrius 

Tęsiama 0,0 

 

 

 

_____________________________________________________ 


