Rokiškio rajono savivaldybės tarybos
2017 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-101
1 priedas

ROKIŠKIO RAJONO STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IKI 2022 M. ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2016 M.
2016 m. pasiektas rezultatas
Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Pasiekimo indikatorius

1.1.1

Sudaryti palankias sąlygas verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui
0
0
Suformuotų sklypų plotas,
ha

1.1.1.1

Komercinės paskirties
žemės sklypų
suformavimas

1.1.1.2

Administracinės naštos
verslui mažinimas
(supaprastinant leidimų,
licencijų išdavimo ir kt.
procedūras)

Priimtų sprendimų,
mažinant administracinę
naštą, skaičius

Rajono verslo aplinkos
tyrimų vykdymas

Periodiškai atliekami
tyrimai

1.1.1.5

Atsakinga
institucija

Formuoti verslui palankią aplinką, skatinti investicijas

1.1

1.1.1.4

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(Įgyvendinama,
baigta įgyvendinti,
neaktuali išbraukti)

EKONOMINĖS PLĖTROS SKATINIMAS IR KONKURENCINGUMO DIDINIMAS

1

1.1.1.3

Įsisavinta lėšų

Efektyvios verslo
subjektų rėmimo
sistemos plėtra
Verslui skirtos duomenų
bazės, apie investavimo
galimybes savivaldybėje,
plėtra

Paremtų verslo subjektų
skaičius
Sukurta, nuolat atnaujinama
ir viešinama duomenų bazė

65
Išduota 21 licencija prekiauti
alkoholiniais gėrimais,11 licencijų –
tabako gaminiais, 7 leidimai - naftos
produktais ir suskystintomis dujomis,
26 transporto licencijos ir jų kopijos
1 tyrimas
VšĮ „Versli Lietuva“
http://www.verslilietuva.lt/lt/analitika3/regionai
24
Paramą gavo 24 verslo subjektai,
finansuota 27 paraiškos.
Internetinėje svetainėje
www.rokiskis.lt pateikta informacija
apie investavimo galimybes,
informacija atnaujinama

2016 nebuvo
įgyvendinama

RRSA
Architektūros ir
paveldosaugos
skyrius

Įgyvendinama

RRSA Turto
valdymo ir viešųjų
pirkimų skyrius

Įgyvendinama

RRSA, Rokiškio
rajono verslininkų
asociacija

Įgyvendinama

Pagalbos smulkaus
ir vidutinio verslo
subjektams fondas

Įgyvendinama

RRSA Strateginio
planavimo ir
investicijų skyrius

0
0

1863,92

0

Rokiškio rajono strateginis plėtros planas iki 2022 metų

2016 m. pasiektas rezultatas
Eil. Nr.

1.1.1.6

1.1.1.7

Priemonės pavadinimas

Pasiekimo indikatorius

Investuotojams
patrauklios savivaldybės
įvaizdžio formavimas

Suorganizuotų rajono
pristatymų potencialiems
investuotojams skaičius;
Informacinių iniciatyvų
skaičius; Sukurtų ir
atnaujintų duomenų bazių
skaičius

Verslumą skatinančių
renginių organizavimas
ir dalyvavimas juose

1.1.2
1.1.2.1

1.1.2.2

1.1.2.3
1.1.2.4

Verslo ir viešojo
sektoriaus partnerystės
stiprinimas
Verslo iniciatyvų,
prisidedančių prie
viešosios infrastruktūros
gerinimo, rėmimas
Verslo paramos
organizacijų, teikiančių
paslaugas verslo kūrimui
ir plėtrai, plėtra
Vietos ir užsienio

1
Organizuota Lietuvos-Lenkijos
verslininkų konferencija

Įsisavinta lėšų

Įgyvendintų bendrų su

Atsakinga
institucija

Įgyvendinama

RRSA

Įgyvendinama

RRSA, VšĮ „Versli
Lietuva“, Rokiškio
rajono verslininkų
asociacija, Rokiškio
rajono savivaldybės
švietimo centras

Nebuvo įgyvendinama

RRSA

Nebuvo įgyvendinama

RRSA

Įgyvendinama

Rokiškio rajono
verslo paramos
organizacijos

Įgyvendinama

RRSA,

3067,03

7/146
4141,13
Erasmus +K2 programos projektas
„Naujos verslumo ugdymo metodikos
Suorganizuotų/dalyvautų
kūrimas per Europos regionų
renginių skaičius; Renginių
strateginę partnerystę“
dalyvių skaičius
VšĮ „Versli Lietuva“ 7 verslumo
skatinimo renginiai „Viskas apie
verslo pradžią“ – 146 dalyviai
Plėtoti viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą ir partnerystę
Iniciatyvų, priimtų
0
0
bendradarbiaujant su verslo
atstovais, skaičius
0
0
Paremtų ir įgyvendintų
iniciatyvų skaičius
Įgyvendintų verslo paramos
organizacijų plėtros projektų
skaičius

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(Įgyvendinama,
baigta įgyvendinti,
neaktuali išbraukti)

VšĮ „Versli Lietuva“ – suteikta 70
konsultacijų, įsteigta 13 įmonių ir 3
individualios veiklos pagal pažymą

0

0

0

1

Rokiškio rajono strateginis plėtros planas iki 2022 metų

2016 m. pasiektas rezultatas
Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

institucijų
bendradarbiavimas
investicijų pritraukimo
klausimais

Įsisavinta lėšų

Pasiekimo indikatorius

užsienio partneriais projektų
skaičius

1.2.

Vyko 5 susitikimai su Latvijos
institucijomis, 1 susitikimas su
atstovais iš Baltarusijos Respublikos
dėl investicijų pritraukimo, teikiant
bendrus projektus.
2 rajono biudžetinių įstaigų
projektams skirtas finansavimas iš
Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo
per sieną programos
Didinti rajono turistinį ir rekreacinį patrauklumą

1.2.1

Plėtoti ir atnaujinti turizmo ir poilsio infrastruktūrą

1.2.1.1

1.2.1.2

Rajono gamtos ir
kultūros paveldo objektų
bei gamtos išteklių
pritaikymas rekreacijai ir
turizmui

Turizmo informacinės
infrastruktūros įrengimas
ir atnaujinimas

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(Įgyvendinama,
baigta įgyvendinti,
neaktuali išbraukti)

Rekreacijai ir turizmui
pritaikytų objektų skaičius

Įrengtų ir atnaujintų
informacinių priemonių
skaičius (kelio ženklai,
stendai, nuorodos ir kt.)

1
Įrengtas pažintinis maršrutas
Obelių krašto partizanų kovų
keliais

0
Parengta paraiška kartu su Biržų,
Pasvalio, Kupiškio r. savivaldybėmis
dėl ES finansavimo gavimo
informacinių priemonių rajone
įrengimo. Projekto įgyvendinimo metu
numatoma įrengti 47 ženklinimo
infrastruktūros objektus Rokiškio

Maršrutas
įrengtas
Lietuvos
gyventojų
genocido ir
rezistencijos
tyrimo centro
lėšomis

Atsakinga
institucija

savivaldybei
pavaldžios įstaigos

Įgyvendinama

RRSA

Įgyvendinama

RRSA

250

2

Rokiškio rajono strateginis plėtros planas iki 2022 metų

2016 m. pasiektas rezultatas
Eil. Nr.

1.2.1.3

Priemonės pavadinimas

Pasiekimo indikatorius

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

rajone.
0

0/19
Vykdytų turizmo objektų
atnaujinimo ir plėtros projektų
skaičius - 0;

1.2.1.4

Sportinio, pramogų,
vandens ir kitų rūšių
turizmo objektų bei
maršrutų parengimas ir
plėtra

Vykdytų turizmo objektų
atnaujinimo ir plėtros
projektų skaičius; Maršrutų
skaičius

 Maršrutų skaičius – 19:
1. Kriaunos–Bradesiai–MarimontasBaršėnai–Kriaunos;
2. Kriaunos–Petrešiūnai–Margėnai–
Rupetos–Bobriškis–Kriaunos;
3. Kriaunos–Bučeliai–Pakrioaunys–
Knysa–Bagdoniškis;
4. „Apžvalginė ekskursija po
Rokiškio miestą“;
5. Rokiškis–Panemunėlis– Tunaičių
etnografinė sodyba-muziejus– Salos–
Kamajai;
6. Rokiškis– Vaclovo Kontrausko
antikvarinių daiktų muziejus
laibgaliuose– Gačionių dvaras–

Įsisavinta lėšų

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(Įgyvendinama,
baigta įgyvendinti,
neaktuali išbraukti)

Atsakinga
institucija

Nebuvo įgyvendinama

RRSA

Įgyvendinama

RRSA Kultūros,
turizmo ir ryšių su
užsienio šalimis
skyrius, Rokiškio
turizmo ir tradicinių
amatų informacijos
ir koordinavimo
centras, Rokiškio
rajono kūno
kultūros ir sporto
centras

0

10000

3

Rokiškio rajono strateginis plėtros planas iki 2022 metų

2016 m. pasiektas rezultatas
Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Pasiekimo indikatorius

Įsisavinta lėšų

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(Įgyvendinama,
baigta įgyvendinti,
neaktuali išbraukti)

Atsakinga
institucija

Jūžintai;
7. Rokiškis–Obeliai–Aleksandravėlė–
Kriaunos;
8. „Prisilietimas prie dvariško
gyvenimo“;
9. Rokiškio dvaras- Ilzenbergo
dvaras- Gačionių dvaras- Salų
dvaras;
10. Rokiškio dvaras–Ilzenbergo
dvaras–naminio vyno degustacija
vyndario sodyboje;
11. Pažintinis edukacinis maršrutas
vaikams apsilankant Rokiškio dvare,
Bajorų lėlių namuose, B. Kairienės
ūkyje;
12. Rokiškio krašto Dvarų maršrutas.
Kelionė po 12 dvarų;
13. Rokiškis–Gačionys–Jūžintai–
Kamajai–Salos–Šetekšnų k.–
Panemunėlis;
14. Rokiškis–Bajorai–Juodupė–
Onuškis–Ilzenbergas–Taručių k.
15. „Po sėlių kraštą“;
16. „Tautinis paveldas“;
17. „Struvės maršrutas“;
18. „Literatūrinis kelias I ir II dalys“
;
19. „Laisvės kovų ir tremčių kelias“.

4

Rokiškio rajono strateginis plėtros planas iki 2022 metų

2016 m. pasiektas rezultatas
Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Pasiekimo indikatorius

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(Įgyvendinama,
baigta įgyvendinti,
neaktuali išbraukti)

Atsakinga
institucija

Įgyvendinama

RRSA
Architektūros ir
paveldosaugos
skyrius, Kultūros,
turizmo ir ryšių su
užsienio šalimis
skyrius, Rokiškio
turizmo ir tradicinių
amatų informacijos
ir koordinavimo
centras

Gerinti informacijos apie rajono turizmo išteklius ir paslaugas sklaidą
3562
7/3/0

1.2.2

1.2.2.1

Įsisavinta lėšų

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

•Informacinių iniciatyvų skaičius –
7:
- „Pasaulinė turizmo diena“
siūloma rajono ir miesto
gyventojams nemokamai
susipažinti su savo krašto turizmo
ištekliais;
- Festivalis „Vaidiname
žemdirbiams“ metu skleidė
informaciją apie Rokiškio kraštą,
prekiauta įvairia atributika,
suvenyrais, amatininkų darbais;
- Lietuvos-Lenkijos verslininkų
konferencijos metu skleidė
informaciją apie Rokiškio krašto
turizmo išteklius, dalino
informacinius leidinius;
- Ilzenbergo dvare vykusioje
„Draugų dienoje“ skleista
informacija apie Rokiškio krašto
turizmo išteklius, dalinti
informaciniai leidiniai,
prekiaujama suvenyrais,
amatininkų darbais;

5

Rokiškio rajono strateginis plėtros planas iki 2022 metų

2016 m. pasiektas rezultatas
Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Pasiekimo indikatorius

Įsisavinta lėšų

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(Įgyvendinama,
baigta įgyvendinti,
neaktuali išbraukti)

Atsakinga
institucija

- Skaitytas pristatymas Rokiškio
rajono VVG susirinkime
Panemunėlio seniūnijoje
„Šiandienos turizmas ir turistas“;
- Rokiškio turizmo galimybės
pristatytos VTD organizuotame
renginyje-kontaktų mugėje
Vasaknų dvare;
-bendradarbiaujant su partneriais
buvo įsteigti Centro dovanų
kuponai, kurie suteikė galimybę
lankytis 1 metus Centro
organizuojamose edukacinėse
programose;
- Rokiškio turizmo ištekliai,
suvenyrai, atributika, amatininkų
darbai pristatyti Rokiškio miesto
šventės metu.
•Rajono pristatymų įvairiuose
respublikiniuose ir tarptautiniuose
renginiuose skaičius – 3:
- Rokiškio rajonas pristatytas 3
tarptautinėse turizmo parodose:
Vilnius (Lietuva), Ryga (Latvija) ir
Tel Avivas (Izraelis).
6

Rokiškio rajono strateginis plėtros planas iki 2022 metų

2016 m. pasiektas rezultatas
Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Įsisavinta lėšų

Pasiekimo indikatorius

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(Įgyvendinama,
baigta įgyvendinti,
neaktuali išbraukti)

Atsakinga
institucija

Įgyvendinama

RRSA Kultūros,
turizmo ir ryšių su
užsienio šalimis
skyrius, Rokiškio
turizmo ir tradicinių
amatų informacijos
ir koordinavimo
centras

•Sukurtų/atnaujintų internetinių
puslapių skaičius – 0.
Išleistas lankstinukas apie Kriaunų
krašto lankytinas vietas.
Išspausdinta LT kalba 700 vnt., EN
kalba 350 vnt., RU kalba 350 vnt.

1.2.2.2

1.3

Turizmo paslaugų ir
produktų kūrimas, plėtra
ir kokybės gerinimas

0/0/1
4100
Periodiškai atliekami turizmo
paslaugų tyrimai – 0.
Sukurtų naujų turizmo produktų
Periodiškai atliekami
skaičius – 0.
turizmo paslaugų tyrimai;
Nuolatos atnaujinama informacinė
Sukurtų naujų turizmo
turizmo duomenų bazė ir turizmo
produktų skaičius; Nuolatos sektoriaus paslaugų tiekėjų
atnaujinama informacinė
informacija:
turizmo duomenų bazė ir
- Atnaujinama informacinė turizmo ir
turizmo sektoriaus paslaugų tradicinių duomenų bazė, turizmo
tiekėjų informacija
sektoriaus paslaugų tiekėjų
informacija, kontaktai.
- Išleisti atnaujinti informaciniai
leidiniai: Rokiškio rajono turistinis
žemėlapis ir Rokiškio miesto planas.
Didinti gyvenimo ir ekonominės veiklos patrauklumą kaimo vietovėse
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Rokiškio rajono strateginis plėtros planas iki 2022 metų

2016 m. pasiektas rezultatas
Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

1.3.1
1.3.1.1

1.3.1.2

Melioracijos ir
hidrotechninių statinių
rekonstrukcija
Efektyvios žemės ūkio
subjektų rėmimo
sistemos kūrimas ir
plėtra

Palankesnių
ekonominių sąlygų
rajono ūkiniams ir
kaime veikiantiems
subjektams sudarymas

Įsisavinta lėšų

Pasiekimo indikatorius

Gerinti žemės ūkio veiklos sąlygas, skatinti konkurencingumą
2
965739,01
Įgyvendintų rekonstrukcijos
(2 projektai baigti įgyvendinti, 1projektų skaičius
įgyvendinamas)
56
3186
Išvykos į Lenkiją ir aplinkinius
rajonus pasisemti gerosios patirties
Paremtų žemės ūkio kaime
veikiančių subjektų
skaičius

Suorganizuotų
mokymų/informacinių
renginių skaičius; Renginių
dalyvių skaičius

1
Jaunųjų ūkininkų 3 dienų trukmės
lauko diena

629

1.3.1.3

Profesinio mokymo ir
informavimo apie žemės
ūkio veiklą skatinimas

Suorganizuotų
mokymų/informacinių
renginių skaičius; Renginių
dalyvių skaičius

4/94

0

1.3.1.4

Ekologinės
žemdirbystės,
netradicinių žemės ūkio
šakų ir kitų ekonominių
veiklų skatinimas

1.3.1.5

Žemės ūkio veiklą
skatinančių renginių ir
konkursų organizavimas

Suorganizuotų renginių,
konkursų skaičius

1.3.2

2
869
Konkurso „Pažangiausi metų ūkiai“
nugalėtojų pagerbimas ir rajono
žemdirbių šventė
Didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(Įgyvendinama,
baigta įgyvendinti,
neaktuali išbraukti)

Atsakinga
institucija

Įgyvendinama

RRSA Žemės ūkio
skyrius

Įgyvendinama

RRSA Žemės ūkio
skyrius, , KP
komisija

Įgyvendinama

RRSA Žemės ūkio
skyrius

Įgyvendinama

RRSA Žemės ūkio
skyrius

Įgyvendinama

RRSA Žemės ūkio
skyrius
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Rokiškio rajono strateginis plėtros planas iki 2022 metų

2016 m. pasiektas rezultatas
Priemonės pavadinimas

Pasiekimo indikatorius

1.3.2.1

Kaimo bendruomenių ir
kitų NVO veiklos
skatinimas

Paramą gavusių kaimo
bendruomenių ir NVO
skaičius

1.3.2.2

Universalių
daugiafunkcinių centrų
(UDC) steigimas ir plėtra
kaimo vietovėse

Eil. Nr.

NVO sektoriuje finansuoti 36
projektai

11271

0

0

Įsteigtų UDC skaičius; UDC
paslaugų gavėjų skaičius
0/14/0/0
Įkurtų tradicinių amatų centrų
skaičius – 0;

1.3.2.3

Tradicinių amatų centrų
kūrimosi ir plėtros
skatinimas

Įsisavinta lėšų

Įkurtų tradicinių amatų
centrų skaičius; Sertifikuotų
amatininkų skaičius;
Suorganizuotų
mokymų/informacinių
renginių skaičius; Renginių
dalyvių skaičius

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(Įgyvendinama,
baigta įgyvendinti,
neaktuali išbraukti)

Atsakinga
institucija

Įgyvendinama

RRSA

Nebuvo įgyvendinama

RRSA Švietimo
skyrius, Kultūros,
turizmo ir ryšių su
užsienio šalimis
skyrius

Įgyvendinama

RRSA Kultūros,
turizmo ir ryšių su
užsienio šalimis
skyrius, Rokiškio
turizmo ir tradicinių
amatų informacijos
ir koordinavimo
centras

Nebuvo įgyvendinama

RRSA Žemės ūkio
skyrius, NVO

0

Sertifikuotų amatininkų skaičius 14;
- sertifikuotas 1 naujas tradicinis
amatininkas – A. Tumėnienė;
Suorganizuotų
mokymų/informacinių renginių
skaičius - 0,
Renginių dalyvių skaičius – 0,

1.3.2.4

Socialinių verslų
skatinimas ir plėtra

Suorganizuotų
mokymų/informacinių
renginių skaičius; Renginių
dalyvių skaičius; Veikiančių
socialinių verslų skaičius

0
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Rokiškio rajono strateginis plėtros planas iki 2022 metų

2016 m. pasiektas rezultatas
Eil. Nr.

1.3.2.5

Priemonės pavadinimas

Vietinių įsidarbinimo
galimybių gerinimas ir
bendruomenių socialinės
integracijos didinimas,
įgyvendinant vietos
plėtros strategijas

Įsisavinta lėšų

Pasiekimo indikatorius

0

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(Įgyvendinama,
baigta įgyvendinti,
neaktuali išbraukti)

Atsakinga
institucija

Nebuvo įgyvendinama

RRSA Žemės ūkio
skyrius, NVO

0

Įgyvendintų priemonių
skaičius

SUMANIOS VISUOMENĖS IR SOCIALINĖS GEROVĖS KŪRIMAS

2

Didinti švietimo sistemos kokybę ir prieinamumą, vaikų ir jaunimo užimtumą

2.1

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

2.1.1

2.1.1.1

Kurti efektyvų ugdymo
įstaigų tinklą

2.1.1.2

Švietimo ir ugdymo
paslaugas teikiančių
įstaigų pastatų
modernizavimas ir
infrastruktūros gerinimas

2.1.1.3

Saugios ir modernios
edukacinės aplinkos
ugdymo įstaigose
kūrimas ir plėtra

Mokinių skaičiaus vidurkio
atitikimas norminiams
aktams ir ugdymo proceso
finansavimo nuostatoms
Rekonstruotų ar
suremontuotų pastatų
skaičius/patalpų plotas (m2);
Sutvarkytų teritorijų plotas
(ha)
Ugdymo įstaigų, turinčių
higienos pasus/aplinkos
stebėjimo kameras, skaičius;
Kompiuterių, tenkančių
vienam vaikui, skaičius;

83 proc.
Iš 15 mokyklų ir 2 mokyklų skyrių
mokinių skaičiaus vidurkis
neatitinka 2 mokyklose (Kriaunų
pagrindinėje ir Rokiškio
Senamiesčio progimnazijoje) bei 1
mokymo skyriuje (Kazliškyje)

Šiam tikslui iš
Savivaldybės
biudžeto skirta
33560

0
Pilnai suremontuotų pastatų nėra. 4
mokyklose vyko renovavimo darbai.

630000

24/10/0,3/1
24 įstaigos iš 26 (92,3 proc.) turi
higienos pasus;
10 įstaigų iš 26 (38,4 proc.) turi
stebėjimo kameras;

45335

Įgyvendinama

RRSA Švietimo
skyrius

Įgyvendinama

RRSA Švietimo
skyrius

Įgyvendinama

RRSA Švietimo
skyrius, ugdymo
įstaigos

10

Rokiškio rajono strateginis plėtros planas iki 2022 metų

2016 m. pasiektas rezultatas
Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Pasiekimo indikatorius

Ugdymo įstaigų, įsigijusių
laboratorijų įrangą, skaičius

2.1.1.4

Nuotolinio mokymosi
paslaugų teikimo
užtikrinimas

Įsisavinta lėšų

Patenkintų prašymų dalis
nuo visų pateiktų prašymų
paslaugai gauti (proc.)

2.1.1.5

Kūrybiškumą, lyderystę
ir iniciatyvumą
skatinančių projektų
įgyvendinimas

Projektų, kuriuose
dalyvaujama, skaičius;
Finansuotų projektų
skaičius; Projektų dalyvių
skaičius

2.1.1.6

Suaugusiųjų bendrojo,

Naujai teikiamų švietimo

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(Įgyvendinama,
baigta įgyvendinti,
neaktuali išbraukti)

Atsakinga
institucija

Įgyvendinta

RRSA Švietimo
skyrius, Rokiškio
rajono savivaldybės
švietimo centras

Įgyvendinama

Ugdymo įstaigos,
NVO, RRSA
Kultūros, turizmo ir
ryšių su užsienio
šalimis skyrius,
Švietimo skyrius

Įgyvendinama

RRSA Švietimo

Švietimo įstaigose (įskaitant ir BU,
IU ir NU) vienam vaikui tenka 0,3
kompiuterio;
1 įstaiga iš 26 turi laboratorijų
įrangą (gauta 2014 m. )

100 (proc.)

-

10/8/155
2015-2016 m. Rokiškio r. švietimo
įstaigose buvo vykdomi 8 tarptautiniai
ERASMUS+ programos projektai,
kuriuose dalyvavo 15 rajono bendrojo
ugdymo mokyklų (100 proc.) , 1
ikimokyklinio ugdymo įstaiga ir 1
suaugusiųjų mokymo įstaiga, iš viso
projektuose dalyvavo 155 tiesioginių
dalyvių: mokytojai, mokyklų vadovai,
mokiniai, kurie dalyvavo
mobilumuose užsienio šalyse, kūrė
intelektinius produktus; ir apie 2300
netiesioginių dalyvių (mokinių,
mokytojų), kurie naudojasi projektų
sukurtais produktais, metodikomis,
dalyvauja atnaujinto ugdymo proceso
veiklose.
6/89

275899

3575

11

Rokiškio rajono strateginis plėtros planas iki 2022 metų

2016 m. pasiektas rezultatas
Eil. Nr.

2.1.1.7

2.1.1.8

2.1.1.9

Priemonės pavadinimas

Pasiekimo indikatorius

profesinio ir
neformaliojo švietimo
paslaugų plėtra

paslaugų skaičius;
Besimokančiųjų skaičius

Vaikų ir jaunimo
neformaliojo švietimo
užtikrinimas
Rajono bendruomenės
narių kvalifikacijos ir
kompetencijų tobulinimo
įgyvendinimas ir plėtra
Vaikų ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo
prieinamumo
užtikrinimas

Neformaliojo švietimo
programų skaičius; Dalyvių
skaičius
Suorganizuotų kvalifikacijos
tobulinimo renginių
skaičius; Kompetencijas
tobulinusių asmenų skaičius
Visi vaikai priimami (pagal
tėvų prašymus) į
ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo
grupes

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(Įgyvendinama,
baigta įgyvendinti,
neaktuali išbraukti)

Įkurtas klubas „Veiklus senjoras“
25 nariai
Parengtos ir įgyvendintos penkios
naujos suaugusiųjų neformaliojo
švietimo programos.
Besimokančiųjų skaičius: 64
suaugusieji

166/2367

1504419

214/4897
Organizuota 214 kvalifikacijos
tobulinimo renginių, kuriuose 4897
dalyviai ugdė kompetencijas

18832,40

100 proc.
Visi tėvų prašymai buvo tenkinami.
Į Rokiškio miesto įstaigas priimti
102 vaikai, į kaimo vietovėse
esančias įstaigas – 78 vaikai.

0

Įgyvendinama

Atsakinga
institucija

skyrius, Rokiškio
rajono savivaldybės
švietimo centras,
Rokiškio
suaugusiųjų ir
jaunimo mokymo
centras, Rokiškio
technologijos,
verslo ir žemės
ūkio mokykla
RRSA Švietimo
skyrius, ugdymo
įstaigos

Įgyvendinama

Rokiškio rajono
savivaldybės
švietimo centras

Įgyvendinama

RRSA Švietimo
skyrius

Įgyvendinama

Rokiškio rajono
savivaldybės
švietimo centras,
VšĮ Rokiškio

Didinti vaikų ir jaunimo užimtumą

2.1.2
2.1.2.1

Įsisavinta lėšų

Jaunimo informavimo ir
konsultavimo paslaugų
efektyvumo didinimas

Sukurta ir veikianti
jaunimo informavimo
sistema; Paslaugų gavėjų
skaičius

1/4689
Jaunimas informuotas ir konsultuotas
jaunimo mobilumo, savanorystės,

-

12

Rokiškio rajono strateginis plėtros planas iki 2022 metų

2016 m. pasiektas rezultatas
Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Įsisavinta lėšų

Pasiekimo indikatorius

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(Įgyvendinama,
baigta įgyvendinti,
neaktuali išbraukti)

įsidarbinimo ir kitais klausimais.

2.1.2.2

Jaunimo organizacijų
plėtros ir veiklos
skatinimas

2.1.2.3

Jaunimo organizacijų ir
savivaldos
bendradarbiavimo
skatinimas
Siūloma koreguoti
pavadinimą:
Jaunimo, su jaunimu
dirbančių organizacijų,
jaunimo grupių, atviro
darbo su jaunimu ir
savivaldos
bendradarbiavimo
skatinimas

2.1.2.4

Vaikų ir jaunimo
neformalaus ugdymosi
galimybių plėtojimas

Veikiančių jaunimo
organizacijų skaičius;
Paremtų iniciatyvų/projektų
skaičius

4/11

23/66/2078

Jaunimo ir vietos savivaldos
bendrų projektų/renginių
skaičius; Renginių dalyvių
skaičius

Neformalaus ugdymosi
programų/priemonių
skaičius; Dalyvių skaičius

Lėšos pateiktos
2.1.2.3.
priemonėje

Įgyvendinama

Atsakinga
institucija

jaunimo centras,
Rokiškio rajono
jaunimo reikalų
taryba, RRSA
Švietimo skyrius
Rokiškio rajono
jaunimo reikalų
taryba, RRSA
Švietimo skyrius

41857

Įgyvendinama

Rokiškio rajono
jaunimo reikalų
taryba, RRSA
Švietimo skyrius

Siūloma išbraukti, nes
dubliuojasi su 2.1.1.7.

Rokiškio rajono
jaunimo reikalų
taryba, RRSA
Švietimo skyrius,
neformaliojo
ugdymo įstaigos

13

Rokiškio rajono strateginis plėtros planas iki 2022 metų

2016 m. pasiektas rezultatas
Eil. Nr.

2.1.2.5

Priemonės pavadinimas

Vaikų ir jaunimo
socializacijos,
nusikaltimų prevencijos
ir kitų programų
įgyvendinimas

Pasiekimo indikatorius

Įgyvendinamų
programų/projektų skaičius;
Suorganizuotų renginių
skaičius; Renginių dalyvių
skaičius

0/0/43/1290
37 vaikų ir jaunimo vasaros
stovyklos, jose dalyvavo 1205
mokiniai.
6 PPT seminarai, 85 dalyviai
124/7729

2.1.2.6

Vaikų ir jaunimo fizinio
aktyvumo, skatinimas

2.1.2.7

Vaikų dienos centrų
teikiamų paslaugų
užtikrinimas

Įsisavinta lėšų

48600 (su
nemokamo
maitinimo
lėšomis)

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

2.1.2.9

Savivaldybės jaunimo
politikos programų
rengimas ir
įgyvendinimas

Rengiami ir įgyvendinami
jaunimo problemų
sprendimo priemonių
planai; Priemonių planų
įgyvendinimas (proc.)

Įgyvendinama

1000

Suorganizuotų renginių
skaičius; Renginių dalyvių
skaičius
Dienos centrų paslaugų
gavėjų skaičius

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(Įgyvendinama,
baigta įgyvendinti,
neaktuali išbraukti)

Įgyvendinama

109
65 vaikai, 44 šeimos

39990

0
Parengta paraiška LV-LT-BY
programai dėl 2 sporto ir vaikų
žaidimo aikštelių įrengimo Rokiškio
mikrorajone. Parengti dviejų vaikų
žaidimų aikštelių įrengimo techniniai
projektai (lėšos 2.3.2.1.priemonėje)
95 proc.

0

Įgyvendinama

Įgyvendinama

Lėšos pateiktos
2.1.2.2.
priemonėje

Įgyvendinama

Atsakinga
institucija

RRSA Švietimo
skyrius, Rokiškio
rajono savivaldybės
Pedagoginė
psichologinė
tarnyba, ugdymo
įstaigos, NVO
Rokiškio rajono
savivaldybės
visuomenės
sveikatos biuras,
NVO, jaunimo
centrai, RKKSC
RRSA, NVO

RRSA

Rokiškio rajono
jaunimo reikalų
taryba, RRSA
Švietimo skyrius
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Rokiškio rajono strateginis plėtros planas iki 2022 metų

2016 m. pasiektas rezultatas
Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Pasiekimo indikatorius

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(Įgyvendinama,
baigta įgyvendinti,
neaktuali išbraukti)

Atsakinga
institucija

Teikti kokybiškas ir visiems prieinamas sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas

2.2
2.2.1

2.2.1.1

Sveikatos priežiūros
paslaugas teikiančių
įstaigų infrastruktūros
gerinimas

2.2.1.2

Sveikatos priežiūros
paslaugas teikiančių
įstaigų medicininės ir
kitos įrangos
įsigijimas/atnaujinimas

2.2.1.3

Elektroninių paslaugų
teikimo sveikatos
sektoriuje plėtra

2.2.1.4

Sveikatos priežiūros
specialistų pritraukimo
programos parengimas ir
įgyvendinimas

2.2.2
2.2.2.1

Įsisavinta lėšų

Visuomenės sveikatą
stiprinančių programų
įgyvendinimas

Teikti kokybiškas ir saugias sveikatos priežiūros paslaugas
0/626/0
230100
Rekonstruotų ar
VIP lėšomis atnaujinamos ligoninės
suremontuotų pastatų
inžinierinės sistemos
skaičius/patalpų plotas (m2);
Atnaujintas Rokiškio rajono pirminės
Sutvarkytų teritorijų plotas
asmens sveikatos priežiūros centro
(ha)
vaikų skyrius
Atnaujintos įrangos dalis
3
146500
nuo visos įrangos, kurią
Tęsiamas kompiuterinio tomografo
reikia atnaujinti (proc.);
lizingas, įsigyta 3 vnt. naujos įrangos
Naujai įsigytos įrangos
skaičius
Elektronines sveikatos
7,67
paslaugas teikiančių įstaigų
Per 2016 metus 7,67 proc. perduota
skaičius; Elektroniniu būdu
elektroninių dokumentų
teikiamų paslaugų plėtra
(proc.)
Parengta ir įgyvendinama
1
19300
sveikatos priežiūros
Įstaigos lėšomis parengtas ir
specialistų pritraukimo
įdarbintas gydytojas kardiologas.
programa; Pritrauktų
Rengiami dar du gydytojai
specialistų skaičius
Užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūrą, vykdyti sveikatos ugdymą
Įgyvendintų programų
63/80
18000
skaičius; Socialinių
63 programų; apie 80 partnerių
partnerių skaičius
skaičius

2017 m. inžinerinių
sistemų projektas
tęsiamas, jo
įgyvendinimui skirta
210 tūkst. Eur. VIP
lėšų

Asmens sveikatos
priežiūros įstaigos

Lizingas iki 2019-1130, įranga genda,
susidėvi, reikalingas
jos atnaujinimas

Asmens sveikatos
priežiūros įstaigos

Įgyvendinama

Asmens sveikatos
priežiūros įstaigos

Įgyvendinama

RRSA, Asmens
sveikatos priežiūros
įstaigos

Įgyvendinama

RRSA Socialinės
paramos ir
sveikatos skyrius,
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Rokiškio rajono strateginis plėtros planas iki 2022 metų

2016 m. pasiektas rezultatas
Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Įsisavinta lėšų

Pasiekimo indikatorius

2.2.2.2

Visuomenės sveikatos
priežiūros paslaugų
teikimo ugdymo
įstaigose plėtra

Ugdymo įstaigų, kuriose
teikiamos visuomenės
sveikatos priežiūros
paslaugos, skaičius
Informacinių iniciatyvų
skaičius; Suorganizuotų
renginių skaičius; Renginių
dalyvių skaičius

2.2.2.3

Sveikos gyvensenos
skatinimas

2.2.2.4

Bendradarbiavimo plėtra
tarp socialinių partnerių,
visuomeninių
organizacijų,
įgyvendinant bendrus
sveikatinimo projektus

Bendradarbiavimo pagrindu
įgyvendintų projektų
skaičius

2.2.2.5

Visuomenės sveikatos
stebėsenos (monitoringo)
vykdymas

Parengtų
programų/ataskaitų skaičius

2.2.2.6

Žmonių užkrečiamųjų
ligų profilaktikos ir
kontrolės priemonių
įgyvendinimas

Įgyvendinamų valstybinių
tikslinių programų skaičius;
Suorganizuotų mokymų
skaičius; Mokymų dalyvių
skaičius

22

147/155/2565
155 renginiai, 2565 dalyvių, 147
straipsniai, pranešimai ir kt.
1
Įgyvendinamas 1 projektas partnerio
teisėmis

4

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(Įgyvendinama,
baigta įgyvendinti,
neaktuali išbraukti)

Atsakinga
institucija

Įgyvendinama

Rokiškio rajono
savivaldybės
visuomenės
sveikatos biuras
Rokiškio rajono
savivaldybės
visuomenės
sveikatos biuras
Rokiškio rajono
savivaldybės
visuomenės
sveikatos biuras

54700

50300
Įgyvendinama
1153,49
Įgyvendinama

50300
Įgyvendinama

0/214/6744
214 mokymų, 6744 dalyvių

2000
Įgyvendinama

Rokiškio rajono
savivaldybės
visuomenės
sveikatos biuras,
NVO
Rokiškio rajono
savivaldybės
visuomenės
sveikatos biuras
Rokiškio rajono
savivaldybės
visuomenės
sveikatos biuras,
RRSA Socialinės
paramos ir
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Rokiškio rajono strateginis plėtros planas iki 2022 metų

2016 m. pasiektas rezultatas
Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Įsisavinta lėšų

Pasiekimo indikatorius

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(Įgyvendinama,
baigta įgyvendinti,
neaktuali išbraukti)

Atsakinga
institucija

sveikatos skyrius
2.2.3

2.2.3.1

2.2.3.2

Nestacionarių socialinių
paslaugų infrastruktūros
plėtra, šių paslaugų
kokybės ir prieinamumo
užtikrinimas
Dienos ir trumpalaikės
socialinės globos
paslaugų teikimas

Didinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, mažinti socialinę atskirtį
98
144660
Socialinės priežiūros
2016 m. kreipėsi dėl socialinės
paslaugas gavusių asmenų
priežiūros paslaugų 98 asmenys,
skaičius
poreikis patenkintas 96,9 proc.

Patenkintų prašymų dalis
nuo visų pateiktų prašymų
paslaugai gauti (proc.)

2.2.3.3

Stacionarių socialinių
paslaugų plėtra,
užtikrinant kokybiškas
paslaugas
pagyvenusiems
asmenims, neįgaliems ir
vaikams

Socialines paslaugas
gavusių asmenų skaičius

2.2.3.4

Socialines paslaugas
teikiančių įstaigų
infrastruktūros gerinimas

Rekonstruotų ar
suremontuotų pastatų
skaičius/patalpų plotas (m2);
Sutvarkytų teritorijų plotas
(ha)

97,2
2016 m. kreipėsi dėl dienos ir
trumpalaikės socialinės globos
paslaugų 72 asmenys, poreikis
patenkintas 97,2 proc.

114330

79,48 proc.
2016 m. kreipėsi dėl stacionarių
paslaugų 39 asmenys, poreikis
ilgalaikei socialinei globai
patenkintas 79,48 proc.

332500

0, neskirta lėšų

0

Įgyvendinama

RRSA Socialinės
paramos ir
sveikatos skyrius,
Rokiškio socialinės
paramos centras

Priemonė
įgyvendinama, 2016
m. pradėtas
įgyvendinti projektas
,,Integrali pagalba į
namus‘‘

RRSA Socialinės
paramos ir
sveikatos skyrius,
Rokiškio socialinės
paramos centras

Įgyvendinama

Nebuvo įgyvendinama

RRSA Socialinės
paramos ir
sveikatos skyrius,
Rokiškio socialinės
paramos centras,
Rokiškio šv.
Apaštalo
evangelisto Mato
parapijos senelių
globos namai
RRSA Statybos ir
infrastruktūros
plėtros skyrius,
Socialinės paramos
ir sveikatos skyrius,
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Rokiškio rajono strateginis plėtros planas iki 2022 metų

2016 m. pasiektas rezultatas
Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Įsisavinta lėšų

Pasiekimo indikatorius

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(Įgyvendinama,
baigta įgyvendinti,
neaktuali išbraukti)

Atsakinga
institucija

socialines
paslaugas
teikiančios įstaigos
5/289
2016 m. socialinės reabilitacijos
paslaugų neįgaliesiems bendruomenės
projektuose dalyvavo 5 organizacijos,
dalyvavo 289 asmenys

51500

Įsteigtas krizių centras;
Paslaugas gavusių asmenų
skaičius

Obelių vaikų globos namuose įsteigtas
Krizių centro padalinys

0

Įsigytų/pastatytų/renovuotų
socialinių būstų skaičius;
Patenkintų prašymų dalis
nuo visų pateiktų prašymų
paslaugai gauti (proc.)

0
Pateiktas projektas „Socialinio būsto
fondo plėtra Rokiškio rajono
savivaldybėje“ paramai gauti, gauta
ES parama, numatoma įsigyti 20 butų.

871,20

2.2.3.5

Socialinių paslaugų
teikimo, pasitelkiant
nevyriausybines
organizacijas (NVO),
plėtra

Socialines paslaugas
teikiančių NVO skaičius;
NVO teikiamas paslaugas
gavusių asmenų skaičius

2.2.3.6

Krizių centro steigimas

Savivaldybės socialinio
būsto fondo atnaujinimas
ir plėtra

2.2.3.7

2.2.3.8

2.3
2.3.1

Elektroninių paslaugų
teikimo socialiniame
sektoriuje plėtra

Įgyvendinama

RRSA Socialinės
paramos ir
sveikatos skyrius,
NVO

Įgyvendinama

RRSA

Įgyvendinama

RRSA Statybos ir
infrastruktūros
plėtros skyrius,
Turto valdymo ir
viešųjų pirkimų
skyrius

Rokiškio socialinės paramos centras
800
savo internetiniame puslapyje nurodė
Įdiegtų/pagerintų
specialistų kontaktus. Centras turi
e. paslaugų skaičius;
prieigą prie informacinių sistemų
Įgyvendinama
Elektroniniu būdu teikiamų
(SPIS,PARAMA) , taip rajono
paslaugų plėtra (proc.)
savivaldybės tinklapyje yra prieiga
elektroniniams prašymams
Užtikrinti kokybiškas kultūros ir sporto paslaugas, skatinti gyventojų aktyvumą

Socialinių paslaugų
įstaigos, Rokiškio
socialinės paramos
centras

Didinti kultūrinės aplinkos ir paslaugų kokybę bei prieinamumą
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2016 m. pasiektas rezultatas
Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Pasiekimo indikatorius

2287/158063/436087
Iš viso renginių -2287;
Renginių lankytojai -158063;
Kult. Įst. Vartotojai - 436087

0

26400+8600
Eur bibliotekos

2.3.1.1

Kultūrinių paslaugų
užtikrinimas

Kultūros renginių/dalyvių
skaičius; Kultūros įstaigų
paslaugų lankytojų/vartotojų
skaičius
Programų/projektų, kuriuose
dalyvauta, skaičius;
Įgyvendintų priemonių
skaičius

6 projektai (muziejus)+3 projektai
bibliotekos

2.3.1.2

Dalyvavimas
tarptautinėse,
respublikinėse ir
regioninėse kultūros
programose/projektuose

Pastatytų, rekonstruotų ar
suremontuotų pastatų
skaičius/patalpų plotas (m2);
Sutvarkytų teritorijų plotas
(ha)

Įrengta 1 saugykla (20 m²)

2.3.1.3

Kultūros paslaugas
teikiančių savivaldybės
įstaigų infrastruktūros
gerinimas ir plėtra

2.3.1.4

Kultūros paveldo
saugojimas, tvarkymas ir
populiarinimas

Įsisavinta lėšų

Sutvarkytų kultūros paveldo
objektų skaičius;
Konservuotų/restauruotų
muziejinių eksponatų
skaičius

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(Įgyvendinama,
baigta įgyvendinti,
neaktuali išbraukti)

Įgyvendinama

Įgyvendinama

900
Įgyvendinama

Restauruojami 7 objektai, 182
eksponatai
Lietuvos Nepriklausomybės
dešimtmečio paminklo skulptūrų
konservavimo darbai: KPD-19,968
t.Eur., sav.- 1,45 t. Eur.
Juozo Tumo Vaižganto paminklui
restauruoti-savivaldybė -1,009 t. Eur;
Kryždirbio K.Dagio kapavietė-sav.0,25 t. Eurų
Bobriškių cerkvės restauravimas
KPD-52,00 t.Eur. savial-1,45 t.Eur;
Rokiškio bažnyčios vitražų

157807

Baigta įgyvendinti:
Nepriklausomybės
dešimtmečio
paminklas,
J.T.Vaižganto
paminklas, K.Dagio
paminklas, Salų
bažnyčios tvarkybos
projektas,
Įgyvendinama:
Bobriškių cerkvės
restauravimas,
Rokiškio bažnyčios

Atsakinga
institucija

RRSA Kultūros,
turizmo ir ryšių su
užsienio šalimis
skyrius, kultūros
įstaigos
RRSA Kultūros,
turizmo ir ryšių su
užsienio šalimis
skyrius, kultūros
įstaigos
RRSA Kultūros,
turizmo ir ryšių su
užsienio šalimis
skyrius, kultūros
įstaigos

RRSA
Architektūros ir
paveldosaugos
skyrius, kultūros
įstaigos
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2016 m. pasiektas rezultatas
Eil. Nr.

2.3.1.5

Priemonės pavadinimas

Etnopaveldo fiksavimo,
tyrimo, kaupimo,
sklaidos ir populiarinimo
rėmimas

Pasiekimo indikatorius

Etninių renginių/kolektyvų,
eksponatų/gyvųjų židinių
skaičius

restauravimas KPD-40,0 t.Eur, sav.1,45 t. Eur.;
Salų bažnyčios avarijos grėsmės
projekto parengimas-15,0 t.Eur. sav.1,45 t. Eur.;
Žiobiškio bažnyčios vitražinių langų
restauravimas KPD-17,73 t.Eur. sav.1,45 t. Eur.
Restauruota ir prevenciškai
konservuota 182 vnt. eksponatų.
92
84 – rajono kaimo ir Rokiškio
kultūros centre
Pravesta 8 etnorenginiai muziejuje
1,8/533468/ 36,1

2.3.1.6

2.3.1.7

Įsisavinta lėšų

Rajono bibliotekų fondų
atnaujinimas

Bibliotekų fondų apyvarta,
išduotis ir skaitomumas

Kultūros paslaugų
jaunimui plėtra

Įgyvendintų
programų/projektų skaičius;
Suorganizuotų renginių
skaičius; Renginių dalyvių
skaičius

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(Įgyvendinama,
baigta įgyvendinti,
neaktuali išbraukti)
vitražų restauravimas,
Žiobiškio bažnyčios
vitražinių langų
restauravimas

850
Įgyvendinama
Lėšos naujoms
knygoms
24388
Įgyvendinama

7/698/26576
7 projektų (biblioteka)
686 renginių (biblioteka)
26576 renginių lankytojų (biblioteka)
12 – projektų
Suorganizuota jaunimui renginių kult.

Atsakinga
institucija

16300
Įgyvendinama

RRSA Kultūros,
turizmo ir ryšių su
užsienio šalimis
skyrius, kultūros
įstaigos
Rokiškio rajono
savivaldybės Juozo
Keliuočio viešoji
biblioteka,
Rokiškio rajono
savivaldybės
švietimo centras
RRSA Kultūros,
turizmo ir ryšių su
užsienio šalimis
skyrius, kultūros
įstaigos
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2016 m. pasiektas rezultatas
Eil. Nr.

2.3.1.8

2.3.1.9

2.3.1.10

Priemonės pavadinimas

Aktyvesnės savivaldybės
meno kolektyvų,
kultūros organizacijų,
atskirų menininkų
veiklos skatinimas
NVO ir privačios
iniciatyvos skatinimas,
plėtojant kultūros
paslaugų įvairovę

Viešųjų erdvių
pritaikymas kultūros ir
laisvalaikio poreikiams

Įsisavinta lėšų

Pasiekimo indikatorius

Įgyvendintų priemonių
skaičius; Meno saviveiklos
kolektyvuose dalyvaujančių
asmenų skaičius
Paskatintų NVO ir privačių
iniciatyvų skaičius

Kultūros ir laisvalaikio
poreikiams pritaikytų
viešųjų erdvių skaičius

įstaigose
Meno kolektyvai -86;
Juose saviveiklininkų -1007

15 projektų

4 erdvės:
Ragelių kaime, Malūno gatvėje
išvalytas tvenkinys, pradėta rengti
poilsiavietė, pasodinti želdiniai,
įrengti gėlynai, pastatyti suolai su
stalais, įrengta laužavietė
Aukštakalnių ežero paplūdimio
sutvarkymas (Tinklinio aikštelės ir
maudyklos įrengimas,
persirengimo kabinų, stalo,
įbetonuojamų suolų, vaikų žaidimų
įrenginių pagaminimas ir
įrengimas).
Bendruomeniškumo stiprinimas
(Išvalytas tvenkinys Kalvių kaime,
sutvarkyta aplinka, įrengta
pavėsinė, tinklinio aikštelė,

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(Įgyvendinama,
baigta įgyvendinti,
neaktuali išbraukti)

Atsakinga
institucija

Įgyvendinama

RRSA Kultūros,
turizmo ir ryšių su
užsienio šalimis
skyrius

Įgyvendinama

RRSA Kultūros,
turizmo ir ryšių su
užsienio šalimis
skyrius

0

4500

17161,59

Įgyvendinama

RRSA, NVO

21

Rokiškio rajono strateginis plėtros planas iki 2022 metų

2016 m. pasiektas rezultatas
Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Įsisavinta lėšų

Pasiekimo indikatorius

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(Įgyvendinama,
baigta įgyvendinti,
neaktuali išbraukti)

Atsakinga
institucija

pastatyta šašlykinė)
Projektas „Laisvalaikis ir
pramogos visiems“ (Pastatyti
lauko treniruokliai, suoleliai,
šiukšliadėžės Salose)
2.3.1.11

2.3.1.12

Rokiškio turizmo ir
tradicinių amatų
informacijos ir
koordinavimo centro
veiklos plėtra

Informacijos apie kultūrą
ir kultūros paslaugas
sklaida

2.3.2

2.3.2.1

Sporto ir aktyvaus
laisvalaikio
infrastruktūros
gerinimas ir plėtra

Įgyvendintų
projektų/suorganizuotų
renginių skaičius; Renginių
dalyvių skaičius

Informacinių iniciatyvų
skaičius

43/2685
Įgyvendintų projektų/suorganizuotų
renginių skaičius (renginiai- 1/mugės
- 6/edukacinės programos - 36 ) – 43;
Renginių dalyvių skaičius -2685
6
Parengti ir išleisti 6 informaciniai
leidiniai (muziejus)

2500
Įgyvendinama

3600

Įgyvendinama

Gerinti sporto ir aktyvaus laisvalaikio pasirinkimo galimybes, skatinti sporto plėtrą
0
Paruošti 2 sveikatingumo aikštelių
0
Įrengtų/atnaujintų
įrengimo daugiabučių namų kvartale
sporto ir aktyvaus
techniniai projektai, Rokiškio KKSC
laisvalaikio objektų
Įgyvendinama
stadiono techninis projektas, dirbtinio
skaičius
ledo aikštelės stoginės techninis
projektas; pateiktos paraiškos LV-LT-

Rokiškio turizmo ir
tradicinių amatų
informacijos ir
koordinavimo
centras
RRSA Kultūros,
turizmo ir ryšių su
užsienio šalimis
skyrius, Rokiškio
turizmo ir tradicinių
amatų informacijos
ir koordinavimo
centras, kultūros
įstaigos

RRSA, Rokiškio
rajono kūno
kultūros ir sporto
centras, NVO
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2016 m. pasiektas rezultatas
Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Įsisavinta lėšų

Pasiekimo indikatorius

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(Įgyvendinama,
baigta įgyvendinti,
neaktuali išbraukti)

Atsakinga
institucija

Įgyvendinama

Rokiškio rajono
kūno kultūros ir
sporto centras,
NVO

Įgyvendinama

Rokiškio rajono
kūno kultūros ir
sporto centras

Įgyvendinama

RRSA

BY programos finansavimui gauti

2.3.2.2

Sportinės veiklos
pasirinkimo galimybių
plėtra, gyventojų fizinio
aktyvumo skatinimas

2.3.2.3

Kūno kultūros ir sporto
programų bei projektų
finansavimas ir
įgyvendinimas

2.3.2.4

Sveikatingumo,
rekreacijos ir sporto
komplekso baseino
statyba Rokiškyje

Parengtų ir įgyvendintų
kūno kultūros ir sporto
skatinimo programų
skaičius; Suorganizuotų
renginių skaičius; Renginių
dalyvių skaičius
Remiamų sporto
organizacijų
programų/projektų skaičius;
Programų ir projektų
dalyvių skaičius

Pastatytas sporto
kompleksas

8/3207
Įgyvendinta 8 programos,
suorganizuota 3 tarptautinės , 45
respublikinės ir 54 rajoninės
varžybos, kuriose dalyvavo 3207
gyventojai
1/273
Įgyvendinta 1 projektas, dalyvavo 273
gyventojai

13000

0
Atlikta: baseinų ir vonių betonavimo,
įrengtos rūsio ir pirmo a. grindų
monolitinės dangos su izoliacijomis ir
šiltinimu, įrengtos ir apšiltintos lauko
sienos ir stogas, įdėti langai, stiklo
fasadai, lauko durys, pakloti lauko
drenažo, lietaus, nuotekų,
vandentiekio ir priešgaisrinio
vandentiekio tinklai su
priešgaisriniais rezervuarais, nutiesti
elektros įvadiniai kabeliai. Pastate
įrengta lietaus kanalizacijos tinklai,
dalis grindinio šildymo, nuotekų ir
technologinių tinklų, ant stogo

1758561,95

1500
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2016 m. pasiektas rezultatas
Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Įsisavinta lėšų

Pasiekimo indikatorius

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(Įgyvendinama,
baigta įgyvendinti,
neaktuali išbraukti)

Atsakinga
institucija

Įgyvendinama

RRSA Juridinis ir
personalo skyrius,
savivaldybei
pavaldžios įstaigos

Įgyvendinama

RRSA

Įgyvendinama

RRSA,
savivaldybei
pavaldžios įstaigos
ir įmonės

Įgyvendinama

RRSA,
savivaldybei
pavaldžios įstaigos

sumontuotas aro sausinimo tiekimo šalinimo, šildymo įrenginys.
Didinti savivaldybės veiklos efektyvumą

2.4
2.4.1

2.4.1.1

2.4.1.2

2.4.1.3

2.4.1.4

Savivaldybės darbuotojų,
politikų bei savivaldybei
pavaldžių įstaigų
darbuotojų kompetencijų
tobulinimas
Visuotinės kokybės
vadybos ir į rezultatus
orientuoto valdymo
principų diegimas
Savivaldybės, jai
pavaldžių įstaigų ir
įmonių teikiamų viešųjų
paslaugų vartotojų
poreikių patenkinimo
tyrimai
Savivaldybės ir jai
pavaldžių įstaigų
informacinių
technologijų ir ryšių
infrastruktūros

Tobulinti savivaldybės valdymą ir teikiamų viešųjų paslaugų kokybę
15346,5
105
Savivaldybės karjeros valstybės
Kompetenciją tobulinusių
tarnautojai - 67
asmenų skaičius
(politikų/administracijos
Darbuotojai, dirbantys pagal
darbuotojų/pavaldžių įstaigų darbo sutartis -38.
darbuotojų)
Pavaldžių įstaigų: 264
0
Organizuoti mokymai savivaldybės
darbuotojams apie LEAN sistemą

0

Įdiegtų priemonių/sistemų
skaičius

0

Periodiškai atliekami
tyrimai

2
Tyrimus atliko Rokiškio rajono
savivaldybės pedagoginė psichologinė
tarnyba

1/1/52/0
Įsigyta 52 vnt. įrangos Rokiškio
rajono savivaldybei pavaldžiose
įstaigose bei

25649,9

Naujai įdiegtų/atnaujintų
priemonių skaičius;
Atnaujintos/naujai įsigytos
įrangos skaičius; Įrengtos
telekonferencinės patalpos

Atlikta Rokiškio m. vandenvietės

24

Rokiškio rajono strateginis plėtros planas iki 2022 metų

2016 m. pasiektas rezultatas
Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

atnaujinimas ir plėtra

2.4.1.5

Savivaldybės ir jai
pavaldžių įstaigų ir
įmonių materialinės
bazės bei transporto
priemonių atnaujinimas
ir plėtra

2.4.1.6

Strateginio planavimo
dokumentų rengimas ir
įgyvendinimas

2.4.1.7

Interaktyvių
e. demokratijos paslaugų
plėtra

Įsisavinta lėšų

Pasiekimo indikatorius

gręžinių valdymo skydų
rekonstrukcija, gręžinių valdymui
ir duomenų perdavimui nutiestas
šviesolaidis, įsigytas kompiuteris serveris portalui (UAB „Rokiškio
vandenys), katilinės valdymo pulto
atnaujinimas (Juodupės
komunalinis ūkis)
1/4
Įstaigų, atnaujinusių
Rokiškio rajono savivaldybės
materialinę bazę, skaičius; administracija išsinuomojo 4
Įsigytų transporto priemonių automobilius Toyota Avensis

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(Įgyvendinama,
baigta įgyvendinti,
neaktuali išbraukti)

Atsakinga
institucija

Įgyvendinama

RRSA,
savivaldybei
pavaldžios įstaigos
ir įmonės

Įgyvendinama

RRSA Strateginio
planavimo ir
investicijų skyrius

Nebuvo įgyvendinama

RRSA Ūkio
tarnyba

savivaldybėje

1200

skaičius

Parengtų ir įgyvendinamų
strateginių planų, strategijų,
studijų skaičius

Įdiegtų/pagerintų
e. paslaugų skaičius

6
Parengtos ilgalaikio ir trumpalaikio
strateginio plano ataskaitos,
parengtas ir patvirtintas 2016-2018
m. strateginis veiklos planas,
parengtas metinis veiklos planas,
parengtas Panevėžio regiono plėtros
planas, parengta Panevėžio regiono
integruotos teritorijos vystymo
programa
0

0

0
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2016 m. pasiektas rezultatas
Eil. Nr.

2.4.1.8

2.4.1.9

2.4.1.10

2.4.1.11

Priemonės pavadinimas

Nevyriausybinių
organizacijų veiklos
skatinimas
Gerinti asmenų
aptarnavimo kokybę,
suteikti paslaugas
vietoje, nenukreipiant jų
kitiems įstaigos
valstybės tarnautojams ar
darbuotojams
Skatinti asmenis atlikti
informacinio
įsipareigojimo veiksmus,
naudojantis
elektroninėmis
paslaugomis
savivaldybės interneto
tinklalapyje

Savivaldybės įvaizdžio
formavimo gerinimas

Įsisavinta lėšų

Pasiekimo indikatorius

Paramą gavusių NVO
skaičius; Paramai skirta lėšų
suma (Eur)

18/25797
18 įvairių nevyriausybinių
organizacijųs gavo dalinį
savivaldybės finansavimą jų
laimėtiems projektams

25797

3998

-

Suteiktų paslaugų vietoje
skaičius

0

Įgyvendintų įvaizdžio
gerinimo veiksmų plano
priemonių dalis (proc.)

Atsakinga
institucija

Įgyvendinama

RRSA

Įgyvendinama

RRSA
Kanceliarijos
skyrius

Nebuvo įgyvendinama

RRSA
Kanceliarijos
skyrius

Įgyvendinama

RRSA

0

Atliktų informacinių
veiksmų, per savivaldybės
interneto tinklapį, skaičius

80 proc.
1.2016 m. pradėtas naudoti Rokiškio r.
prekės ženklas
2.Vizualios priemonės (televizija, filmuoti
reportažai)
3. Išplėstas informacijos perdavimas
elektroninėmis priemonėmis (Facebook)
4. Žiniasklaida
5. Seminarų ciklas ugdantis rajono

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(Įgyvendinama,
baigta įgyvendinti,
neaktuali išbraukti)

19137,88
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2016 m. pasiektas rezultatas
Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Įsisavinta lėšų

Pasiekimo indikatorius

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(Įgyvendinama,
baigta įgyvendinti,
neaktuali išbraukti)

Atsakinga
institucija

Nebuvo įgyvendinama

RRSA Turto
valdymo ir viešųjų
pirkimų skyrius,
UAB „Rokiškio
vandenys“

savivaldybės ir seniūnijų darbuotojų
viešųjų ryšių gebėjimus (meras,
administracijos direktorius)
7.Reklaminės skrajutės (muziejausinformacinių leidinių: egz. skaičius per
1200 vnt. ir 50 vnt. renginių afišų) ir kt.
8. Reprezentacinis leidinys pristatantis
turizmo plėtros galimybes
9. Dalyvavimas respublikinėse ir
tarptautinėse turizmo parodose
10. Reklaminiai bukletai
11. Strategijos plėtojimas, pabrėžiant
kultūros paveldo vietos reikšmę, Gireišių
punktas

3.

DARNUS TERITORIJŲ IR INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS

3.1

Plėtoti ir vystyti inžinerinio aprūpinimo infrastruktūrą

3.1.1

3.1.1.1

Vandens tiekimo ir
nuotekų (buitinių ir
lietaus) tvarkymo tinklų
inventorizacija ir
įteisinimas

3.1.1.2

Geriamojo vandens
kokybės gerinimo,
geležies šalinimo
įrenginių rekonstravimas
ir įrengimas

Atnaujinti ir plėsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą
0
0
Inventorizuotų tinklų ilgis
(km)

Rekonstruotų ir naujai
įrengtų geriamo vandens
gerinimo įrenginių skaičius

11500,00
2016 m. 12 mėn. pradėti vandens
(priešprojektinių
gerinimo įrenginių statybos
pasiūlymų
darbai: Antanašės k., Kriaunų k.,
Įgyvendinama
parengimo
Jūžintų mstl., Kamajų mstl.,
paslaugos);
Panemunėlio glž. st. Ir Žiobiškio k.
5000,00
Taip pat parengti projektiniai

UAB „Rokiškio
vandenys“
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2016 m. pasiektas rezultatas
Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Pasiekimo indikatorius

siūlymai naujų vandens gerinimo
įrenginių statybaipagal KPPP
priemonę: Apaščio k., Kalvių k.,
Salų mstl., Aleksandravėlės k.,
Kazliškio k. ir Panemunėlio mstl.
ir Juodupės mstl. VGĮ
rekonstrukcijai.

3.1.1.3

Nuotekų valymo
įrenginių rekonstravimas
ir įrengimas

Įsisavinta lėšų

Rekonstruotų ir naujai
įrengtų nuotekų valymo
įrenginių skaičius

3.1.1.4

Geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų
surinkimo tinklo
rekonstravimas ir
įrengimas

Įrengtų ir rekonstruotų
vandentiekio/nuotekų tinklų
ilgis (km)

3.1.1.5

Lietaus nuotekų
surinkimo ir valymo
infrastruktūros

Įrengtų ir rekonstruotų
lietaus nuotekų surinkimo
tinklų ilgis (km), valymo

0
Parengti projektiniai pasiūlymai ir
pateikta paraiška finansavimuiiš ES
gauti
Laibgalių k. NVĮ
0
Parengti projektiniai pasiūlymai ir
pateikta paraiška ES finansavimui:
Laibgalių k. (NT – 4,94), Rokiškio m.
(VTr – 1,85; NTr – 1,87; VT – 1,82;
NT – 0,144), Kavoliškio k. (VTr –
1,02; VT - 0,4; NT – 1,378), Bajorų k.
(VT – 0,29), Juodupės mstl. (VTr –
0,32; VT – 1,73), Raišių k. (VTr – 0,3;
VT – 0,9).
0

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(Įgyvendinama,
baigta įgyvendinti,
neaktuali išbraukti)

Atsakinga
institucija

Įgyvendinama

UAB „Rokiškio
vandenys“

Įgyvendinama

UAB „Rokiškio
vandenys“

Nebuvo įgyvendinama

RRSA

(investicijų
projekto
parengimo
paslaugos)
800,00
(projektinių
pasiūlymų
parengimo
paslaugos)
0
*lėšos dubliuojasi su
3.1.1.2 priemone,
todėl atskirai
nenurodomos

0
*lėšos dubliuojasi su
3.1.1.2 priemone,
todėl atskirai
nenurodomos

0
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2016 m. pasiektas rezultatas
Eil. Nr.

3.1.1.6

Priemonės pavadinimas

Pasiekimo indikatorius

rekonstravimas ir
įrengimas
Bešeimininkių ir
nenaudojamų požeminių
vandens gręžinių
likvidavimas ir
konservavimas

įrenginių skaičius

3.1.2

3.1.2.1

Viešosios paskirties
pastatų energetinio
efektyvumo didinimas

3.1.2.2

Apšvietimo tinklų
atnaujinimas ir plėtra,
energijos taupymo
priemonių diegimas

3.1.2.3

Energijos gamybos ir
tiekimo efektyvumo
didinimas, įrengiant ir
modernizuojant katilines
bei centralizuoto šilumos
tiekimo tinklus

3.1.2.4

Energijos gamybos
efektyvumo didinimas

0

Įsisavinta lėšų

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(Įgyvendinama,
baigta įgyvendinti,
neaktuali išbraukti)

Atsakinga
institucija

Nebuvo įgyvendinama

RRSA
Architektūros ir
paveldosaugos
skyrius

Įgyvendinama

RRSA

Įgyvendinama

RRSA

Įgyvendinama

RRSA, AB
„Panevėžio
energija“

Įgyvendinama

RRSA, fiziniai
asmenys

0

Likviduotų ir užkonservuotų
požeminių vandens gręžinių
skaičius
Didinti energetikos sistemų efektyvumą ir prieinamumą
0
0
Tęsiami Rokiškio Juozo Tūbelio
Pastatų, kuriuose pagerintas
progimnazijos energinio efektyvumo
energetinis efektyvumas,
priemonių didinimo projektas –
skaičius
šiltinamas pastatas (lėšos pateiktos
2.1.1.2. priemonėje)
Naujai įrengtų/atnaujintų
0/1
18000
apšvietimo tinklų ilgis (km); Įrengta 56 vnt LED šviestuvų ir 60 vnt
Įdiegtų energijos taupymo
šviestuvų su natrio lempomis
priemonių skaičius
3/nėra duomenų
80000
Garotiekio tinklų nuo Rokiškio RK iki
Naujai
UAB „Daivida“ rekonstravimas
įrengtų/modernizuotų
Garo katilo Nr.3 pelenų valymo
katilinių skaičius,
sistemos įrengimas
centralizuoto šilumos
Nuotolinio duomenų nuskaitymo,
tiekimo tinklų ilgis (km)
informacijos perdavimo ir apdorojimo
sistemos išplėtimas
Privačių namų valdų,
18
23375,84
padidinusių energijos
Lėšas įsisavino 18 pareiškėjų
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2016 m. pasiektas rezultatas
Eil. Nr.

3.1.2.5

Priemonės pavadinimas

Pasiekimo indikatorius

privačiose namų valdose

vartojimo efektyvumą,
skaičius

Alternatyvių energijos
išteklių skatinimas ir
plėtra

0

Įgyvendintų projektų
skaičius

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(Įgyvendinama,
baigta įgyvendinti,
neaktuali išbraukti)

Atsakinga
institucija

Nebuvo įgyvendinama

RRSA

Įgyvendinama

RRSA Turto
valdymo ir viešųjų
pirkimų skyrius

Įgyvendinama

RRSA Strateginio
planavimo ir
investicijų skyrius,
Statybos ir
infrastruktūros
plėtros skyrius,
Architektūros ir
paveldosaugos
skyrius

Įgyvendinama

RRSA

Įgyvendinama

RRSA Strateginio
planavimo ir
investicijų skyrius,

0

Užtikrinti kokybiškas ir saugias susisiekimo sąlygas

3.2

Plėtoti rajono transporto infrastruktūrą, gerinti susisiekimą

3.2.1
3.2.1.1

Įsisavinta lėšų

Vietinės reikšmės kelių
(gatvių) ir jų statinių
inventorizavimas ir
įteisinimas

Inventorizuotų vietinės
reikšmės kelių (gatvių) ilgis
(km)

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

3.2.1.3

Saugaus eismo
priemonių diegimas ir
atnaujinimas

Įdiegtų/atnaujintų saugaus
eismo priemonių skaičius

3.2.1.4

Automobilių stovėjimo
aikštelių tinklo
atnaujinimas ir plėtra

Atnaujintų/naujai įrengtų
automobilių stovėjimo
aikštelių skaičius

134,8
134,8 km inventorizuota , 67,6 km
įteisinta

27215

3,548 km

720829,07

125 vnt, 638m
Pastatyta 125 vnt. naujų kelio ženklų,
įrengta 638 m naujų kelio apsauginių
atitvarų
2
Atnaujintos 2 automobilių stovėjimo
aikštelės Rokiškio mieste: šalia

59160,34

77802,10
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2016 m. pasiektas rezultatas
Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Įsisavinta lėšų

Pasiekimo indikatorius

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(Įgyvendinama,
baigta įgyvendinti,
neaktuali išbraukti)

mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ ir
Rokiškio rajono ligoninės

3.2.1.5

3.2.1.6

3.2.1.7

Viešojo transporto
infrastruktūros įrengimas
ir atnaujinimas

Pėsčiųjų, dviračių ir kito
bevariklio transporto
takų, kelių ir kitos su tuo
susijusios infrastruktūros
įrengimas ir atnaujinimas
UAB „Rokiškio
autobusų parkas“
transporto parko
atnaujinimas

Atnaujinti Rokiškio
autobusų parko ir autobusų
stoties pastatai;
Įrengtų/atnaujintų stotelių
skaičius; Įgyvendintų
alternatyviais degalais
varomų transporto
priemonių infrastruktūros
projektų skaičius

Įrengtų/atnaujintų šaligatvių,
pėsčiųjų, dviračių ir kito
bevariklio transporto takų ir
kelių ilgis (km)

Įsigytų viešojo transporto
priemonių skaičius

0

0,279 km
Įrengtas naujas 0,279 km ilgio
pėsčiųjų takas Rokiškio miesto Taikos
gatvėje.
Gautas ES finansavimas Panevėžio,
Jaunystės, P. Širvio, vilties, Aušros g.
dviračių, pėsčiųjų takams
įrengti/atnaujinti
3 (įsigyti trys dėvėti autobusai)

Atsakinga
institucija

Statybos ir
infrastruktūros
plėtros skyrius,
Architektūros ir
paveldosaugos
skyrius
0

Nebuvo įgyvendinama

RRSA, UAB
„Rokiškio autobusų
parkas“

Įgyvendinama

RRSA Strateginio
planavimo ir
investicijų skyrius,
Statybos ir
infrastruktūros
plėtros skyrius,
Architektūros ir
paveldosaugos
skyrius

Įgyvendinama

RRSA, UAB
„Rokiškio autobusų
parkas“

54816,96

8500

31

Rokiškio rajono strateginis plėtros planas iki 2022 metų

2016 m. pasiektas rezultatas
Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Įsisavinta lėšų

Pasiekimo indikatorius

3.2.1.8

Eismo saugumą
didinančių programų ir
projektų rengimas ir
įgyvendinimas

Parengtų programų/projektų
saugaus eismo tematika
skaičius

3.2.1.9

Darnaus judumo planų
rengimas ir
įgyvendinimas

Rengiami ir įgyvendinami
darnaus judumo planai;
Planų įgyvendinimas (proc.)

Valstybinės reikšmės keliuose įrengta
inžinierinių eismo saugą gerinančių
priemonių:
1)GMS kalneliai -3 vnt.
2)atitvarai -633,0 m
0

62117,02

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(Įgyvendinama,
baigta įgyvendinti,
neaktuali išbraukti)

Atsakinga
institucija

Įgyvendinama

Panevėžio
apskrities VPK
Rokiškio rajono
PK, VĮ Panevėžio
regiono keliai,
NVO

Nebuvo įgyvendinama

RRSA

0

Saugoti ir gerinti aplinkos kokybę

3.3

Plėsti atliekų tvarkymo sistemas
0

3.3.1

3.3.1.1

Komunalinių atliekų
tvarkymo sistemos
vystymas

Viešoji komunalinių atliekų
tvarkymo paslauga teikiama
visiems savivaldybės
teritorijoje esantiems atliekų
turėtojams

3.3.1.2

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

0

0
Parengtas priemonės Nr. 05.2.1APVA-R-008 „Komunalinių atliekų
tvarkymo infrastruktūros plėtra“
investicinis projektas ES paramai
gauti

Nebuvo
įgyvendinama.
Bus įgyvendinama
2018 metais

0
Įgyvendinama

UAB Panevėžio
regiono atliekų
tvarkymo centras,
RRSA
Architektūros ir
paveldosaugos
skyrius, AB
Rokiškio
komunalininkas
UAB Panevėžio
regiono atliekų
tvarkymo centras,
RRSA
Architektūros ir
paveldosaugos
skyrius, AB
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2016 m. pasiektas rezultatas
Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

3.3.1.3

Atliekų tvarkymo
konteinerių aikštelių
įrengimas ir atnaujinimas

3.3.1.4.

*Didelių gabaritų atliekų
surinkimo aikštelės su
pavojingų atliekų
surinkimo punktu
įrengimas Pandėlio
viensėdyje

3.3.2

3.3.2.1

Aplinkos monitoringo
programų rengimas ir
įgyvendinimas

Įsisavinta lėšų

Pasiekimo indikatorius

Įrengtų/atnaujintų aikštelių
skaičius

0
Parengtas priemonės Nr. 05.2.1APVA-R-008 „Komunalinių atliekų
tvarkymo infrastruktūros plėtra“
investicinis projektas ES paramai
gauti

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(Įgyvendinama,
baigta įgyvendinti,
neaktuali išbraukti)

0

Įrengtų aikštelių skaičius

Kurti ir išsaugoti švarią ir sveiką gamtinę aplinką
6564,72
Rokiškio rajono savivaldybės
aplinkos oro kokybės ir triukšmo
Rengiamos ir
monitoringo programos 2015įgyvendinamos monitoringo
2017 m. vykdymas. Aplinkos oro
programos
tyrimai matuojami 18 rajono vietų
(16 vietų matuojamas SO2 ir NO2,

Įgyvendinama

Siūloma nauja
priemonė, kuri bus
įgyvendinama 20172019 metais

Įgyvendinama

Atsakinga
institucija

Rokiškio
komunalininkas
UAB Panevėžio
regiono atliekų
tvarkymo centras,
RRSA
Architektūros ir
paveldosaugos
skyrius, Statybos ir
infrastruktūros
plėtros skyrius, AB
Rokiškio
komunalininkas
UAB Panevėžio
regiono atliekų
tvarkymo centras,
RRSA
Architektūros ir
paveldosaugos
skyrius

RRSA
Architektūros ir
paveldosaugos
skyrius
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2016 m. pasiektas rezultatas
Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Įsisavinta lėšų

Pasiekimo indikatorius

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(Įgyvendinama,
baigta įgyvendinti,
neaktuali išbraukti)

Atsakinga
institucija

Nebuvo įgyvendinama

RRSA

Įgyvendinama

RRSA Socialinės
paramos ir
sveikatos skyrius

Nebuvo įgyvendinama

RRSA
Architektūros ir
paveldosaugos
skyrius, Švietimo
skyrius, NVO

2 vietose amoniakas(NH3)),
triukšmo tyrimai atliekami 19
rajono vietų.
Informacija skelbiama
http://rokiskiomonitoringas.lt.
3.3.2.2

3.3.2.3

Vandens telkinių ir jų
pakrančių valymas ir
tvarkymas
Triukšmo valdymo ir
prevencijos sistemos
formavimas

Išvalytų vandens telkinių
plotas (ha), pakrančių ilgis
(km)
Parengtų triukšmo
žemėlapių/nustatytų tyliųjų
zonų skaičius; Įgyvendintų
triukšmo prevencijos ir
mažinimo priemonių
skaičius
Rengiamos ir
įgyvendinamos
aplinkosauginio švietimo
programos; Įgyvendintų
visuomenės švietimo
iniciatyvų skaičius

3.3.2.4

Visuomenės švietimas
aplinkos apsaugos bei
atliekų tvarkymo srityse

3.3.2.5

Natūralaus ir
urbanizuoto
kraštovaizdžio teritorijų
inventorizacija,
tvarkymas ir atkūrimas

Inventorizuotų teritorijų
plotas (ha);
Tvarkomų/atkurtų teritorijų
plotas, (ha)

3.3.2.6

Bešeimininkių pastatų ir

Likviduotų pastatų ir

0

0

19
Įgyvendintų triukšmo prevencijos ir
mažinimo priemonių buvo vykdoma
19 (buvo atliekami triukšmo tyrimai)

6560

0

0

2008 m. Rokiškio rajono savivaldybės
teritorijoje inventorizuoti visi
želdiniai.
Pateikta paraiška ES paramai gauti,
kurios viena iš veiklų Salų parko
sutvarkymas. Paraiška vertinama
Pateikta paraiška ES paramai gauti,

0
Įgyvendinama

0

Įgyvendinama

RRSA
Architektūros ir
paveldosaugos
skyrius, Turto
valdymo ir viešųjų
pirkimų skyrius
RRSA Turto
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2016 m. pasiektas rezultatas
Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

statinių likvidavimas

Įsisavinta lėšų

Pasiekimo indikatorius

statinių skaičius

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(Įgyvendinama,
baigta įgyvendinti,
neaktuali išbraukti)

kurios viena iš veiklų nugriauti
bešeimininkį Salų miestelio
bendrabutį, ir buvusį kompleksą
Dargių kaime.

Atsakinga
institucija

valdymo ir viešųjų
pirkimų skyrius,
Statybos ir
infrastruktūros
plėtros skyrius

Užtikrinti darnią teritorinę plėtrą ir kokybišką gyvenamąją aplinką

3.4
3.4.1
3.4.1.1

Teritorijų planavimo
dokumentų rengimas ir
atnaujinimas

Parengtų/atnaujintų
teritorijų planavimo
dokumentų skaičius

3.4.1.2

Geografinės
informacinės sistemos –
interneto svetainės (GIS)
sukūrimas ir plėtra

3.4.1.3

Žemės sklypų prie
savivaldybei
priklausančių statinių
suformavimas ir
įteisinimas

Suformuotų ir įteisintų
žemės sklypų skaičius

3.4.1.4

Infrastruktūros
atnaujinimo ir plėtros
projektinės
dokumentacijos
rengimas

Parengtos projektinės
dokumentacijos skaičius

Planuoti darnią rajono teritorijų ir infrastruktūros plėtrą
31
37000
Įgyvendinama
0

0

Sukurta ir nuolat
atnaujinama interaktyvi
interneto svetainė-žemėlapis

Nebuvo įgyvendinama
Neskirta lėšų
27
Suformuoti ir įteisinti 27 žemės
sklypai.
Pradėti rengti dar 38 žemės sklypų
formavimo ir pertvarkymo projektai ir
kadastriniai matavimai.
68
Parengta 11 projektinių pasiūlymų,21
paraiška, 16 investicinių projektų
20 techninių projektų

Lėšų suma
pateikta 3.4.1.1.
priemonėje,
todėl šioje
priemonėje
nedubliuojama
146057

Įgyvendinama

Įgyvendinama

RRSA
Architektūros ir
paveldosaugos
skyrius
RRSA
Architektūros ir
paveldosaugos
skyrius, Ūkio
tarnyba
RRSA
Architektūros ir
paveldosaugos
skyrius, Turto
valdymo ir viešųjų
pirkimų skyrius
RRSA Strateginio
planavimo ir
investicijų skyrius,
Statybos ir
infrastruktūros
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2016 m. pasiektas rezultatas
Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

3.4.1.5

Viešosios paskirties
pastatų inventorizavimas
ir įteisinimas

3.4.1.6

Visuomenės poreikiams
reikalingų žemės sklypų
suformavimas ir
įteisinimas

Įsisavinta lėšų

Pasiekimo indikatorius

Inventorizuotų viešosios
paskirties pastatų skaičius

Suformuotų ir įteisintų
žemės sklypų skaičius

3.4.2

9

1105

3
Lėšų suma
Suformuoti ir įteisinti 3 žemės sklypai pateikta 3.4.1.1.
visuomenės poreikiams.
priemonėje,
Rengiami dar 9 žemės sklypų
todėl šioje
formavimo ir pertvarkymo projektai ir
priemonėje
kadastriniai matavimai.
nedubliuojama
Kurti saugią ir kokybišką gyvenamąją aplinką
0
3

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(Įgyvendinama,
baigta įgyvendinti,
neaktuali išbraukti)

Įgyvendinama

Įgyvendinama

Rokiškyje vykdoma
prevencinė programa „Saugi
kaimynystė“, viso įkurtos 22

3.4.2.1

*Saugios gyvenamosios
aplinkos kūrimas,
vykdant įvairias
prevencines, švietėjiškas
programas

Vykdomų programų
skaičius; Naujai susikūrusių
saugios kaimynystės grupių
skaičius

Saugių kaimynysčių grupės, per 2016
metus buvo įkurtos 3 Saugios
kaimynystės.

Ne rečiau kaip 2 kartus per
mėnesį komisariato
pareigūnai bendradarbiaudami
su savivaldybės
administracijos Vaiko teisių
skyriaus specialistėmis bei
seniūnijų socialinio darbo

Įgyvendinama

Atsakinga
institucija

plėtros skyrius
RRSA Turto
valdymo ir viešųjų
pirkimų skyrius
RRSA
Architektūros ir
paveldosaugos
skyrius, Turto
valdymo ir viešųjų
pirkimų skyrius
Panevėžio
apskrities VPK
Rokiškio rajono
PK, RRSA
Švietimo skyrius,
Rokiškio rajono
savivaldybės
visuomenės
sveikatos biuras
Siūloma išbraukti
Švietimo skyrių iš
atsakingų
institucijų, nes nėra
atsakingas už
saugios
gyvenamosios
aplinkos kūrimą
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2016 m. pasiektas rezultatas
Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Įsisavinta lėšų

Pasiekimo indikatorius

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(Įgyvendinama,
baigta įgyvendinti,
neaktuali išbraukti)

Atsakinga
institucija

organizatoriais vykdyti
reidai lankant minėtas
šeimas.
Įrengtų vaizdo kamerų
skaičius; Atnaujintų ir
naujai įrengtų kitų saugumo
priemonių skaičius

3.4.2.2

Pažeidimų fiksavimo
priemonių
infrastruktūros
atnaujinimas ir plėtra

0
Vaizdo kameros nuo 2016 metų
balandžio mėnesio buvo perduotos į
Rokiškio rajono savivaldybės
priežiūrą. Iki balandžio mėnesio buvo
nustatyta 10 pažeidimų kamerų
pagalba. Nuo balandžio mėnesio
pažeidimus su kameromis fiksuoja
Rokiškio rajono savivaldybė.
Teikta paraiška paramai gauti dėl 49
video kamerų įrengimo Rokiškio
mieste ir 9 seniūnijose, tačiau lėšų
nebuvo gauta.

6 baigti renovuoti

3.4.2.3

Daugiabučių
gyvenamųjų namų
renovacija

3.4.2.4

Miestų, miestelių ir kaimų
bendruomeninės ir
viešosios infrastruktūros

Renovuotų daugiabučių
namų skaičius

Įgyvendintų projektų
skaičius

0

Įgyvendinama

4 projektai
Skemų k. bendruomenė įrengė

Įgyvendinama

RRSA Statybos ir
infrastruktūros
plėtros skyrius,
Strateginio
planavimo ir
investicijų skyrius,
daugiabučius
administruojančios
įmonės, bendrijos

Įgyvendinama

RRSA, NVO

315007,39

Trys daugiabučiai namai pradėti
renovuoti Rokiškio mieste,
pateiktos trys paraiškos
investicinių planų parengimui

24197

RRSA, Panevėžio
apskrities VPK
Rokiškio rajono PK
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2016 m. pasiektas rezultatas
Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Pasiekimo indikatorius

atnaujinimas ir plėtra

3.4.2.5

3.4.2.6

Religinės paskirties
pastatų restauravimas ir
atnaujinimas
Esamų kapinių ribų
išplėtimas ir naujų
kapinių bei
kolumbariumų įrengimas

Įsisavinta lėšų

Restauruotų ir atnaujintų
religinės paskirties pastatų
skaičius

Išplėstų/naujai įrengtų
kapinių skaičius; Įrengtų
kolumbariumų skaičius

paplūdimį, Žiobiškio k.
bendruomenė įrengė skverą
Laibgaliuose pradėta kurti gandrų
alėja, kuri reikalinga teminiam
gandrų kaimui. Pastatyta pirmoji
gandro skulptūra.
Įrengta mašinų stovėjimo aikštelė
Kamajų miestelyje.
Gautas ES finansavimas teritorijos
Rokiškio mieste prie Respublikos
g. (buvusi turgelio teritorija)
sutvarkymui ir pritaikymui
bendruomenės poreikiams (viešojo
tualeto įrengimas, dangų
atnaujinimas)
Dubliuoja 2.3.1.4 priemonę, todėl
rezultatai ir įsisavintos lėšos
nenurodomos.
1
Parengtas ir įregistruotas Ragelių k.
kapinių išplėtimas.
Suformuoti esamoms kapinėms 38
žemės sklypai ir rengiami kadastriniai
matavimai.

Žr. 2.3.1.4.
priemonę
Lėšų suma
pateikta 3.4.1.1.
priemonėje,
todėl šioje
priemonėje
nedubliuojama

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(Įgyvendinama,
baigta įgyvendinti,
neaktuali išbraukti)

Atsakinga
institucija

Įgyvendinama

RRSA, NVO

Įgyvendinama

RRSA
Architektūros ir
paveldosaugos
skyrius, Statybos ir
infrastruktūros
plėtros skyrius
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* Geltona spalva žymima siūlomos koreguoti priemonės
*Žalia spalva žymima siūlomos naujai įtraukti priemonės
*Mėlyna spalva žymima įgyvendinamos priemonės
*Raudona spalva žymima neįgyvendinamos priemonės
APIBENDRINIMAS, IŠVADOS IR PASIŪLYMAI
Rokiškio rajono strateginis plėtros planas iki 2022 m. patvirtintas 2014 m. rugsėjo 26 d. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-159.
Planas įsigaliojo nuo 2016 m. sausio 1 d., planą sudaro keturios dalys:
I. Esamos socialinės ir ekonominės būklės analizės metodika;
II.Esamos socialinės ir ekonominės būklės analizė;
III.Rokiškio rajono savivaldybės vizija ir prioritetai;
IV.Rokiškio rajono savivaldybės plėtros priemonių planas.
Rokiškio rajono savivaldybės vizija:

Rokiškio rajonas – konkurencingas, patrauklus lankyti, gyventi, dirbti, investuoti šiaurės rytų Lietuvos ekonominis,
socialinis ir kultūros centras.
Aktuali Rokiškio rajono strateginio plėtros plano iki 2022 m. redakcija patalpinta Rokiškio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje
www.rokiskis.lt/Rajono strategija.
Rokiškio rajono strateginio plėtros plano iki 2022 m. ataskaita rengiama vadovaujantis Rokiškio rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo
tvarkos aprašu (Toliau- Aprašas), patvirtintu 2016 m. vasario 19 d. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-21.
Vadovaujantis Aprašo V dalies nuostatomis, parengta Rokiškio rajono savivaldybės plėtros plano įgyvendinimo ataskaita už 2016 m. Duomenys ataskaita
buvo renkami nuo 2017 m. vasario 22 d. iki 2017 m. kovo 17 d. Duomenis ataskaitai pateikė Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyriai, tarnybos,
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savivaldybės ir valstybinių įstaigų atstovai, vykdantys veiklą Rokiškio rajone, seniūnijų darbuotojai, kitos atsakingos institucijos, nurodytos priemonių plane.
Atsakingų institucijų darbuotojų taip pat buvo prašoma pateikti rekomendacijas, patikslinimus dėl priemonių įgyvendinimo, koregavimo, ar neaktualių
priemonių išbraukimo. Ataskaitoje parengta informacija yra suvesta gautų duomenų pagrindu ir pateikta svarstyti 2017 m. balandžio 13 d. Rokiškio rajono
savivaldybės strateginio planavimo komisijos, socialinių-ekonominių partnerių ir strateginių planų rengimo ir įgyvendinimo priežiūros darbo grupės posėdyje
Nr. 1. Minėto posėdžio metu buvo pritarta parengtai ataskaitai.

1. PRIORITETINĖ SRITIS. EKONOMINĖS PLĖTROS SKATINIMAS IR KONKURENCINGUMO DIDINIMAS.
Prioriteto priemonių įgyvendinimas:
Šiame prioritete yra suplanuotos 27 priemonės. Priemonės suskirstytos pagal tikslus: formuoti verslui palankią aplinką, skatinti investicijas; didinti rajono
turistinį ir rekreacinį patrauklumą; didinti gyvenimo ir ekonominės veiklos patrauklumą kaimo vietovėse. 2016 m. buvo įgyvendinama 20 priemonių (74 proc.
nuo visų šiame prioritete suplanuotų priemonių), 7 priemonės nebuvo įgyvendinamos (26) proc. nuo visų šiame prioritete suplanuotų priemonių). Pilnai
įgyvendintų priemonių nėra. Siūloma koreguoti priemonės 1.1.3. pavadinimą vietoje „Efektyvios žemės ūkio subjektų rėmimo sistemos kūrimas ir plėtra“ įrašyti
„Palankesnių ekonominių sąlygų rajono ūkiniams ir kaime veikiantiems subjektams sudarymas“, patikslinti indikatorių, sukonkretinant kaime veikiančių
subjektų skaičių, o prie atsakingų institucijų įtraukti kaimo plėtros komisiją.

Iš viso 2016 m. prioriteto įgyvendinimui investuota 1 mln. 8 tūkst. 678 Eur.
Atliktos pagrindinės prioriteto veiklos:
Vykdomos iniciatyvos verslo palankios aplinkos kūrimui: organizuota Lietuvis-Lenkijos verslininkų konferencija, paremta 24 rajono smulkaus ir vidutinio
verslo subjektai, VšĮ „Versli Lietuva“ atstovė teikė 70 konsultacijų rajono verslo subjektams, įsteigta 13 įmonių.
Plėtojamos turizmo ir poilsio veiklos: įrengtas pažintinis maršrutas Obelių krašto partizanų kovų keliais, atnaujinta 19 maršrutų, organizuotos 7 iniciatyvos,
skatinančios rajono turizmo produktus, išteklius, rajonas pristatytas turizmo parodose Vilniuje, Rygoje, Izraelyje.
Įgyvendinti 2 melioracijos projektai, organizuota lauko diena jauniesiems ūkininkams, organizuotas konkursas „Pažangiausi metų ūkiai“.
NVO sektoriuje finansuota 36 projektai.
2. PRIORITETINĖ SRITIS. SUMANIOS VISUOMENĖS IR SOCIALINĖS GEROVĖS KŪRIMAS.
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Prioriteto priemonių įgyvendinimas:
Šiame prioritete yra suplanuotos 63 priemonės. Priemonės suskirstytos pagal tikslus: didinti švietimo sistemos kokybę ir prieinamumą, vaikų ir jaunimo
užimtumą; teikti kokybiškas ir visiems prieinamas sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas; užtikrinti kokybiškas kultūros ir sporto paslaugas, skatinti
gyventojų aktyvumą; didinti savivaldybės veiklos aktyvumą. 2016 metais buvo įgyvendinama 60 priemonės (95 proc. nuo visų šiame prioritete suplanuotų
priemonių), 3 priemonės nebuvo įgyvendinamos 2016 m. (5 proc. nuo visų šiame prioritete suplanuotų priemonių), vieną priemonę „Vaikų ir jaunimo
neformalaus ugdymosi galimybių plėtojimas“ siūloma išbraukti, kaip dubliuojančią kitą priemonę „Vaikų ir jaunimo neformaliojo švietimo užtikrinimas“ ir jos
rezultatus. Taip pat siūloma koreguoti priemonės „Jaunimo organizacijų ir savivaldos bendradarbiavimo skatinimas“ pavadinimą papildomai įrašant tiesiogines grupes
ir išdėstyti sekančiai „Jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų, jaunimo grupių, atviro darbo su jaunimu ir savivaldos bendradarbiavimo skatinimas“. Prie priemonės
„Viešųjų erdvių pritaikymas kultūros ir laisvalaikio poreikiams“ atsakingų institucijų siūloma įtraukti NVO, nes kaimo bendruomenės vis aktyviau ieško paramos viešų
erdvių atnaujinimui ir savarankiškai įgyvendina projektus. Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centras siūlo išbraukti šią instituciją

iš atsakingų priemonės „Informacijos apie kultūrą ir kultūros paslaugas sklaida“ institucijų, nes dubliuoja priemonės „Informacijos apie rajono turizmo
produktus, išteklius, gamtos ir kultūros vertybes sklaida“ rodiklius. Pilnai įgyvendintų priemonių nėra.
Iš viso 2016 m. prioriteto įgyvendinimui investuota 5 mln. 983 tūkst. 281 Eur.
Atliktos pagrindinės prioriteto veiklos:
Tęsiami Rokiškio rajono Pandėlio gimnazijos, Rokiškio Juozu Tumo Vaižganto gimnazijos, Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazijos, Rokiškio
Juozo Tūbelio progimnazijos renovavimo darbai.
Įgyvendinami 8 tarptautiniai Erasmus + programos projektai, kuriuose dalyvauja 15 rajono bendrojo ugdymo mokyklų, suaugusiųjų mokymo įstaigos,
ikimokyklinio ugdymo įstaigos bendruomenių nariai.
Įkurtas klubas „Veiklus senjoras“, vienijantis 25 rajono pagyvenusius asmenis.
Organizuoja 214 kvalifikacijos tobulinimo renginių rajone.
Organizuotos 37 vaikų ir jaunimo vasaros poilsio stovyklos.
Atnaujinamos Rokiškio rajono ligoninės inžinerinės sistemos, įsigyta įrangos.
Organizuoti 155 sveikos gyvensenos skatinimo renginiai.
Obelių vaikų globos namuose įsteigtas krizių centro padalinys.
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Įgyvendinta 2287 kultūros renginių.
Restauruojama 7 kultūros paveldo objektai, restauruota ir prevenciškai konservuota 182 eksponatai.
Bendruomeninėmis iniciatyvomis sutvarkytos 4 erdvės Rokiškio rajono kaimiškose vietovėse.
Sparčiai vykdoma Rokiškio baseino statyba.
3.PRIORITETINĖ SRITIS. DARNUS TERITORIJŲ IR INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS.
Prioriteto priemonių įgyvendinimas:
Šiame prioritete suplanuota 41 priemonė. Priemonės suskirstytos pagal tikslus: plėtoti ir vystyti inžinerinio aprūpinimo infrastruktūrą; užtikrinti kokybiškas ir
saugias susisiekimo sąlygas; saugoti ir gerinti aplinkos kokybę; užtikrinti darnią teritorinę plėtrą ir kokybišką gyvenamąją aplinką. 2016 m. buvo
įgyvendinama 31 priemonė (76 proc. nuo visų šiame prioritete suplanuotų įgyvendinti priemonių), 10 priemonių nebuvo įgyvendinama (24 proc. nuo visų
šiame prioritete suplanuotų įgyvendinti priemonių). Plane siūlomas pakeitimas, išbraukiant Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrių iš
atsakingų priemonės „Saugios gyvenamosios aplinkos kūrimas, vykdant įvairias prevencines, švietėjiškas programas „ institucijų, nes skyrius nėra atsakingas už
saugios gyvenamosios aplinkos kūrimą. Taip pat siūloma įtraukti vieną naują priemonę „Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės su pavojingų atliekų surinkimo
punktu įrengimas Pandėlio viensėdyje“, kurios įgyvendinimas numatomas nuo 2017 m.

Iš viso 2016 m. prioriteto įgyvendinimui investuota 1 mln. 685 tūkst. 607 Eur.
Atliktos pagrindinės prioriteto veiklos:
Rekonstruoti garotiekio tinklai.
Inventorizuota 134,8 km kelių.
Atnaujinta 3,548 km. vietinės reikšmės kelių, įdiegtos 125 saugaus eismo priemonės, įrengtos 2 automobilių stovėjimo aikštelės, 0,279 km. šaligatvių.
Įsigyti 3 dėvėti autobusai.
Įgyvendinamos aplinkos monitoringo programos.
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Atlikta 19 triukšmo prevencijos tyrimai.
Parengta 31 teritorijų planavimo dokumentai.
Suformuoti ir įteisinti 27 sklypai.
Parengtas ir įregistruotas Ragelių k. kapinių išplėtimas.
Inventorizuoti 9 viešosios paskirties pastatai.
Rokiškio rajone veikia 22 saugios kaimynystės grupės (2016 m. įkurtos 3 grupės).
Baigti renovuoti 6 Rokiškio mikrorajone esantys daugiabučiai namai.
Kaimo bendruomenės įgyvendino 4 projektus (sutvarkytas Skemų paplūdimys, Žiobiškio k. įrengtas skveras, Laibgalių k. kuriama gandrų alėja, Kamajų
miestelyje įrengta automobilių stovėjimo aikštelė).
IŠVADA:
2016 m. buvo įgyvendinama 111 priemonių, kurių bendros investicijos sudaro 8 mln. 677 tūkst. 567 Eur.
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1 lentelė. Priemonių įgyvendinimo situacija.
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1685
1009

5983

2 lentelė. Lėšų paskirstymas pagal prioritetus.
*I-as prioritetas, II prioritetas, III prioritetas

Viso priemonių plane pagal visus prioritetus yra 131 priemonė, vadinasi 84,7 proc. priemonių buvo pradėtos įgyvendinti 2016 m.
20 priemonių nebuvo pradėta įgyvendinti 2016 m. (15,3 proc. nuo visų priemonių) , pagrindinė priežastis – lėšų trūkumas, nes rengiant Rokiškio rajono
strateginį plėtros planą iki 2022 m. (pastaba planas parengtas 2014 m.) buvo planuota, kad 2016 m. bus pilnai įgyvendinamos visos priemonės susijusios su
2014-2020 m. Europos Sąjungos investicijų programa.
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3 lentelė. Priemonių įgyvendinimo situacija procentais
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