
 PATVIRTINTA 

 Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus   

 2021 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. AV-371 

 

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  

VIDAUS KONTROLĖS POLITIKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) 

vidaus kontrolės politikos aprašas – vidaus dokumentas, reglamentuojantis vidaus kontrolės 

įgyvendinimą Savivaldybės administracijoje, apimantis Savivaldybės administracijos veiklą 

reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų sąrašą, vidaus kontrolės principus, vidaus kontrolės 

elementus, nuorodas į viešojo juridinio asmens dokumentus (nuostatus, pareigybių aprašymus ir 

kitus dokumentus), kuriuose nustatytos vidaus kontrolės dalyvių pareigos ir atsakomybė, vidaus 

kontrolės įgyvendinimą Savivaldybės administracijoje reglamentuojančių dokumentų (tvarkos 

aprašų, taisyklių, instrukcijų ir kitų dokumentų) sąrašą, vidaus kontrolės analizės ir vertinimo 

aprašymą ir vidaus kontrolės politikos keitimo (tobulinimo) aprašymą. 

2. Vidaus kontrolės politika nustatoma atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos vidaus 

kontrolės ir vidaus audito įstatyme (toliau – Įstatymas) ir Vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame 

juridiniame asmenyje tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. 

birželio 29 d. įsakymu Nr. 1K-195 (toliau – finansų ministro įsakymas), nustatytus reikalavimus 

vidaus kontrolės politikai. Taip pat atsižvelgiant į Savivaldybės administracijos veiklos pobūdį bei 

ypatumus, veiklos riziką, organizacinę struktūrą, personalo išteklius, apskaitos ir informacinę 

sistemą, turto apsaugos sistemą, kitus veiklos kontrolės poreikio vertinimus. 

3. Atsižvelgiant į nuolat kintančias ekonomines, reguliavimo, veiklos sąlygas ir aplinką, 

vidaus kontrolės politikos turinys turi būti nuolat peržiūrimas ir atnaujinamas. 

4. Vidaus kontrolės politikos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos 

apibrėžtos Įstatyme ir Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme. 

 

II SKYRIUS 

VIDAUS KONTROLĖS TIKSLAI IR ĮGYVENDINIMAS 

 

5. Savivaldybės administracijos direktorius, siekdamas veiklos planavimo dokumentuose ir 

įstaigos nuostatuose numatytų tikslų, nustato ir analizuoja rizikos veiksnius ir kuria vidaus kontrolę, 

kurios tikslai – padėti užtikrinti, kad Savivaldybės administracija: 

5.1. laikytųsi teisės aktų, reglamentuojančių Savivaldybės administracijos veiklą, 

reikalavimų. Savivaldybės administracijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų sąrašas 

atskleidžiamas vidaus kontrolės politikos aprašo 1 priede; 

5.2. saugotų turtą nuo sukčiavimo, iššvaistymo, pasisavinimo, neteisėto valdymo, 

naudojimo ir disponavimo juo ar kitų neteisėtų veikų; 

5.3. vykdytų veiklą, laikydamasis patikimo finansų valdymo principo, grindžiamo 

ekonomiškumu, efektyvumu ir rezultatyvumu; 

5.4. teiktų patikimą, aktualią, išsamią ir teisingą informaciją apie savo finansinę ir kitą 

veiklą. 

6. Siekiant vidaus kontrolės tikslų, kuriama ir užtikrinama veiksminga vidaus kontrolė, 

kurios dalis yra finansų kontrolė. Finansų kontrolė Savivaldybės administracijoje atliekama 

vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 įsakymu Nr. AV-

1028 patvirtintomis Finansų kontrolės taisyklėmis (prieiga: https://rokiskis.lt/wp-

content/uploads/2019/04/Finans%C5%B3-kontrol%C4%97s-taisykl%C4%97s-Scan0092.pdf) ir 

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. AV-297 

https://rokiskis.lt/wp-content/uploads/2019/04/Finans%C5%B3-kontrol%C4%97s-taisykl%C4%97s-Scan0092.pdf
https://rokiskis.lt/wp-content/uploads/2019/04/Finans%C5%B3-kontrol%C4%97s-taisykl%C4%97s-Scan0092.pdf


patvirtintomis Rokiškio rajono savivaldybės administracijos padalinių (seniūnijų) kaip viešųjų 

juridinių asmenų finansų kontrolės taisyklėmis (prieiga: https://rokiskis.lt/wp-

content/uploads/2019/04/Seni%C5%ABnij%C5%B3-finans%C5%B3-kontrol%C4%97s-

taisykl%C4%97s.pdf). 

7. Vidaus kontrolė Savivaldybės administracijoje įgyvendinama atsižvelgiant į 

Savivaldybės administracijos veiklos ypatumus (kuriuos lemia jos organizacinė struktūra, dydis, 

reguliavimo lygis, rizika, veiklos aplinka, sudėtingumas, veiklos sritis ir kiti ypatumai), laikantis 

vidaus kontrolės principų, apimant vidaus kontrolės elementus, nustatant Savivaldybės 

administracijos direktoriaus, vidaus kontrolės įgyvendinimo priežiūrą atliekančių darbuotojų ir 

vidaus auditorių pareigas, integruojant vidaus kontrolę į Savivaldybės administracijos veiklą, 

apimant pagrindinius valdymo procesus (planavimą, atlikimą ir stebėseną) ir Savivaldybės 

administracijos veiklą reglamentuojančius teisės aktus bei Savivaldybės administracijos direktoriaus 

įsakymus, nustatytas vidaus taisykles, instrukcijas ir kitus vidaus kontrolės sistemos dokumentus, 

kurie, atsižvelgiant į pokyčius ir nuolat tobulinant ir keičiant vidaus kontrolę, periodiškai peržiūrimi 

ir aktualizuojami. Vidaus kontrolės įgyvendinimą Savivaldybės administracijoje 

reglamentuojančių dokumentų (tvarkos aprašų, taisyklių, instrukcijų ir kitų dokumentų) sąrašas 

atskleidžiamas vidaus kontrolės politikos aprašo 1 priede. 

 

III SKYRIUS 

VIDAUS KONTROLĖS PRINCIPAI 

 

8. Savivaldybės administracijos direktorius, siekdamas veiklos planavimo dokumentuose ir 

įstaigos nuostatuose numatytų tikslų, įgyvendina vidaus kontrolę laikydamasis vidaus kontrolės 

principų: 

8.1. tinkamumo – vidaus kontrolė pirmiausia turi būti įgyvendinama tose Savivaldybės 

administracijos veiklos srityse, kuriose susiduriama su didžiausia rizika; 

8.2. efektyvumo – vidaus kontrolės įgyvendinimo sąnaudos neturi viršyti dėl atliekamos 

vidaus kontrolės gaunamos naudos; 

8.3. rezultatyvumo – turi būti pasiekti vidaus kontrolės tikslai; 

8.4. optimalumo – vidaus kontrolė turi būti proporcinga rizikai ir neperteklinė; 

8.5. dinamiškumo – vidaus kontrolė turi būti nuolat tobulinama atsižvelgiant į pasikeitusias 

Savivaldybės administracijos veiklos sąlygas; 

8.6. nenutrūkstamo funkcionavimo – vidaus kontrolė turi būti įgyvendinama nuolat. 

 

IV SKYRIUS 

VIDAUS KONTROLĖS ELEMENTAI 

 

9. Savivaldybės administracijos direktorius, siekdamas veiklos planavimo dokumentuose ir 

įstaigos nuostatuose numatytų tikslų, įgyvendina vidaus kontrolę, apimančią vidaus kontrolės 

elementus, nustatytus Įstatyme: 

9.1. kontrolės aplinką – Savivaldybės administracijos organizacinę struktūrą, valdymą, 

personalo valdymo politiką, vadovų, darbuotojų profesinio elgesio principus ir taisykles, 

kompetenciją ir kitus veiksnius, turinčius įtakos vidaus kontrolės įgyvendinimui ir kokybei; 

9.2. rizikos vertinimą – rizikos veiksnių nustatymą ir analizę. Savivaldybės administracijos 

rizikos veiksnių sąrašas atskleidžiamas vidaus kontrolės politikos aprašo 2 priede. Atliekant 

korupcijos prevencijos veiklą, Savivaldybės administracijoje Lietuvos Respublikos korupcijos 

prevencijos įstatyme numatyta tvarka atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimas; 

9.3. kontrolės veiklą – Savivaldybės administracijos veiklą, kuria siekiama sumažinti 

neigiamą rizikos veiksnių poveikį Savivaldybės administracijai ir kuri apima įgaliojimų, leidimų 

suteikimą, funkcijų atskyrimą, prieigos prie turto ir dokumentų kontrolę, veiklos ir rezultatų 

peržiūrą, veiklos priežiūrą ir kitų Savivaldybės administracijos vadovo nustatytų reikalavimų 

laikymąsi. Savivaldybės administracijos veikla organizuojama taip, kad būtų tinkamai atskirtos 

https://rokiskis.lt/wp-content/uploads/2019/04/Seni%C5%ABnij%C5%B3-finans%C5%B3-kontrol%C4%97s-taisykl%C4%97s.pdf
https://rokiskis.lt/wp-content/uploads/2019/04/Seni%C5%ABnij%C5%B3-finans%C5%B3-kontrol%C4%97s-taisykl%C4%97s.pdf
https://rokiskis.lt/wp-content/uploads/2019/04/Seni%C5%ABnij%C5%B3-finans%C5%B3-kontrol%C4%97s-taisykl%C4%97s.pdf


darbuotojų funkcijos stengiantis užtikrinti galimų interesų konfliktų, sukčiavimo, korupcijos 

apraiškų, tyčinių klaidų bei kitų neteisėtų veikų pasireiškimų tikimybės sumažinimą ir (arba) 

fiksavimą laiku; 

9.4. informavimą ir komunikaciją – su vidaus kontrole susijusios aktualios, išsamios, 

patikimos ir teisingos informacijos gavimą ir teikimą laiku vidaus ir išorės informacijos 

vartotojams. Siekiant užtikrinti tinkamą asmens duomenų apsaugą ir su tuo susijusių teisės aktuose 

nustatytų reikalavimų vykdymą, asmens duomenys Savivaldybės administracijoje yra tvarkomi 

Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka; 

9.5. stebėseną – nuolatinį ir (arba) periodinį stebėjimą ir vertinimą, kai analizuojama, ar 

vidaus kontrolė Savivaldybės administracijoje įgyvendinama pagal Savivaldybės administracijos 

vadovo nustatytą vidaus kontrolės politiką ir ar ji atitinka pasikeitusias veiklos sąlygas. 

Savivaldybės administracijoje sudarytos galimybės apie galimus trūkumus ir (ar) įtarimus, ypač 

susijusius su korupcija ir sukčiavimu, pranešti anonimiškai ir užtikrinama pranešėjo apsauga. 

Nustačius tam tikrus neatitikimus, pažeidimus, sukčiavimo ar korupcijos atvejus ir kitokius faktus, 

liudijančius apie vidaus kontrolės sistemos trūkumus, ir kai tai nėra reglamentuota kituose 

vidiniuose teisės aktuose, Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu gali būti atliekami 

konkretūs vertinimai, patikrinimai. 

 

 

V SKYRIUS 

VIDAUS KONTROLĖS ANALIZĖ IR VERTINIMAS 

 

11. Savivaldybės administracijos direktorius užtikrina, kad kiekvienais metais būtų 

atliekama vidaus kontrolės analizė, apimanti visus vidaus kontrolės elementus, kurios metu būtų 

įvertinami Savivaldybės administracijos veiklos trūkumai, pokyčiai, atitiktis nustatytiems 

reikalavimams (ar vidaus kontrolė įgyvendinama pagal Savivaldybės administracijos nustatytą 

vidaus kontrolės politiką ir ar ji atitinka pasikeitusias veiklos sąlygas), vidaus kontrolės 

įgyvendinimo priežiūrą atliekančių darbuotojų pateikta informacija, vidaus ir kitų auditų bei 

vertinimų rezultatai ir numatomos vidaus kontrolės tobulinimo priemonės. 

12. Vidaus kontrolės įgyvendinimo priežiūrą atliekantys darbuotojai (Savivaldybės 

administracijos darbuotojai atsakingi už priskirtų funkcijų vykdymą) prižiūri vidaus kontrolės 

įgyvendinimą Savivaldybės administracijoje ir jos atitiktį Savivaldybės administracijos direktoriaus 

nustatytai vidaus kontrolės politikai, atlieka nuolatinę stebėseną, apimančią kiekvieną vidaus 

kontrolės elementą. Jie teikia Savivaldybės administracijos direktoriui informaciją apie vidaus 

kontrolės ir rizikos valdymo, vidaus kontrolės politikos įgyvendinimo trūkumus ir rizikos veiksnius. 

13. Vidaus kontrolė analizuojama ir vertinama vadovaujantis Įstatyme bei finansų ministro 

 įsakyme nustatytais reikalavimais bei atsižvelgiant į Rekomendacines vidaus kontrolės sukūrimo, 

veikimo ir tobulinimo, jos vertinimo gaires viešojo sektoriaus subjektams (prieiga internete: 

https://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/VIDAUS_KONTROLE_GAIRES_2014-06-

16%20(10).pdf). 

14. Savivaldybės administracijos vidaus kontrolė vertinama: 

14.1. labai gerai – jei visa rizika yra nustatyta ir valdoma, vidaus kontrolės trūkumų 

nerasta; 

14.2. gerai – jei visa rizika yra nustatyta ir valdoma, bet yra vidaus kontrolės trūkumų, 

neturinčių neigiamos įtakos Savivaldybės administracijos veiklos rezultatams; 

14.3. patenkinamai – jei visa rizika yra nustatyta, tačiau dėl netinkamo rizikos valdymo yra 

vidaus kontrolės trūkumų, kurie gali turėti neigiamą įtaką Savivaldybės administracijos veiklos 

rezultatams; 

14.4. silpnai – jei ne visa rizika yra nustatyta, nevykdomas rizikos valdymas ir vidaus 

kontrolės trūkumai daro neigiamą įtaką Savivaldybės administracijos veiklos rezultatams. 



15. Atlikus vidaus kontrolės analizę ir vertinimą, Savivaldybės administracijos direktorius 

gali siūlyti Savivaldybės administracijos Centralizuotai vidaus audito tarnybai atlikti tam tikrų 

Savivaldybės administracijos veiklos sričių vidaus auditą. 

 

VI SKYRIUS 

INFORMACIJOS APIE VIDAUS KONTROLĖS ĮGYVENDINIMĄ TEIKIMAS 

 

16. Informacijos, kaip įgyvendinama vidaus kontrolė, apibendrinimą pagal atsakingų 

Savivaldybės administracijos darbuotojų pateiktą informaciją organizuoja Savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymu paskirti Savivaldybės administracijos darbuotojai. 

17. Savivaldybės administracijos direktorius kiekvienais metais iki kovo 1 dienos Finansų 

ministerijos rašytiniu prašymu, pateiktu ataskaitinių metų pabaigoje, teikia Finansų ministerijai 

finansų ministro įsakyme nurodytą informaciją per praėjusius metus apie vidaus kontrolės 

įgyvendinimą Savivaldybės administracijoje, įskaitant jai pavaldžius ir (arba) atsakingus viešuosius 

juridinius asmenis. 

 

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Vidaus kontrolė nuolat tobulinama atsižvelgiant į vidaus kontrolės analizės ir vertinimo 

rezultatus (pateiktas rekomendacijas ir pasiūlymus). 

19. Visi už veiklos kontrolę atsakingi asmenys privalo laiku ir kokybiškai atlikti savo 

kontrolės pareigas, privalo siekti, kad kontrolė Savivaldybės administracijoje būtų veiksminga, t. y. 

patys privalo vykdyti kontrolę savo konkrečios veiklos aplinkoje ir atsakyti už jos nevykdymą. 

20. Savivaldybės administracijos darbuotojai, pastebėję šios vidaus kontrolės politikos 

pažeidimus, apie juos privalo informuoti Savivaldybės administracijos direktorių. 

21. Savivaldybės administracijos darbuotojai turi teisę raštu Savivaldybės administracijos 

direktoriui teikti šios vidaus kontrolės politikos ir veiklos kontrolės tobulinimo pasiūlymus. 

22. Savivaldybės administracijos direktorius užtikrina, kad būtų pašalinti veiklos kontrolės 

srityje atsakingų asmenų nustatyti trūkumai ir jų atsiradimą lemiantys veiksniai. 

23. Vidaus kontrolės politikos vykdymo kontrolę atlieka Rokiškio rajono savivaldybės 

kontrolės ir audito tarnyba ir Savivaldybės administracijos Centralizuota vidaus audito tarnyba 

pagal savo patvirtintus veiklos planus. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ataskaitos yra 

viešinamos Rokiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.rokiskis.lt 

24. Vidaus kontrolės politikos aprašas keičiamas, stabdomas jo galiojimas ar jis 

pripažįstamas netekusiu galios Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. 

 

      

 

 

 

 

 

http://www.rokiskis.lt/


Rokiškio rajono savivaldybės administracijos  

vidaus kontrolės politikos aprašo 1 priedas  

 

Nacionalinių teisės aktų, Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimų, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

įsakymais  nustatytų vidaus taisyklių, instrukcijų ir kitų vidaus kontrolės sistemos dokumentų sąrašas 

 

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos nuostatai ir struktūra: https://rokiskis.lt/bendri-kontaktai/  

 

Veiklos sritis / 

uždaviniai 

Administracijos 

padalinys / asmuo 

Teisės aktai 

- pagal kompetenciją vykdyti 

vieningą valstybės politiką 

architektūros, urbanistikos, 

teritorijų planavimo, 

paveldosaugos, 

aplinkosaugos, geodezijos, 

žemėtvarkos srityse; 

- organizuoti savivaldybės 

teritorijos ir jos dalių 

bendrųjų planų keitimo, 

specialiųjų ir detaliųjų planų, 

žemės sklypų formavimo ir 

pertvarkymo projektų, 

finansuojamų iš savivaldybės 

biudžeto, rengimą (t. y. 

vykdyti savivaldybės 

administratoriaus pavestas 

planavimo organizatoriaus 

funkcijas); 

- rengti kultūros paveldo 

išsaugojimo programų 

dokumentus ir teikti Kultūros 

paveldo departamentui; 

- vykdyti respublikines 

Architektūros ir 

paveldosaugos 

skyrius 

 

Nuostatai ir 

pareigybės 

aprašymai: 

https://rokiskis.lt/kon

taktai/architekturos-

ir-paveldosaugos-

skyrius/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacionaliniai teisės aktai: 

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo  apsaugos 1994-12-22 įstatymas Nr. I-

733; 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 1994-07-07 įstatymas Nr. I-533; 

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos 1992-01-21 įstatymas Nr. I-2223; 

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo 1998-06-16 įstatymas Nr. VIII-787; 

Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo 2001-09-25 įstatymas Nr. IX-

517; 

Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2003-

06-10 įstatymas Nr. IX-1607; 

Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo 1997-11-20 įstatymas Nr. VIII-529; 

Lietuvos Respublikos želdynų 2007-06-28 įstatymas Nr. X-1241; 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo 2017-05-02 įstatymas 

Nr. XIII-327; 

Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos 1999-11-04 įstatymas Nr. VIII-1392; 

Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų 1993-11-09 įstatymas Nr. I-301; 

Lietuvos Respublikos vandens 1997-10-21 įstatymas Nr. VIII-474; 

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo 2006-07-13 įstatymas Nr. X-

764; 

Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos 1997-11-06 įstatymas Nr. VIII-498; 

Lietuvos Respublikos laukinės augalijos 1999-06-15 įstatymas Nr. VIII-1226; 

Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos 1997-11-06 įstatymas Nr. VIII-500; 

Lietuvos Respublikos žemės gelmių 1995-07-05 įstatymas Nr. I-1034; 

Lietuvos Respublikos medžioklės 2002-06-20 įstatymas Nr. IX-966. 

https://rokiskis.lt/bendri-kontaktai/
https://rokiskis.lt/kontaktai/architekturos-ir-paveldosaugos-skyrius/
https://rokiskis.lt/kontaktai/architekturos-ir-paveldosaugos-skyrius/
https://rokiskis.lt/kontaktai/architekturos-ir-paveldosaugos-skyrius/
https://rokiskis.lt/kontaktai/architekturos-ir-paveldosaugos-skyrius/


gamtosaugos programas ir 

koordinuoti veiklą 

aplinkosaugos srityje; 

- vykdyti savivaldybės 

geodezinių ir topografinių 

darbų užsakovo funkcijas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidiniai teisės aktai: 

1. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2015-05-08 sprendimas Nr. TS-130 „Dėl Rokiškio 

rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2015-2020 metų plano patvirtinimo“; 

2. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2015-05-08 sprendimas Nr. TS-131 „Dėl Rokiškio 

rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“; 

3. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2015-06-26 sprendimas Nr. TS-159 ,,Dėl Laisvės 

kovų įamžinimo komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo“; 

4. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-02-24 įsakymas Nr. 

AV-163 ,,Dėl Prevencijos priemonių, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų 

daromos žalos, diegimo Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje finansavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo ir Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonių diegimo vertinimo 

komisijos sudarymo“; 

5. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-03-23 įsakymas Nr. 

AV-259 ,,Dėl nuolat veikiančios komisijos požeminio gėlo vandens gavybos gręžinių 

įrengimui įvertinti sudarymo“; 

6. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2017-01-27 sprendimas Nr. TS-6 „Dėl pritarimo 

Rokiškio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos administravimo sutarčiai“; 

7. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2017-06-23 sprendimas Nr. TS-128 „Dėl Rokiškio 

rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir 

atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“; 

8. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2017-10-27 sprendimas Nr. TS-179 „Dėl Rokiškio 

rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų 

patvirtinimo“; 

9. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2018-03-23 sprendimas Nr. TS-65 „Dėl Rokiškio 

rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2018–2023 metų programos patvirtinimo“; 

10. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2018-09-28 sprendimas Nr. TS-225 „Dėl 

Kapavietės pripažinimo neprižiūrima ir kapavietės (kapo) identifikavimo Rokiškio rajono 

savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

11. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-08 įsakymas Nr. 

AV-20 ,,Dėl darbo grupės Rokiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo 

specialiosios programos priemonių lėšoms paskirstyti“; 

12. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2020-01-31 sprendimas Nr. TS-15 „Dėl Vietinės 

rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą 

nuostatų patvirtinimo“; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2020-02-27 sprendimas Nr. TS-29 „Dėl 

Rokiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų 

sąmatos patvirtinimo“; 

14. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-03-06 įsakymas Nr. 

AV- 221 „Dėl Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos sudarymo“; 

15. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2020-06-26 sprendimas Nr. TS-183 „Dėl Lėšų, 

reikalingų želdynams ir želdiniams saugoti, tvarkyti, želdynams kurti ir naujiems želdiniams 

veisti, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

16. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-09-22 įsakymas Nr. 

AV- 946 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos sudarymo“. 

- organizuoti Rokiškio rajono 

savivaldybės (toliau – 

Savivaldybė) institucijų 

oficialiųjų dokumentų 

tvarkymą ir apskaitą;   

- rengti Savivaldybės tarybos, 

Savivaldybės tarybos 

komitetų posėdžius; 

- organizuoti asmenų 

aptarnavimą ir jų prašymų 

nagrinėjimą taikant vieno 

langelio principą; 

- užtikrinti valstybinės kalbos 

vartojimo ir  taisyklingumo 

kontrolę; 

- teikti dokumentų valdymo 

klausimais konsultacijas, 

metodinę pagalbą 

Savivaldybės institucijoms, 

Administracijos padaliniams; 

dalyvauti plėtojant 

Savivaldybės dokumentų 

valdymo sistemas;  

- tvarkyti Savivaldybei pagal 

Bendrasis skyrius 

 

Nuostatai ir 

pareigybės 

aprašymai: 

https://rokiskis.lt/kon

taktai/bendrasis-

skyrius/  

Nacionaliniai teisės aktai: 

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos 1999-07-08 įstatymas VIII-1316; 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 2020-04-07 įstatymas I-533; 

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo 1999-06-17 įstatymas VIII-1234; 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011-07-04 įsakymas Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo 

taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2019 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 

VE-68 nauja redakcija); 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011-07-04 įsakymas Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir 

apskaitos taisyklių patvirtinimo" (Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2019 m. gruodžio 12 d. 

įsakymo Nr. VE-68 nauja redakcija); 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011-12-28 įsakymas Nr. V-157 „Dėl Dokumentų saugojimo 

taisyklių patvirtinimo“ 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011-03-09 įsakymas Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų 

saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ 

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo 1999-06-17 įstatymas VIII-1234; 

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų 

2000-01-11 įstatymas VIII-1524; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22  nutarimas Nr. 875 „Prašymų ir skundų 

nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės“; 

Valstybinės kalbos 1995-01-31 įstatymas Nr. I-779; 

Administracinių nusižengimų kodekso straipsniai, pagal kuriuos Valstybinė kalbos inspekcija 

nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas. 
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teisės aktus priskirtus 

archyvinius dokumentus; 

- - koordinuoti Savivaldybės 

mero ir Administracijos 

direktoriaus priimamųjų 

darbą. 

Vidiniai teisės aktai:  

1. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-06-22 įsakymas Nr. AV-

585 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės dokumentų valdymo, rengimo, tvarkymo, naudojimo 

ir kontrolės procedūrų aprašo patvirtinimo“; 

2. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-06-22  įsakymas Nr. AV-

586 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Rokiškio rajono savivaldybės 

administracijoje taisyklių patvirtinimo“. 

- vadovaudamasis valstybės, 

savivaldybės bei rajono 

gyventojų interesais skyrius 

vykdo jam pavestas 

funkcijas, įstatymiškai atsako 

už civilinės būklės įrašų 

teisėtumą, teisingumą, 

slaptumą; 

- Skyrius rūpinasi savalaikiu 

civilinės būklės įrašų 

sudarymu, teikia rajono 

gyventojams juridinę 

konsultaciją šeimos teisės 

srityje; 

- teikia savivaldybės 

administracijos skyriams, 

struktūriniams padaliniams, 

valstybės ir savivaldybės 

institucijoms, įstaigoms ir 

įmonėms, juridiniams bei 

fiziniams asmenims metodinę 

pagalbą archyvinių 

dokumentų kaupimo, 

saugojimo bei tvarkymo 

klausimais; 

- kaupia ir saugo 

savivaldybės nuolat ir ilgai 

Civilinės 

metrikacijos ir 

archyvų skyrius 

 

Nuostatai ir 

pareigybės 

aprašymai: 

https://rokiskis.lt/kon

taktai/civilines-

metrikacijos-ir-

archyvu-skyrius/  

Nacionaliniai teisės aktai: 

Lietuvos Respublikos civilinio  kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo 2000-07-

18 įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Nr. VIII-1864; 

Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo 2015-12-03  įstatymas Nr. XII-2111; 

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos 2008-02-01 įstatymas Nr. X-1444; 

Lietuvos Respublikos pilietybės 2010-12-02 įstatymas Nr. IX-1196; 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl  Civilinės 

būklės aktų registravimo  taisyklių  ir civilinės būklės aktų įrašų ir  kitų dokumentų formų 

patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2019-01-17 įsakymas Nr. 1R-27 „Dėl teisingumo 

ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo 

taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo;                  

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020-10-30 įsakymas Nr. 1R-357 ‚,Dėl teisingumo 

ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo 

taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo; 

Lietuvos Respublikos  Vyriausybės 2006-10-30 nutarimas Nr. 1079 „Dėl Dokumentų 

legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016-12-18 nutarimas Nr. 1274 „Dėl Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės  2000-12-15 nutarimo Nr. 145 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos 

dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ 

pakeitimo; 

1976-09-08 Konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų  išdavimo įvairiomis 

kalbomis, pasirašyta Vienoje; 

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003-06-26 nutarimas Nr. N-2(87) „Dėl moterų 

pavardžių darymo“;               

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-333 „Dėl asmens 

vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo“;            
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saugomų dokumentų fondą, 

u-tikrina jo tinkamą 

priežiūrą, apskaitą, 

naudojimą, parengimą bei 

perdavimą valstybiniam 

saugojimui;  

- užtikrina likviduotų 

juridinių asmenų ilgai ir 

trumpai saugomų dokumentų 

priėmimą, apskaitą ir 

naudojimą; 

- saugomų dokumentų 

pagrindu išduoda atitinkamus 

juridinius faktus 

patvirtinančius dokumentus; 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011-03-09 įsakymas Nr. V-100 ,,Dėl Bendrųjų dokumentų 

saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministras 2016-12-29 įsakymas Nr. 1R-336 ,,Dėl Civilinės 

būklės aktų įrašų ir juos patvirtinančių dokumentų saugojimo tvarkos aprašo ir terminų 

rodyklės patvirtinimo“;  

Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011-07-04 įsakymas Nr. V-117 ,,Dėl Dokumentų rengimo 

taisyklių patvirtinimo“; 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro  2011-07-04 įsakymas Nr. V-118 ,,Dėl Dokumentų tvarkymo 

ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“; 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011-12-27 įsakymas Nr. V-156  ,,Dėl Likviduojamų juridinių 

asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019-12-18 įsakymas Nr. V-1511 

,,Dėl Ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, kito vaikų neformaliojo ugdymo 

švietimo programas vykdančių švietimo įstaigų veiklos dokumentų saugojimo terminų 

rodyklės patvirtinimo“. 

Vidiniai teisės aktai: 

1. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-10-09 įsakymas Nr. 

AV-1040 „Dėl Santuokos registravimo Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 

Civilinės metrikacijos ir archyvų skyriuje tvarkos aprašo tvirtinimo“. 

- organizuoti ir tvarkyti 

savivaldybės administracijos, 

skyrių, seniūnijų ir priskirtų 

biudžetinių įstaigų 

buhalterinę apskaitą taip, kad 

apskaitos informacija, 

išreikšta pinigais, būtų 

teisinga, objektyvi ir 

palyginama, pateikiama 

laiku,  išsami ir naudinga 

vidaus ir išorės informacijos 

vartotojams; 

- organizuoti ir tvarkyti 

ilgalaikio materialiojo ir 

Centralizuotos 

buhalterinės 

apskaitos skyrius  

 

Nuostatai ir 

pareigybės 

aprašymai: 

https://rokiskis.lt/kon

taktai/centralizuotos-

buhalterines-

apskaitos-skyrius/  

Nacionaliniai teisės aktai: 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 1994-07-07 įstatymas Nr. I-533; 

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymas  Nr. IX-574; 

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės 2007-06-26 įstatymas Nr. X-1212; 

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005-05-25 įsakymas Nr. 1K-170 „Dėl Biudžetinių 

įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklių patvirtinimo“; 

Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai (įgyvendinant Viešojo 

sektoriaus atskaitomybės įstatymą parengti 28 viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės standartai); 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-06-03 nutarimas Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos 

taisyklių patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito 2002-12-10 įstatymas Nr. IX-1253; 

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros 1990-07-30 įstatymas Nr. I-430; 

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-05-08 įsakymas Nr. 1K-174 „ Dėl viešojo 
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nematerialiojo turto, 

ilgalaikio finansinio turto, 

biologinio turto, atsargų, 

išankstinių mokėjimų, 

gautinų mokėtinų sumų, 

trumpalaikio turto, 

finansavimo sumų, 

trumpalaikių ir ilgalaikių 

įsipareigojimų, pajamų ir 

sąnaudų buhalterinius 

registrus; 

- rengti finansinių, biudžeto 

vykdymo ataskaitų rinkinius 

bei pateikti juos pagal 

įstatymų ir kitų teisės aktų 

reikalavimus; 

- užtikrinti ataskaitinių 

duomenų teisingumą bei 

tinkamą finansinę 

atskaitomybę; 

- užtikrinti finansinių-ūkinių 

operacijų teisėtumą, 

valstybės ir savivaldybės 

biudžeto lėšų naudojimą 

nustatyta tvarka ir tinkamą 

dokumentų įforminimo 

kontrolę; 

- organizuoti ir apskaityti 

valstybės turtą, perduotą 

savivaldybės nuosavybėn, iki 

jis bus perduotas kitoms 

įstaigoms, organizacijoms ar 

įmonėms valdyti ir naudoti 

patikėjimo teise ir valstybės 

sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 2017-

01-17 įstatymas Nr. XIII-198; 

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-06-20 įsakymas Nr. 1K-220 „Dėl viešojo 

sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 8-ojo standarto patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos 1999-07-08 įstatymas Nr. VIII-1316; 

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 

2014-03-25 įstatymas Nr. XII-802; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-10-19 nutarimas Nr. 1250 „Dėl Pripažinto 

nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, 

išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2001-10-19 nutarimas Nr. 564 ,,Dėl minimalios ilgalaikio 

materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių 

ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo 2000-08-29 

įstatymas Nr. VIII-1904; 

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002-05-15 įsakymas Nr. 134 „Dėl vidutinio metinio 

darbuotojų skaičiaus pagal sąrašą apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“;  

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-04-29 nutarimas „Dėl dienpinigių ir kitų 

komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ Nr. 526; 

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio 2002-07-02 įstatymas Nr. IX-1007; 

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo 1991-05-21 įstatymas Nr. I-1336; 

Lietuvos Respublikos statistikos 1993-10-12 įstatymas Nr. I-270. 

Vidiniai teisės aktai: 

1. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-11-30 įsakymas Nr. AV-

968 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių įstaigų apskaitos 

vadovo patvirtinimo“; 

2. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-11-28 įsakymas Nr. AV-

943 „Dėl turto inventorizacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

3. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-12-31 įsakymas Nr. AV-

1028 „Dėl finansų kontrolės taisyklių patvirtinimo“; 

4. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-04-05 įsakymas Nr.  AV-

297 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės administracijos padalinių (seniūnijų) kaip viešųjų 

juridinių asmenų finansų kontrolės taisyklių patvirtinimo“; 



turtą, perduotą savivaldybei 

valdyti patikėjimo teise; 

- archyvuoti, saugoti teisės 

aktų nustatyta tvarka 

einamuosius apskaitos, 

finansinės atskaitomybės, 

biudžeto vykdymo 

sąmatų,  ataskaitų 

dokumentus, jų  apskaitos 

registrus. 

5. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-12-30  įsakymas  Nr. AV-

1181 „Dėl turto statybos užbaigimo aktų pristatymo centralizuotos buhalterinės apskaitos 

skyriui“; 

6. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-04-19 įsakymas Nr. AV-

393 „Dėl formų, patvirtintų įstaigos apskaitos politikos vadove, naudojimo nurašant 

trumpalaikį turtą“; 

7. Rokiškio rajono savivaldybės mero 2019-05-31 potvarkis Nr. MV-30 „Dėl formų, 

naudojamų nurašant trumpalaikį turtą“; 

8. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-10-08 įsakymas Nr. AV-

1024 „Dėl turto perdavimo-priėmimo įstaigos viduje“; 

9.  Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2021-04-13  įsakymas Nr. AV-

335 ,,Dėl savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties formos patvirtinimo“; 

10. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus  2019-10-22 įsakymas Nr. 

AV-1098 „Dėl šilumos  energijos savikainos skaičiavimo formos  patvirtinimo“. 

- tirti ir vertinti viešojo 

juridinio asmens valdymą, 

rizikos valdymą ir vidaus 

kontrolę; 

- tirti ir vertinti viešojo 

juridinio asmens gautų 

Europos Sąjungos ir (arba) 

tarptautinės finansinės 

paramos lėšų panaudojimo 

administravimą; 

- teikti viešojo juridinio 

asmens vadovui 

rekomendacijas dėl viešojo 

juridinio asmens valdymo, 

rizikos valdymo ir vidaus 

kontrolės tobulinimo; 

- konsultuoti Rokiškio rajono 

savivaldybės administracijos 

direktorių, Rokiškio rajono 

savivaldybės administracijos 

Centralizuota 

vidaus audito 

tarnyba 

 

Nuostatai ir 

pareigybės 

aprašymai: 

https://rokiskis.lt/kon

taktai/centralizuotos-

vidaus-audito-

tarnyba/  

Nacionaliniai teisės aktai: 

Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito 2002-12-10 įstatymas Nr. IX-1253; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-14 nutarimas Nr. 470 ,,Dėl pavyzdinių vidaus 

audito tarnybos nuostatų patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019-12-23 įsakymas Nr. 1K-402 „Dėl vidaus audito 

įgyvendinimo“. 

Vidiniai teisės aktai: 

1. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-09 įsakymas Nr. AV-28 

„Dėl Rokiškio rajono savivaldybės centralizuotos vidaus audito tarnybos vidaus audito 

metodikos patvirtinimo“. 

https://rokiskis.lt/kontaktai/centralizuotos-vidaus-audito-tarnyba/
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padalinių ir (ar) Rokiškio 

rajono savivaldybės 

administracijai pavaldžių ir 

(arba) atskaitingų viešųjų 

juridinių asmenų vadovus 

viešojo juridinio asmens 

valdymo, rizikos valdymo ir 

vidaus kontrolės klausimais. 

- įgyvendinti įstatymus bei 

kitus teisės aktus, susijusius 

su biudžeto vykdymu, 

kontrole ir atskaitomybe; 

- organizuoti savivaldybės 

biudžeto rengimą, vykdymą ir 

atskaitomybę; 

- pagal paskirtį ir racionaliai 

naudoti savivaldybės 

biudžeto lėšas; 

- kontroliuoti savivaldybės 

skolinių įsipareigojimų 

vykdymą, remiantis 

įstatymais ir kitais teisės 

aktais, nustatančiais 

savivaldybės skolinimosi 

limitus. 

 

Finansų skyrius  

 

Nuostatai ir 

pareigybės 

aprašymai: 

https://rokiskis.lt/kon

taktai/finansu-

skyrius/  

Nacionaliniai teisės aktai: 

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros 1990-07-30 įstatymas Nr. I-430; 

Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių 

rodiklių patvirtinimo įstatymas  (priimamas konkretiems metams); 

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003-07-03 įsakymas Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos 

patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-14 nutarimas Nr.543 „Dėl Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymas IX-574; 

Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai (VSAFAS); 

Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos 1997-07-02 

įstatymas VIII-385; 

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018-05-31 įsakymas „Dėl biudžeto sudarymo ir 

vykdymo formų“ Nr. 1K-206;  

Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2004-03-26 nutarimas Nr. 345 „Dėl Savivaldybių 

skolinimosi taisyklių patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-11-19 nutarimas Nr. 1797 „Dėl verslo liudijimų 

išdavimo gyventojams taisyklių ir veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 

rūšių sąrašo“; 

Lietuvos Respublikos žemės mokesčio 1992-06-25 įstatymas I-2675; 

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio 2005-06-07 įstatymas X-233; 

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 2017-

01-17 įstatymas XIII-198; 

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-05-26  įsakymas Nr. 1K-213 „Dėl Dotacijų 

savivaldybėms skyrimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

https://rokiskis.lt/kontaktai/finansu-skyrius/
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Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės 2007-06-26 įstatymas Nr. X-1212; 

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-04-19 įsakymas „Dėl viešojo sektoriaus subjektų 

finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo“ Nr.1K-152; 

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020-12-21 įsakymas „Dėl 2020 metų konsolidavimo 

kalendoriaus patvirtinimo“ Nr.1K-438; 

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021-01-28 įsakymas „Dėl 2020 metų Lietuvos 

Respublikos viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų konsolidavimo schemos 

patvirtinimo“ Nr.1K-22; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018-07-11 nutarimas „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, 

paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Nr.679; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-12-12  nutarimas „Dėl Ūkio lėšų, skiriamų iš 

Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų 

savivaldybių biudžetams, skyrimo savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms 

šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, metodikos 

patvirtinimo“ Nr.1516; 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003-10-09 įsakymas „Dėl Pareigybių, 

kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo patvirtinimo“ Nr. ĮSAK-140; 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019-01-25 įsakymas  „Dėl 

Specialių tikslinių dotacijų (išskyrus kapitalo investicijoms finansuoti) pervedimo 

savivaldybėms ir savivaldybių atsiskaitymo už šių lėšų panaudojimą švietimo, mokslo ir 

sporto ministerijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ Nr. V-55; 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018-09-12 įsakymas  „Dėl 

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Nr. V-

758; 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021-02-08  įsakymas  „Dėl 

Konsultacijų mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų, finansavimo 2021 metais tvarkos 

aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms ir valstybinėms mokykloms“ Nr. V-208. 

Vidiniai teisės aktai: 

1. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-11-22 įsakymas Nr. 

AV-617 „Dėl Finansų kontrolės  taisyklių Finansų skyriuje patvirtinimo“; 

2. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-11-13 įsakymas Nr. 

AV-768 „Dėl Privalomojo bendrojo sąskaitų plano ir buhalterinės apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės sistemos reformos vykdymo priemonių plano patvirtinimo“; 

3. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus2009-12-17 įsakymas Nr. AV-



847 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės iždo apskaitos politikos patvirtinimo“; 

4. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2010-04-30 sprendimas Nr. TS-5.75 „Dėl 

Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto specialiųjų programų sudarymo ir vykdymo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“; 

5. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-11-30 įsakymas Nr. 

AV-968 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių įstaigų apskaitos 

vadovo patvirtinimo“; 

6. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-11-30 įsakymas Nr. 

AV-970 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės iždo apskaitos vadovo patvirtinimo“; 

7. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2014-09-26 sprendimas Nr. TS-166 „Dėl Rokiškio 

rajono savivaldybės lėšų, gautų už parduotus valstybinės žemės sklypus, naudojimo ir 

apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

8. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-09-11 įsakymas Nr. 

AV-715 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto projekto rengimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“;  

9. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2016-09-23 sprendimas Nr. TS-174 „Dėl Rokiškio 

rajono savivaldybės administracijos ir savivaldybės biudžetinių įstaigų vardu gautos paramos 

skirstymo taisyklių“; 

10. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-11-28 įsakymas Nr. 

AV-1033 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės administracijos fnansų valdymo ir apskaitos 

informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo". 

11. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2020-04-24 sprendimas Nr. TS-127  „Dėl 

Rokiškio rajono  savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo, asignavimų administravimo ir 

atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

12. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-05-29 įsakymas Nr. 

AV-498 „Dėl iš valstybės institucijų ir įstaigų gautų lėšų ir Europos Sąjungos ir kitos 

tarptautinės paramos gautų lėšų įskaitymo į Rokiškio rajono savivaldybės biudžetą“. 

-  jaunimo politikos 

įgyvendinimas savivaldybės 

teritorijoje. 

Jaunimo reikalų 

koordinatorius 

 

Pareigybės 

aprašymas: 

https://rokiskis.lt/kon

taktai/savivaldybes-

Nacionaliniai teisės aktai: 

Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų 2003-12-04 statymas Nr. IX-1871; 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018-06-22 įsakymas Nr. A1-317 

„Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 

2019-03-15 įsakymas Nr. 2V-57 (1.4) „Dėl savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų 

identifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

https://rokiskis.lt/kontaktai/savivaldybes-administracija/
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administracija/  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019-10-15 įsakymas Nr. A1-614 

„Dėl Darbo su jaunimu gatvėje tvarkos aprašo, mobiliojo darbo su jaunimu tvarkos aprašo, 

atvirojo darbo su jaunimu tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Vidiniai teisės aktai: 

1. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2018-12-21 sprendimas Nr. TS-286 „Dėl Atvirųjų 

jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“; 

2. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2019-01-25 sprendimas Nr. TS-9 „Dėl Rokiškio 

rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo“; 

3. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-04-16 įsakymas Nr. 

AV-363 „Dėl Jaunimo nevyriausybinių organizacijų programų finansavimo 2019 m. konkurso 

tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

4. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2019-04-26 sprendimas Nr. TS-108 „Dėl 

Rokiškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo“. 

Pakeitimai: 2020-07-31 Nr. TS-205; 

5. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2019-06-28 sprendimas TS-166 „Dėl Rokiškio 

rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“ (pakeistas 2020-06-26 

sprendimu Nr. TS-172); 

6. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2020-05-29 sprendimas Nr. TS-154 ,,Dėl jaunimo 

savanoriškos tarnybos Rokiškio rajono savivaldybėje finansavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“; 

7. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2020-07-31 sprendimas Nr. TS-204 „Dėl 

Rokiškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“; 

8. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2020-10-30 sprendimas Nr. TS-268 „Dėl 

Nevyriausybinių organizacijų finansavimo politikos aprašo patvirtinimo“. 

- rengti ir įgyvendinti 

savivaldybės komunikacijos 

strategiją, informuoti 

visuomenę apie savivaldybės 

veiklą, organizuoti 

visuomenės įtraukimą į 

viešųjų sprendimų priėmimą; 

- formuoti teigiamą rajono 

įvaizdį, inicijuoti ir 

Komunikacijos ir 

kultūros skyrius 

 

Nuostatai ir 

pareigybės 

aprašymai: 

https://rokiskis.lt/kon

taktai/komunikacijos

-ir-kulturos-skyrius/  

Nacionaliniai teisės aktai: 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019-06-26 nutarimas Nr. 665 „Dėl Lietuvos kultūros 

politikos strategijos patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos turizmo 1998-03-19 įstatymas Nr. VIII-667; 

Lietuvos Respublikos kultūros centrų 2004-06-15 įstatymas Nr. IX-2395; 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009-04-30 įsakymas Nr. ĮV-207 ,,Dėl Lietuvos 

Respublikos kultūros ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. ĮV-443 „Dėl Kultūros 

centrų akreditavimo tvarkos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“; 

Lietuvos Respublikos bibliotekų 1995-06-06 įstatymas Nr. I-920; 
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įgyvendinti savivaldybės 

reprezentavimo veiklas; 

- koordinuoti 

bendradarbiavimo su 

tarptautiniais partneriais ir 

užsienyje gyvenančiais 

tautiečiais veiklą, 

atsižvelgiant į savivaldybės 

prioritetus parinkti 

efektyviausius ryšių 

palaikymo būdus ir 

priemones; 

- formuoti ir įgyvendinti 

savivaldybės kultūros ir 

turizmo politiką 

vadovaujantis šalies ir 

regiono kultūros politikos 

nuostatomis, užtikrinti 

savivaldybės priemonių 

prieinamumą kultūros lauko 

veikėjams rajone, vykdyti 

savivaldybės biudžetinių 

kultūros ir turizmo įstaigų 

funkcijų įgyvendinimo 

kokybės priežiūrą;  

- užtikrinti savivaldybės 

informacinių sistemų, 

informavimo kanalų, 

duomenų bazių tinkamą, 

saugų ir savalaikį veikimą; 

- pagal savo kompetenciją 

rengti savivaldybės 

strateginius, finansinius, 

einamuosius veiklos planus, 

Lietuvos Respublikos muziejų 1995-06-08 įstatymas Nr. I-930;  

Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondo 2007-06-04 įstatymas Nr. X-1260; 

Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų 1999-09-21 įstatymas Nr. 

VIII-1328; 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019-08-26 įsakymas Nr. ĮV-539 ,,Dėl kultūros 

ministro 2018 m. birželio 13 d. įsakymo NR. ĮV-488 „Dėl Tolygios kultūrinės raidos 

įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 

Lietuvos Respublikos dainų švenčių 2007-11-20 įstatymas Nr. X-1334; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr. 480 „Dėl Bendrųjų 

reikalavimų valstybės institucijų interneto svetainėms patvirtinimo“.  

Vidiniai teisės aktai: 

1. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2011-03-04 sprendimas Nr. TS-3.35  „Dėl 

Rokiškio krašto garbės piliečio vardo suteikimo ir apdovanojimo Rokiškio rajono 

savivaldybės mero padėkos raštais nuostatų patvirtinimo“; 

2. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2016-06-01 sprendimas Nr. TS-148 „Dėl Rokiškio 

rajono lankytinų vietų sąrašo patvirtinimo“; 

3. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-07-26 įsakymas Nr. 

AV-762 „Dėl Leidinių leidybos finansavimo iš Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ (pakeistas 2020-09-24įsakymu Nr. AV-964); 

4. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2019-07-26 sprendimas Nr. TS-181 ,,Dėl 

Rokiškio rajono savivaldybės  apdovanojimų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento 

patvirtinimo“. 

5. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2019-09-27 sprendimas Nr. TS-200 „Dėl Rokiškio 

rajono seniūnijų teikiamų kultūros ir turizmo srityje mokamų paslaugų sąrašo ir įkainių 

patvirtinimo“; 

6. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2019-12-20 sprendimas Nr. TS-255 „Dėl renginių  

organizavimo Rokiškio rajono savivaldybės viešose vietose taisyklių patvirtinimo“; 

7. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-03-10 įsakymas AV-

243 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės administracijos įslaptintos informacijos ryšių ir 

informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“; 

8. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-04-28 įsakymas  Nr. 

AV- 411 ,,Dėl Rokiškio rajono nevyriausybinių organizacijų sporto ir kultūros veiklos 

projektams finansuoti tvarkos aprašo tvirtinimo“   

9. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-05-26 įsakymas Nr. 



kaupti ir analizuoti 

komunikacijos, kultūros ir 

turizmo informaciją, rengti 

ataskaitas. 

AV-459 „Dėl Kultūros ir meno sklaidos projektų finansavimo iš Rokiškio rajono savivaldybės 

biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

10. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-07-29 įsakymas Nr. 

AV-721 ,,Dėl lėšų skyrimo 1919-1920 metų Lietuvos savanorių karių kapų Rokiškio rajono 

bendrijai“; 

11. Rokiškio rajono savivaldybės mero 2020-08-18 potvarkis Nr. MV-30 „Dėl „Europa 

piliečiams“ programos projekto darbo grupės sudarymo“; 

12. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-10-01 įsakymas Nr. 

AV- 992 ,,Dėl Rokiškio rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 3 programos priemonių 

,,Kaimo kultūros materialinės bazės stiprinimas „ ir ,,Rajono renginių programos 

įgyvendinimas„ srities ,,Seniūnijų kultūrinės veiklos organizavimas„ finansavimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo”;   

13. Rokiškio rajono savivaldybės mero 2020-10-02 potvarkis Nr. MV-33 „Dėl Rokiškio 

rajono savivaldybės kultūros ir turizmo tarybos sudarymo“; 

14. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2020-10-30 sprendimas Nr. TS-265 „Dėl 

Rokiškio rajono savivaldybės prioritetinių renginių sąrašo sudarymo ir finansavimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“;  

15. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2020-11-27 sprendimas Nr. TS-298 „Dėl 

Rokiškio rajono savivaldybės 2021 metų prioritetinių renginių sąrašo patvirtinimo“. 

16. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-12-23 įsakymas Nr. 

AV-1090 ,,Dėl Rokiškio rajono savivaldybės informacinės sistemos technologijų ir duomenų 

saugos“. 

- užtikrinti socialinę paramą 

ir sveikatos apsaugą 

reglamentuojančių įstatymų ir 

kitų teisės aktų įgyvendinimą 

ir priežiūrą; 

- rengti ir įgyvendinti 

priemones savivaldybės 

savarankiškųjų, priskirtųjų, 

valstybinių, sutartinių 

funkcijų socialinės paramos ir 

sveikatos priežiūros srityje 

realizavimui. 

Socialinės paramos 

ir sveikatos skyrius 

 

Nuostatai ir 

pareigybės 

aprašymai: 

https://rokiskis.lt/kon

taktai/socialines-

paramos-ir-

sveikatos-skyrius/  

Nacionaliniai teisės aktai: 

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų 1996-03-14 įstatymas Nr. I-1234; 

Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje 2011-05-26 įstatymas Nr. XI-

1425;  

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros 2007-06-28 įstatymas Nr. X-

1238;  

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-03-27 nutarimas Nr. 405 „Dėl Vaiko globos 

organizavimo nuostatų patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002-04-18 įsakymas Nr. 56 „Dėl 

Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų patvirtinimo“; 

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos direktoriaus  2019-10-04 įsakymas Nr. BV-289 „Dėl globėjų (rūpintojų) ir įtėvių 

https://rokiskis.lt/kontaktai/socialines-paramos-ir-sveikatos-skyrius/
https://rokiskis.lt/kontaktai/socialines-paramos-ir-sveikatos-skyrius/
https://rokiskis.lt/kontaktai/socialines-paramos-ir-sveikatos-skyrius/
https://rokiskis.lt/kontaktai/socialines-paramos-ir-sveikatos-skyrius/


 paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugų teikimo rekomendacijų 

pakeitimo“; 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018-01-19 įsakymas Nr. A1-28 

„Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir 

kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“;  

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019-12-20 įsakymas Nr. A1-794 

„Dėl Vaiko laikinosios priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018-03-29 įsakymas Nr. A1-141 

„Dėl Atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro  2021-01-15 įsakymas Nr. A1-33 

„Dėl Vaikų dienos socialinės priežiūros poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro2020-12-08 įsakymas Nr. A1-1232 

„Dėl Savivaldybių administracijoms skirtų valstybės biudžeto lėšų akredituotai vaikų dienos 

socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, 

naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020-06-30 įsakymas Nr. A1-622 

„Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras 2020-07-10 įsakymas Nr. A1-658 

„Dėl Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų ir rekomendacijų 

patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos 1994-07-19 įstatymas Nr. I-552; 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019-06-03 įsakymas  Nr. V-656 „Dėl 

savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 

ataskaitos formos patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės2006-10-10 nutarimas Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų 

finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008-12-04 įsakymas Nr. A1-402 

„Dėl Savivaldybių administracijoms skirtų valstybės biudžeto lėšų tikslinėms kompensacijoms 

mokėti ir administruoti, dalyvauti vertinant asmens savarankiškumą kasdienėje veikloje bei 

išmokoms vaikams mokėti ir administruoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, 

atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos šeimynų 2010-02-11 įstatymas Nr. XI-681; 

Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų 2016-06-29 įstatymas Nr. XII-2507; 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro  2019-01-23 įsakymas „Dėl 



Kreipimosi dėl tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo, tikslinių kompensacijų skyrimo 

ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  Nr. A1-39; 

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų 2006-01-19  įstatymas Nr. X-493; 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 

,,Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-06-14 nutarimas Nr. 583 ,,Dėl Mokėjimo už 

socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams 1994-11-03 įstatymas Nr. I-621; 

Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams 2006-06-13 įstatymas Nr. X-686; 

Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju 1993-12-23 įstatymas Nr. I-348; 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008-12-04  įsakymas Nr. A1-402 

„Dėl Savivaldybių administracijoms skirtų valstybės biudžeto lėšų tikslinėms kompensacijoms 

mokėti ir administruoti, dalyvauti vertinant asmens savarankiškumą kasdienėje veikloje bei 

išmokoms vaikams mokėti ir administruoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, 

atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“;  

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008-12-04 įsakymas Nr. A1-402 

„Dėl Savivaldybių administracijoms skirtų valstybės biudžeto lėšų tikslinėms kompensacijoms 

mokėti ir administruoti, dalyvauti vertinant asmens savarankiškumą kasdienėje veikloje bei 

išmokoms vaikams mokėti ir administruoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, 

atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Vidiniai teisės aktai: 

1. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2009-03-27 sprendimas Nr. TS-4.63 „Dėl Slaugos 

ir socialinių paslaugų bendro teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

2. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2014-07-25 sprendimas Nr. TS-144 „Dėl Rokiškio 

rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos prie Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 

sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ (pakeistas 2019-12-20 sprendimu Nr. TS-246); 

3. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2014-09-26 sprendimas Nr. TS-169 „Dėl Paramos 

mirties atveju skyrimo iš Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

4. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2015-02-27 sprendimas TS-44 „Dėl Rokiškio 

rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“. 

(pakeistas 2019-12-20 sprendimu TS-245); 

5. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-04-05 įsakymas Nr. 

AV-296 „Dėl Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir  palūkanų 

apmokėjimo už asmenis, turinčių  teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašo 



patvirtinimo“; 

6. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2016-12-28 sprendimas Nr. TS-202 „Dėl 

Integralios pagalbos (dienos socialinės globos) paslaugų skyrimo ir teikimo asmens namuose 

tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

7. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2017-09-29 sprendimas Nr. TS-173 „Dėl Rokiškio 

rajono savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

8.  Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2018-05-25 sprendimas Nr. TS-159 „Dėl 

Rokiškio rajono savivaldybės budinčio globotojo veiklos organizavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ (pakeistas 2020-10-30 sprendimu Nr. TS-270); 

9. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2018-05-25 sprendimas Nr. TS-160 „Dėl 

Finansinės paramos daugiavaikėms šeimoms ir globėjams tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

10. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-06-18 įsakymas Nr. 

AV-619 „Dėl finansinės paramos daugiavaikėms šeimoms ir globėjams skyrimo komisijos 

sudarymo“; 

11. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2018-10-26 sprendimas Nr. TS-242 ,,Dėl 

Nepanaudotų Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai 

skaičiuoti ir mokėti panaudojimo kitoms socialinėms apsaugos sritims finansuoti tvarkos 

aprašo patvirtinimo’’ 

12. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-11-20 įsakymas Nr. 

AV-1125  „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės darbo su šeimomis, taikant atvejo vadybą, 

tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

13. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-12-06 įsakymas Nr. 

AV-1188 „Dėl Socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo komisijos sudarymo“; 

14. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-01-07 įsakymas Nr. 

AV-13 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai 

atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

15. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-04-23 įsakymas Nr. 

AV-397 „Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų 

patvirtinimo“; 

16. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2019-05-31 sprendimas Nr. TS-137 „Dėl 

Socialinės paramos mokiniams teikimo Rokiškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo 

patvirtinimo“; 

17. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-07-02 įsakymas AV-

687 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės socialinės paramos teikimo komisijos sudarymo ir jos 



veiklos nuostatų patvirtinimo“; 

18. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-02-24 02 įsakymas Nr. 

AV-178 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės sveikatos rėmimo specialiosios programos 

sveikatos projektų konkurso paskelbimo ir sveikatinimo prioritetų nustatymo“; 

19. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2020-04-24 sprendimas Nr. TS-92 „Dėl 

Rokiškio rajono savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo“; 

20. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2020-06-24 sprendimas TS-113 „Dėl Rokiškio 

rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2020–2023 metų  specialiosios programos 

patvirtinimo“; 

21. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2020-09-25 sprendimas Nr. TS-223 „Dėl 

Laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo 

amžiaus asmenims teikimo ir organizavimo Rokiškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo 

patvirtinimo“; 

22. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2020-09-25 sprendimas Nr. TS-222 „Dėl 

Vienkartinės, tikslinės, sąlyginės ir periodinės pašalpos skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“; 

23. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2020-09-25 sprendimas Nr. TS-221 „Dėl 

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“; 

24. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-10-06 įsakymas Nr. 

AV-1009 „Dėl socialinės priežiūros akreditavimo Rokiškio rajono savivaldybėje“; 

25. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-10-14 įsakymas Nr. 

AV-1006 „Dėl Vienkartinės, tikslinės, sąlyginės ir periodinės pašalpos skyrimo komisijos 

sudarymo ir komisijos reglamento patvirtinimo“; 

26. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2020-11-27 25 sprendimas Nr. TS-282 ,,Dėl 

socialinių paslaugų kainų suderinimo“; 

27. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2020-11-27 sprendimas Nr. TS-283 „Dėl 

Rokiškio rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo 

patvirtinimo“; 

28. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-02-04 įsakymas Nr. 

AV-95 ,,Dėl Rokiškio rajono savivaldybės sveikatos rėmimo specialiosios programos 

sveikatos projektų prioritetų nustatymo“. 

 

 



- sudaryti perspektyvinius 

planus statybos, energetikos, 

vandentvarkos srityse; 

- rengti strateginį skyriaus 

kuruojamų veiklos sričių 

planą numatyti prioritetus; 

- rengti infrastruktūros 

plėtros programą; 

- vykdyti užsakovo funkcijas 

savivaldybės objektuose, 

finansuojamuose iš ES 

struktūrinių fondą valstybės 

investicijų programos, kelių 

priežiūros ir plėtros 

programos ir savivaldybės 

kapitalo investicijų lėšų. 

Statybos ir 

infrastruktūros 

plėtros skyrius 

 

Nuostatai ir 

pareigybės 

aprašymai: 

https://rokiskis.lt/kon

taktai/statybos-ir-

infrastrukturos-

pletros-skyrius/  

Nacionaliniai teisės aktai: 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 1994-07-07 įstatymas I-533; 

Lietuvos Respublikos kelių 1995-05-11 įstatymas I-891; 

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo 2006-07-13 įstatymas X-764; 

Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo 2000-10-12 įstatymas 

VIII-2032; 

Lietuvos Respublikos energetikos 2002-05-16 įstatymas  IX-884; 

Lietuvos Respublikos energetikos efektyvumo didinimo 2016-11-03 įstatymas XII-2702; 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio 2003-05-20 įstatymas IX-1565; 

Lietuvos Respublikos statybos 1996-03-19 įstatymas I-1240; 

Lietuvos Respublikos statybos techniniai reglamentai; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-04-21 nutarimas Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos 

kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“;  

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019-04-01 nutarimas Nr. O3E-91 „Dėl 

Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų 

kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“; 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2006-12-21 nutarimas Nr. OS-92 „Dėl 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“ 

apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“. 

Vidiniai teisės aktai: 

1. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-01-10 įsakymas Nr. 

AV-32 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) priežiūros darbų ir 

paslaugų vykdymo bei kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (pakeistas 2018-03-14 įsakymu 

Nr. AV-254); 

2. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-03-06 įsakymas Nr. 

AV-229 „Dėl nuolat veikiančios komisijos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo“. 

(pakeistas 2019-05-18 įsakymu Nr. AV-612); 

3. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2018-11-30 sprendimas Nr. TS-269 „Dėl Kelių 

priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms 

tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 

naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

4. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-02-08 įsakymas Nr. AV-

103 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės statinių naudojimo priežiūros tvarkos patvirtinimo“. 

https://rokiskis.lt/kontaktai/statybos-ir-infrastrukturos-pletros-skyrius/
https://rokiskis.lt/kontaktai/statybos-ir-infrastrukturos-pletros-skyrius/
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- koordinuoti rajono 

savivaldybės administracijos 

investicijų pritraukimą, 

rengiant ir teikiant paraiškas 

bei investicinius projektus 

finansavimui iš įvairių fondų 

gauti; 

- kurti ir plėtoti rajono 

strateginio planavimo sistemą 

bei koordinuoti strateginio 

planavimo procesą 

savivaldybės 

administracijoje; 

- administruoti rajono 

savivaldybės teikiamos 

paramos verslui sistemą; 

- organizuoti, koordinuoti ir 

vykdyti rajono savivaldybės 

administracijos viešuosius 

pirkimus, užtikrinti viešųjų 

pirkimų dokumentų atitikimą 

teisės aktų reikalavimams, 

tobulinti viešųjų pirkimų 

organizavimo tvarką 

Savivaldybės 

administracijoje bei siekti, 

kad taupiai ir racionaliai būtų 

naudojamos viešiesiems 

pirkimams skirtos lėšos. 

Strateginio 

planavimo, 

investicijų ir 

viešųjų pirkimų 

skyrius 

 

Nuostatai ir 

pareigybės 

aprašymai: 

https://rokiskis.lt/kon

taktai/strateginio-

planavimo-

investiciju-ir-

viesuju-pirkimu-

skyrius/  

Nacionaliniai teisės aktai: 

Lietuvos Respublikos investicijų 1999-07-07 įstatymas Nr. VIII-1312  

Lietuvos Respublikos strateginio valdymo 2020-06-25 įstatymas Nr. XIII-3096; 

Lietuvos Respublikos regioninės plėtros 2000-07-20 įstatymas Nr. VIII-188; 

Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo 1998-11-24 įstatymas Nr. VIII-935; 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 1996-08-13 įstatymas Nr. I-1491; 

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymas Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“;  

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014-12-22 įsakymas Nr. 1V-893 „Dėl Iš 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos 

tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-12-15 nutarimas  Nr. 1435 „Dėl Strateginio 

planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014-07-11  įakymas Nr. 1V-480 „Dėl 

Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008-03-26 įsakymas Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir 

vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo 

subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-04-26 nutarimas Nr. 478 „Dėl Valstybės lėšų, skirtų 

valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės 

tvarkos patvirtinimo“   

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-09-15 įsakymas Nr. 1K-310 „Dėl Lietuvos 

Respublikos finansų ministro 2001 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 201 „Dėl valstybės kapitalo 

investicijų planavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo; 

Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014-12-31 įsakymu Nr. 

2014/8-337 patvirtinta  Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos 

Sąjungos struktūrinės paramos ir/ ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika; 

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014-10-08 įsakymas Nr. 1K-316  ,,Dėl Projektų 

administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“; 

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus  2020-12-30 įsakymas Nr. DĮ-406 

„Dėl investicijų statistinės ataskaitos KS-02 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo“;  

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus  2020-12-30 įsakymas Nr. DĮ-407 

„Dėl investicijų statistinės ataskaitos KS-02 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo“. 

Panevėžio regiono 2014-2020 m. plėtros planas, patvirtintas Panevėžio regiono plėtros tarybos 

https://rokiskis.lt/kontaktai/strateginio-planavimo-investiciju-ir-viesuju-pirkimu-skyrius/
https://rokiskis.lt/kontaktai/strateginio-planavimo-investiciju-ir-viesuju-pirkimu-skyrius/
https://rokiskis.lt/kontaktai/strateginio-planavimo-investiciju-ir-viesuju-pirkimu-skyrius/
https://rokiskis.lt/kontaktai/strateginio-planavimo-investiciju-ir-viesuju-pirkimu-skyrius/
https://rokiskis.lt/kontaktai/strateginio-planavimo-investiciju-ir-viesuju-pirkimu-skyrius/
https://rokiskis.lt/kontaktai/strateginio-planavimo-investiciju-ir-viesuju-pirkimu-skyrius/


2015-10-15 sprendimu Nr. 51/4S-23 „Dėl Panevėžio regiono 2014–2020 metų plėtros plano 

patvirtinimo“ (aktuali redakcija patvirtinta Panevėžio regiono plėtros tarybos 2021 m. sausio 

12 d. sprendimu Nr. 51/4S-1) 

Panevėžio regiono integruota teritorijų vystymo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

vidaus reikalų ministro 2015-09-10 įsakymu Nr. 1V-714 „Dėl Panevėžio regiono integruotos 

teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ (aktuali redakcija, patvirtinta LR vidaus reikalų 

ministro 2021-03-17 įsakymu Nr. 1V-210). 

Vidiniai teisės aktai: 

1. Rokiškio r. savivaldybės tarybos 2014-09-26 sprendimas Nr. TS-159 „Dėl Rokiškio 

rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo ir Rokiškio rajono 

strateginio plėtros plano iki 2022 metų patvirtinimo“ (pakeistas 2020-06-26 sprendimu Nr. 

TS-174; 2018-04-27 sprendimu Nr. TS-122; 2017-04-28 sprendimu Nr. TS-102); 

2. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2015-08-28 sprendimas Nr. TS-186 „Dėl 

Rokiškio rajono verslo plėtros komisijos nuostatų patvirtinimo“; 

3. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2015-08-28 sprendimas Nr. TS-189 „Dėl 

pritarimo Panevėžio regiono integruotos teritorijos vystymo programos projektui“ (pakeistas 

2018-09-28 sprendimu Nr. TS-206); 

4. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2015-10-30 sprendimas Nr. TS-202 „Dėl atstovo 

į Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo 

grupę delegavimo“ (pakeistas 2019-09-27 sprendimu Nr. TS-212); 

5. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2016-02-19 sprendimas Nr. TS-21 „Dėl Rokiškio 

rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

6. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2017-03-31 sprendimas  Nr. TS-58 ,,Dėl Rokiškio 

rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos vertinimo komisijos 

patvirtinimo“ (pakeistas 2020-01-31 sprendimu Nr. TS-5; 2019-05-31 sprendimu Nr. TS-

1322; 2018-10-26 sprendimu Nr. TS-233; 2018-05-25 sprendimu Nr. TS-149; 2017-10-27 

sprendimu Nr. TS-183); 

7. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-03-25 įsakymas Nr. 

AV-262 ,,Dėl Tikslinės paskirties lėšų naudojimo Europos ir kitų fondų projektų daliniam 

finansavimui tvarkos patvirtinimo“ (pakeistas 2021-03-03 įsakymu Nr. AV-184; 2020-04-03 

įsakymu Nr. AV-327); 

8. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2019-03-29 sprendimas Nr. TS-52  

„Dėl Investicijų skatinimo Rokiškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

9. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-05-25 įsakymas Nr. 



AV-538 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės investicijų projektų, finansuotinų ar finansuojamų 

iš Valstybės kapitalo investicijų programos lėšų, inicijavimo, planavimo, atrankos, rengimo ir 

tikslinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

10.  Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2019-05-31 sprendimas Nr. TS-131 „Dėl 

Rokiškio rajono strateginio planavimo komisijos sudarymo“ (pakeistas 2021-01-29 Nr. 

sprendimu TS-5; 2020-09-25 sprendimu Nr. TS-226; 2020-06-26 sprendimu Nr. TS-175);  

11.  Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2019-06-28 sprendimas Nr. TS-168 ,,Dėl 

Rokiškio rajono verslo plėtros komisijos patvirtinimo” (pakeistas 2020-12-23 sprendimu Nr. 

TS-311; 2020-09-25 sprendimu Nr. TS-225; 2020-07-31 sprendimu Nr. TS-216); 

12. Rokiškio rajono savivaldybės mero 2019-10-31 potvarkis Nr. MV-58 „Dėl Rokiškio 

rajono savivaldybės administracijos ir savivaldybės įstaigų projektų rengimo ir įgyvendinimo 

koordinavimo grupės sudarymo“ (pakeistas 2020-03-04 potvarkiu Nr. MV-9; 2020-11-30 

potvarkiu Nr. MV-42; 2021-02-18 potvarkiu Nr. MV- 5); 

13.  Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-11-06 įsakymas Nr. 

AV-1155 ,,Dėl Strateginių planų rengimo ir įgyvendinimo priežiūros darbo grupės sudarymo“ 

(pakeistas 2020-03-04 įsakymu Nr. AV-214; 2021-02-18 įsakymu Nr. AV-137); 

14.  Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-03-30 įsakymas Nr. 

AV-269 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo ir 

vidaus kontrolės tvarkos aprašo tvirtinimo“ ; 

15.  Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-03-25 įsakymas Nr. 

AV-261 „Dėl Viešųjų pirkimų komisijos sudarymo ir darbo reglamento tvirtinimo“; 

16.  Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-03-31 įsakymas Nr. 

AV-289 „Dėl pirkimų iniciatorių skyrimo“;  

17.  Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2021-02-26 sprendimas Nr. TS-16 „Dėl Rokiškio 

rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (pakeistas 2021-

03-26 sprendimu Nr. TS-59); 

18.  Rokiškio rajono savivaldybės mero 2020-03-18 potvarkis Nr. MV-11 „ Dėl Rokiškio 

rajono savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės darbo reglamento 

patvirtinimo“; 

19.  Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-05 įsakymas Nr. 

AV-5 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės administracijos numatomų vykdyti 2021 metais 

viešųjų pirkimų plano patvirtinimo“ (pakeistas 2021-01-19 įsakymu Nr. AV-45; 2021-02-02 

įsakymu Nr. AV-83; 2021-02-09 įsakymu Nr. AV-108; 2021-02-17 įsakymu Nr. AV-136;  

202-03-30 įsakymu. Nr. AV-278; 2021-03-16 įsakymu Nr. AV-22); 



20. Rokiškio r. savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-04-09 įsakymas Nr. AV-

358 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 2020 metų veiklos plano 

patvirtinimo“; 

21.  Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2021-02-26 sprendimas Nr. TS-24 „Dėl Rokiškio 

rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos nuostatų patvirtinimo“; 

22.  Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 2020-09-09 įsakymas Nr. AV-892 „Dėl 

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos ir savivaldybės įstaigų įgyvendintų projektų 

stebėsenos grupės sudarymo“; 

23.  Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-10-07 įsakymas Nr. 

AV-1020 ,,Dėl Rokiškio rajono savivaldybės strateginio veiklos plano strateginių tikslų ir 

programų  tvirtinimo bei programų koordinatorių skyrimo“; 

24.  Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-10-14 įsakymas Nr. 

AV-1063 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės administracijos metinio veiklos plano sudarymo 

tvarkos aprašo tvirtinimo“; 

25. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-02-17 įsakymas Nr. 

AV-135 ,,Dėl Tikslinės paskirties lėšų Europos ir kitų fondų projektams iš dalies finansuoti 

skirstymo komisijos sudarymo“; 

26. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-03-31 įsakymas Nr. AV-

290 „Dėl pirkimų organizatorių seniūnijose skyrimo“. 

- užtikrinti valstybės ir 

savivaldybės švietimo ir 

sporto politikos 

įgyvendinimą, Lietuvos 

Respublikos įstatymų, 

Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimų, 

švietimo, mokslo ir sporto 

ministro įsakymų, 

savivaldybės institucijų 

sprendimų ir kitų teisės aktų, 

reglamentuojančių švietimą ir 

sportą vykdymą; 

- organizuoti, stebėti ir 

tobulinti vaikų, jaunimo ir 

Švietimo ir sporto 

skyrius 

 

Nuostatai ir 

pareigybės 

aprašymai: 

https://rokiskis.lt/kon

taktai/svietimo-

kulturos-ir-sporto-

skyrius/  

Nacionaliniai teisės aktai: 

Lietuvos Respublikos švietimo 1991-06-25 įstatymas I-1489; 

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 2017-

01-17 įstatymas Nr. XIII-198; 

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų 2009-04-30 įstatymas Nr. XI-242; 

Lietuvos Respublikos lygių galimybių 2003-11-18 įstatymas Nr. IX-1826; 

Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų 2003-12-04 įstatymas Nr. IX-1871; 

Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo 1998-06-30 įstatymas Nr. VIII-822; 

Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams 2006-06-13 įstatymas Nr. X-686; 

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros 2007-06-28 įstatymas  Nr. X-

1238; 

Lietuvos Respublikos transporto lengvatų 2000-03-30 įstatymas VIII-1605; 

Lietuvos Respublikos sporto 1995-12-20 įstatymas I-1151; 

Lietuvos Respublikos dainų švenčių 2007-11-20 įstatymas Nr. X-1334; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-05-20 nutarimas Nr. 504 „Dėl Ugdymosi šeimoje 
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suaugusiųjų bendrąjį ugdymą,  

mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, ugdymą, 

ikimokyklinį ir 

priešmokyklinį ugdymą, kitą 

neformalųjį vaikų švietimą ir 

neformalųjį suaugusiųjų 

švietimą, švietimo pagalbos 

teikimą, vaikų ir jaunimo 

užimtumą, vaiko minimalios 

ir vidutinės priežiūros 

priemonių vykdymą. 

 

įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-12-24 nutarimas Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos 

mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos Seimo 2013-12-23 nutarimas Nr. XII-745 „dėl valstybinės švietimo 

2013–2022 metų strategijos patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos Seimo 2012-05-15 nutarimas Nr. XI-2015 „Dėl Valstybės pažangos 

strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-06-29 nutarimas Nr.768 „Dėl Mokyklų, vykdančių 

formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018-07-11 nutarimas Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų 

apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-08-04 nutarimas Nr. 889 „Dėl Savivaldybės 

teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-06-19 nutarimas Nr. 793 „Dėl Etninės kultūros 

plėtros valstybinės programos patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019-06-26 nutarimas Nr. 665 „Dėl Lietuvos kultūros 

politikos strategijos patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-05-20 nutarimas Nr. 493 Dėl Lietuvos kultūros 

paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijos patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-09-19 nutarimas Nr. X-818 „Dėl Ilgalaikės pilietinio 

ir tautinio ugdymo programos patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-11-12 nutarimas Nr. IX-1187 „Dėl ilgalaikės 

valstybės raidos strategijos“; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2001-05-14 nutarimas Nr. 542 „ Dėl Lietuvos kultūros 

politikos nuostatų“; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-06-30 nutarimas Nr. XI-977 „Lietuvos kultūros 

politikos kaitos gairių patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2004-03-01 įsakymas Nr. ISAK-

286 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų 

egzaminų organizavimo ir vykdymo“;  

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2006-12-18 įsakymas Nr. ISAK-

2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir 

literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;  

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2016-05-05 įsakymas Nr. V-405 



„Dėl Mokinių registro reorganizavimo ir mokinių registro nuostatų patvirtinimo“; 

 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2009-10-19 įsakymas Nr. ĮSAK-

2079 „Dėl Pedagogų registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios 

nustatymo“; 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020-03-17 įsakymas Nr. V-374 

„Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos valdomų registrų 

ir valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2004-11-29 įsakymas Nr. ISAK-

1871 „Dėl Švietimo ir mokslo institucijų registro“; 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019-10-25 įsakymas Nr. V-1217 

„Dėl Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registro reorganizavimo ir neformaliojo 

švietimo programų registro nuostatų patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018-09-12 įsakymas Nr. V-758 

,,Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020-06-02 įsakymas Nr. V-823 

,,Dėl Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms“; 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministro 2012-04-26 įsakymas Nr. V-735/A1-208 „Dėl Privalomo 

ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2010-04-13 įsakymas Nr. V-515 

„Dėl Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos nuostatų ir 

Duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021-01-11 įsakymas Nr. V-48 „Dėl 

Švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. V-279 „Dėl Valstybinių ir 

savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų 

ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“ 

pakeitimo“; 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021-01-08 įsakymas Nr. V-35 „Dėl 

Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-380 „Dėl 2014–

2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo 

priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo“; 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto  ministro 2004-06-25 įsakymas Nr. ISAK-



1019 132 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio 

mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“; 

2008-11-24 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2008-11-24 įsakymas 

Nr. ISAK-3216 „Dėl Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 

atestacijos nuostatų“;  

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011-09-30 įsakymas Nr. V-1795 

„Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2012-06-28 įsakymas Nr. V-1049 

„Dėl Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2012-09-26  įsakymas Nr. V-1405 

„Dėl Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose 

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2013-11-21 įsakymas Nr. V-1106 

„Dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos  švietimo, mokslo ir sporto ministro 2014-08-29 įsakymas Nr. V-774 

„Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2018-07-13 įsakymas Nr. ĮV-572/V-650 „Dėl Kultūros paso koncepcijos 

patvirtinimo“; 

 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017-03-22 įsakymas Nr. V-190 „Dėl 

Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019-03-01 įsakymas V-186 „Dėl 

Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo 

programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio 

sandaros nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Vidiniai teisės aktai: 

1. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos  2015-11-27 sprendimas Nr. TS-222  „Dėl 

Negautų pajamų kompensavimo vežėjams už lengvatinį keleivių vežimą ir nemokamą 

mokinių vežimą, taip pat keleivinio transporto vežėjų nuostolių, patirtų vykdant keleivinio 

kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus, kompensavimo iš rajono savivaldybės 

biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ (pakeistas 2018-11-30 Nr. TS-258; 2019-03-29 Nr. TS-

46; 2020-04-24 Nr. TS-121; 

2. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2015-08-28 sprendimas Nr. TS-180 „Dėl 



mokesčio už mokslą rajono neformaliojo vaikų švietimo įstaigose nustatymo“; 

3. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-12-28 įsakymas Nr. 

AV-1095 „Dėl Mokinių pavėžėjimo Rokiškio rajone tėvų (globėjų) nuosavu transportu 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ (pakeistas 2016-02-10 įsakymu Nr. AV-121; 2016-03-24 

įsakymu Nr. AV-265); 

4. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2016-05-27 sprendimas Nr. TS-128 „Dėl Rokiškio 

rajono savivaldybės švietimo įstaigose taikomų priešmokyklinio ugdymo organizavimo 

modelių aprašo patvirtinimo“; 

5. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2016-05-27 sprendimas Nr. TS-129 „Dėl Rokiškio 

rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų finansavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“;  

6. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2017-03-31 sprendimas Nr. TS-78 „Dėl Rokiškio 

rajono savivaldybės jaunųjų talentų rėmimo programos“; 

7. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2019-04-26 sprendimas Nr. TS-106 „Dėl 

Apmokėjimo už brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų 

nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

8. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2019-05-31 sprendimas Nr. TS-134 „Dėl Rokiškio 

rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

9. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2019-09-27 sprendimas Nr. TS-196 „Dėl Vaikų 

priėmimo į Rokiškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupes ir grupių komplektavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

10. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2019-11-29 sprendimas Nr. TS-227 „Dėl 

Rokiškio rajono švietimo įstaigų teikiamų paslaugų kainų ir gaunamų lėšų panaudojimo 

tvarkos patvirtinimo“; 

11. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos  2019-12-20 sprendimas Nr. TS-256  „Dėl 

Mokyklinių autobusų naudojimo ir vežimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

12. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2020-02-27 sprendimas Nr. TS-40 „Dėl 

Rokiškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų kokybės užtikrinimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

13. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-04-07 įsakymas Nr. 

AV-342 ,,Dėl įgaliojimo pasirašyti savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis“; 

14. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-04-07 įsakymas Nr. 

AV-341 „Dėl lėšų paskirstymo Rokiškio rajono švietimo įstaigoms virtuvės įrangai įsigyti ir 

žaidimų aikštelėms atnaujinti komisijos sudarymo“. 



- užtikrinti pateiktų vertinti 

teisės aktų projektų ir kitų 

dokumentų atitiktį Lietuvos 

Respublikos įstatymams, 

kitiems teisės aktams ir 

teisinės technikos 

reikalavimams; 

- užtikrinti, kad savivaldybės 

institucijų sprendimai būtų 

grindžiami įstatymais, 

Vyriausybės nutarimais, 

kitais teisės aktais; 

- atstovauti savivaldybei 

teismuose bei kitose 

institucijose; 

-  padėti savivaldybės 

administracijos direktoriui 

formuoti personalo valdymo 

politiką; 

- padėti savivaldybės 

administracijos direktoriui 

valdyti personalą; 

-  organizuoti žmogiškųjų 

išteklių plėtrą; 

-  užtikrinti Lietuvos 

Respublikos viešųjų ir 

privačių interesų derinimo 

valstybinėje tarnyboje 

įstatymo reikalavimų 

įgyvendinimą savivaldybės 

administracijoje; 

 užtikrinti valstybės 

garantuojamos teisinės 

pagalbos teikimą; 

Teisės ir personalo 

skyrius 

 

Nuostatai ir 

pareigybės 

aprašymai: 

https://rokiskis.lt/kon

taktai/juridinis-

personalo-skyrius/  

Nacionaliniai teisės aktai: 

2000-07-18 Civilinis kodeksas Nr. VIII-1864; 

2002-02-28 Civilinio proceso kodeksas Nr. IX-743; 

2016-09-14 Darbo kodeksas Nr. XII-2603; 

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos 1999-07-08 įstatymas VIII-1316; 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 2020-04-07 įstatymas I-533; 

Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos 2000-03-28 įstatymas VIII-

1591;  

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių atlygio už 

darbą 2017-01-17 įstatymas XIII-198; 

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo 1997-07-02  įstatymas VIII-371; 

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo 1999-06-17 įstatymas VIII-1234; 

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos 2002-05-28  įstatymas IX-904; 

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 1999-01-14 įstatymas  VIII-1029; 

Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos 1999-01-14 

įstatymas VIII-1031; 

 Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos 2017-11-28 įstatymas XIII-804; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-06-21 nutarimas Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos 

darbo kodekso įgyvendinimo“; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-08-26 nutarimas Nr. 934 „Dėl Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2002 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 977 „Dėl Tarnybinių nuobaudų skyrimo 

valstybės tarnautojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018-12-12 nutarimas Nr. 1297 „Dėl Terminuotų darbo 

sutarčių dėl mentorystės sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018-11-28 nutarimas Nr. 1176 ,,Dėl Lietuvos 

Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“; 

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-08-10 nutarimas Nr. 1255 „Dėl Valstybės tarnautojų 

registro nuostatų patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-07-19 nutarimas Nr. 1167 „Dėl Vienkartinių 

piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-06-17 nutarimas Nr. 910 „Dėl Tarnybos Lietuvos 

valstybei stažo skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-04-29 nutarimas Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų 

komandiruočių išlaidų apmokėjimo“; 

https://rokiskis.lt/kontaktai/juridinis-personalo-skyrius/
https://rokiskis.lt/kontaktai/juridinis-personalo-skyrius/
https://rokiskis.lt/kontaktai/juridinis-personalo-skyrius/


 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-04-05 nutarimas Nr. 254 „Dėl Valstybės ir 

savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018-12-31 įsakymas Nr. 1V-985 „Dėl 

Valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį nagrinėjimo, 

sprendimų priėmimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo; 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002-07-11 įsakymas Nr. 338 „Dėl Valstybės 

tarnautojo pažymėjimo formos ir valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo tvarkos taisyklių 

patvirtinimo“; 

Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 

direktoriaus 2020-09-28 įsakymas Nr. 27V-112 „Dėl Įstaigos vadovo kvalifikacijos vertinimo, 

taikant 360 laipsnių kompetencijų vertinimą, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 

direktoriaus  2020-03-31 įsakymas Nr. 27V-31 „Dėl Valstybės tarnautojų pareigybių 

aprašymų ruošinių ir Bendrųjų, vadybinių ir lyderystės, specifinių ir bendrosios veiklos srities 

profesinių kompetencijų aprašymų patvirtinimo“; 

Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 

direktoriaus 2019-03-28 įsakymas Nr. 27V-63 „Dėl Pretendentų vertinimo komisijoje, 

naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Vidiniai teisės aktai: 

1. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2007-06-29 sprendimas Nr. TS-8.126 „Dėl 

Rokiškio rajono savivaldybės valstybės tarnautojų ir darbuotojų elgesio kodekso 

patvirtinimo“; 

2. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-12-06 įsakymas Nr. 

AV-1172 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės administracijos metinio veiklos vertinimo 

pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

3. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2019-03-29 sprendimas Nr. TS-43 „Dėl Rokiškio 

rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“;  

4. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 23 d. sprendimas Nr. TS-304 

„Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-43 „Dėl 

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“; 

5. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2019-03-29 sprendimas Nr. TS-61 „Dėl Asmens 

duomenų tvarkymo vykdant darbuotojų tarnybinių automobilių naudojimo stebėseną tvarkos 

aprašo patvirtinimo“. 

6. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-04-16 įsakymas Nr. 



AV-361 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės administracijos tarnybinių komandiruočių tvarkos 

aprašo patvirtinimo“; 

7. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-04-01 įsakymas Nr. 

AV-285 „Dėl asmens duomenų tvarkymo Rokiškio rajono savivaldybės administracijoje 

taisyklių patvirtinimo“; 

8. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2019-04-26 sprendimas Nr. TS-109 ,,Dėl 

Rokiškio rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“; 

9. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-05-06 įsakymas Nr. 

AV-442 „Dėl Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą Rokiškio 

rajono savivaldybėje teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“. 

10. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-06-10 įsakymas AV-

573 „Dėl Ilgalaikio darbo išmokų skyrimo, apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“; 

11. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-06-20 įsakymas Nr. 

AV-632 ,,Dėl Rokiškio rajono savivaldybės sutarčių ir susitarimų valdymo tvarkos aprašo“; 

12. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-07 įsakymas Nr. 

AV-16 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų vykimo į 

sveikatos priežiūros įstaigą apskaitos“; 

13. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2020-01-31 sprendimas Nr. TS-23 „Dėl 

Rokiškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos 

patvirtinimo“;  

14. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2020-02-27 sprendimas Nr. TS-36 „Dėl 

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“; 

15. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-03-13 įsakymas Nr. 

AV-260 „Dėl Nuotolinio darbo Rokiškio rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo 

patvirtinimo“; 

16. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2020-04-28 sprendimas Nr. TS-128 „Dėl Butų ir 

kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir 

savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių 

veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros 

ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“;    

17. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-06-25 įsakymas Nr. 

AV-604 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklių 



patvirtinimo“; 

18. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-08-19 įsakymas Nr. 

AV-819 „Dėl asmenų, vykdančių korupcijos prevenciją Rokiškio rajono savivaldybės 

administracijoje paskyrimo“. (pakeistas 2020-10-19 įsakymu Nr. AV-1080); 

19. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2020-11-27 sprendimas Nr. TS-302 „Dėl 

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“;  

20. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-31 įsakymas Nr. P-

883 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės administracijos ir seniūnijų valstybės tarnautojų ir 

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių, jų skaičiaus ir lygių sąrašo 

patvirtinimo“; 

21. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-01-22 įsakymas Nr. 

AV-62 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės administracijos ir jos struktūrinių padalinių 

darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“; 

22. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-02-11 įsakymas Nr. 

AV-118 „Dėl Daugiabučių  namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų, kurių veiklą 

planuojama tikrinti, atrankos kriterijų ir rizikos veiksnių sąrašo patvirtinimo“. 

23. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-03-24 įsakymas Nr. 

AV-251 „Dėl Vaizdo duomenų tvarkymo Rokiškio rajono savivaldybės administracijoje 

taisyklių patvirtinimo“; 

24. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2021-03-26 sprendimas Nr. TS-71 „Dėl Rokiškio 

rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

25.  Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2019-06-28 sprendimas Nr. TS-149 „Dėl 

Rokiškio rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ su pakeitimais; 
26. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2021-03-26 sprendimas Nr. TS-7 „Dėl Rokiškio 

rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos aprašo patvirtinimo“; 

27. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-04-13 įsakymas Nr. 

AV-339 „Dėl  Rokiškio rajono savivaldybės administracijos dovanų, gautų pagal tarptautinį 

protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, 

registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

28. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 29 d. 

įsakymas Nr. AV-271 „Dėl pareigybių, kurioms reikalingas leidimas dirbti su įslaptinta 

informacija ir teisė dirbti su įslaptinta informaciją, sąrašų patvirtinimo“; 

29. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 14 d. 

įsakymas Nr. AV-346 „Dėl asmenų, pretenduojančių gauti leidimą dirbti ar susipažinti su 



įslaptinta informacija, tikrinimo ir teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima 

slaptumo žyma „riboto naudojimo“, suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

30. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 24 d. Nr. 

AV-24 „Dėl kasmetinio Rokiškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojų 

supažindinimo su atsakomybe už neteisėtą disponavimą įslaptinta informacija ir įslaptintos 

informacijos apsaugos reikalavimais tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

 

- organizuoti valstybei ir 

savivaldybei nuosavybės ar 

patikėjimo teise 

priklausančio turto (išskyrus 

žemės) valdymą, naudojimą 

ir disponavimą jais, vykdyti 

perduoto turto naudojimo 

kontrolę; 

- organizuoti savivaldybei 

nuosavybės teise 

priklausančio turto 

pardavimą viešo aukciono 

būdu; 

- organizuoti turto įteisinimą 

savivaldybės nuosavybėn; 

- atstovauti savivaldybės 

interesams savivaldybės 

valdomose akcinėse ir 

uždarosiose akcinėse 

bendrovėse;  

- organizuoti daugiabučių 

gyvenamųjų namų bendro 

naudojimo objektų 

administratorių atrankos ir 

skyrimo procedūras; 

- organizuoti keleivių vežimą 

vietinio susisiekimo 

Turto valdymo ir 

ūkio skyrius 

 

Nuostatai ir 

pareigybės 

aprašymai: 

https://rokiskis.lt/kon

taktai/turto-

valdymo-ir-ukio-

skyrius/  

Nacionaliniai teisės aktai: 

Europos parlamento ir tarybos reglamentas (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir 

kelių transporto viešųjų paslaugų ir panaikintais Tarybos reglamentus (EBB) Nr. 1191/69 ir 

(EBB) Nr. 1107/70; 

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 

1998-05-12 įstatymas  Nr. VIII-729; 

Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti 2014-10-09 įstatymas Nr. XII-

1215; 

Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms 

2018-06-21 įstatymas Nr. XIII-1281; 

Lietuvos Respublikos valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn 1997-12-02 

įstatymas Nr. VIII-546;   

2000-07-18 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas Nr. VIII-1864; 

Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo 2016-09-14 

įstatymas Nr. XII-2603; 

1996-11-19 Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas Nr. I-1628; 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 2017-05-02 įstatymas XIII-327; 

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių 2000-07-13 įstatymas Nr. VIII-1835; 

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės 1995-12-

20 įstatymas I-1143; 

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės 1995-04-18 įstatymas. Nr. I-857; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-07-13 nutarimas Nr. 870 „Dėl Valstybės turto 

perdavimo savivaldybių nuosavybėn tvarkos aprašo patvirtinimo“;  

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-12-13 nutarimas Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų 

pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-12-03 nutarimas Nr. 1890 „Dėl Valstybės turto 

https://rokiskis.lt/kontaktai/turto-valdymo-ir-ukio-skyrius/
https://rokiskis.lt/kontaktai/turto-valdymo-ir-ukio-skyrius/
https://rokiskis.lt/kontaktai/turto-valdymo-ir-ukio-skyrius/
https://rokiskis.lt/kontaktai/turto-valdymo-ir-ukio-skyrius/


maršrutais;  

- administruoti valstybinės 

žemės nuomos mokestį; 

- išduoti leidimus / licencijas 

įstatymų nustatytais atvejais 

ir tvarka;  

- organizuoti paramos būstui 

įsigyti ar išsinuomoti, 

finansinės paskatos jaunoms 

šeimoms įsigyjančioms 

pirmąjį būstą teikimą; 

- užtikrinti darbų saugos ir 

priešgaisrinės saugos 

politikos savivaldybėje 

įgyvendinimą, organizuoti 

savivaldybės administracijos 

administracinėse ir kitose jai 

priklausančiose patalpose 

saugias darbo sąlygas, 

sveikatos bei priešgaisrinės 

saugos reikalavimų 

vykdymą; 

- atlikti darbdavio įgalioto 

asmens, atsakingo už 

darbuotojų saugą ir sveikatą, 

funkcijas; 

- organizuoti užimtumo 

didinimo programų rengimą 

ir įgyvendinimą; 

- užtikrinti tikslingą 

savivaldybės tarnybinių 

transporto priemonių 

panaudojimą ir 

administracijos darbuotojų 

perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos 

patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-01-05 nutarimas Nr. 16 „Dėl valstybės turto 

perdavimo patikėjimo teise ir savivaldybių nuosavybėn“; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-12-14 nutarimas Nr. 1524 „Dėl valstybės ilgalaikio 

materialiojo turto, valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto nuomos“; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-26 nutarimas Nr. 634 „Dėl Bešeimininkio, 

konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių 

perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių 

patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės2001-10-19 nutarimas Nr. 1250 „Dėl Pripažinto 

nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, 

išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-04-25 nutarimas Nr. 472 „Savivaldybės būsto, 

socialinio būsto nuomos mokesčio ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio 

dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika“; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimas Nr. 1179 „Dėl Viešame aukcione 

parduodamo valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo 

sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;  

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-06-06 nutarimas Nr. 567 „Dėl savivaldybių turtinių ir 

neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse“; 

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-06-17 nutarimas Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės 

įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos 

bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą 

atrankos aprašo patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-06-20 nutarimas Nr. 567 „Dėl Bendrojo naudojimo 

objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-11-19 nutarimas Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už 

valstybinę žemę“; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-11-10 nutarimas Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos 

mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-12-05 nutarimas Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir 

mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-20 nutarimas Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir 



pavėžėjimą darbo reikalais, 

kontroliuoti tarnybinių 

transporto priemonių 

techninę būklę ir jų 

naudojimo apskaitą; 

- organizuoti administracijos 

padalinių, savivaldybės 

institucijų ir tarybos narių, 

kai šie vykdo savo 

įgaliojimus, ūkinį 

aptarnavimą; 

- organizuoti savivaldybės 

administracijos valdomo 

turto  priežiūrą, remontą ir 

apsaugą; 

mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos 

alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-05-27 nutarimas Nr. 543 „Dėl Pavyzdinių 

tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-09  nutarimas Nr. 531 ,,Dėl Nereikalingo arba 

netinkamo (negalimo) naudoti valstybės ir savivaldybių turto pardavimo viešuose prekių 

aukcionuose tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-09-02 nutarimas Nr. 1118 „Dėl Nelaimingų 

atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos finansų ministro  2014-09-30 įsakymas Nr. 1K-306 „Dėl Nuompinigių 

už valstybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių 

patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015-04-10 įsakymas Nr. A1-195 

„Dėl Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020-04-08 įsakymas Nr. A1-300 

„Dėl Socialinio būsto fondo plėtros vykdymo rekomendacijų patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018-08-30 įsakymas Nr. A1-448 

„Dėl Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo organizavimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 

2011-05-25 įsakymas NR. VA-61 „Dėl Su valstybei perduoto (perduotino) turto perėmimu, 

apskaitymu, saugojimu, realizavimu, grąžinimu ir pripažinimu atliekomis susijusių dokumentų 

formų ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020-12-28 įsakymas Nr. A1-

1296 „Dėl bazinių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies 

kompensacijos dydžių savivaldybėms 2021 metams patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. 3-62 „Dėl 

Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių 

patvirtinimo“; 

VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2018 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr.P1-142 „Dėl 

Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės 

informacinėje sistemoje procedūrų aprašo patvirtinimo“;  

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010-07-20 įsakymas Nr. 3-457 „Dėl Nuostolių, 



patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus, kompensacijos 

apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017-05-23 įsakymas Nr. A1-257 

„Dėl Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos direktorius 2005-02-18 įsakymas Nr. 64 „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos 

taisyklių patvirtinimo“;  

Lietuvos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2012-08-10 įsakymas Nr. V-240 „Dėl 

Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir darbuotojų, darbdavių susitarimu 

pasiųstų laikinam darbui į įmonę iš kitos įmonės, instruktavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Vidiniai teisės aktai: 

1. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2007-12-07 sprendimas Nr. TS-13.181 „Dėl 

savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse, uždarosiose 

akcinėse bendrovėse ir viešosiose įstaigose“; 

2. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2009-01-30 sprendimas Nr. TS-1.6 „Dėl licencijų 

verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimo“; 

3. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2011-04-01 sprendimas TS-4.65 „Dėl 

Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto įkeitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

4. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2014-12-19 sprendimas Nr. TS-256 „Dėl 

Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti savivaldybės turto nurašymo, 

išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

5. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2015-11-27 sprendimas Nr. TS-222 „Dėl Negautų 

pajamų kompensavimo vežėjams už lengvatinį keleivių vežimą ir nemokamą mokinių vežimą, 

taip pat keleivinio transporto vežėjų nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto 

viešųjų paslaugų įsipareigojimus, kompensavimo iš rajono savivaldybės biudžeto tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ (pakeistas 2018-11-30 sprendimu Nr. TS-258; 2019-03-29 sprendimu Nr. 

TS-46); 

6. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2016-07-01 sprendimas Nr. TS-154 „Dėl 

prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo“; 

7. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-06-12 įsakymas Nr. 

AV-567 „Dėl Atstovavimo Rokiškio rajono savivaldybei akcinėse bendrovėse ir uždarosiose 

akcinėse bendrovėse taisyklių patvirtinimo“; 

8. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2018-03-05 sprendimas Nr. TS-55 „Dėl Rokiškio 

rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalaus bendrojo naudojimo objektų 



administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

9. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2018-06-29 sprendimas Nr. TS-172 „Dėl 

Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (pakeistas 

2019-04-26 sprendimu Nr. TS-97); 

10. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2018-09-28 sprendimas Nr. TS-212 „Dėl 

Rokiškio rajono savivaldybės kontroliuojamų bendrovių pasiektų veiklos tikslų vertinimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

11. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2018-12-21 sprendimas Nr. TS-299 „Dėl 

Rokiškio rajono savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdysenos politikos patvirtinimo“; 

12. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2019-03-29 sprendimas Nr. TS-61 „Dėl Asmens 

duomenų tvarkymo, vykdant darbuotojų tarnybinių automobilių naudojimo stebėseną, tvarkos 

aprašo patvirtinimo“; 

13. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2019-05-31 sprendimas Nr. TS-139 „Dėl 

Rokiškio rajono savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovų bei kolegialių organų atrankos ir 

darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

14. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-06-20 įsakymas Nr. 

AV-635 „Dėl nuolatinės turto nuomos viešo konkurso komisijos sudarymo“ (pakeistas 2020-

03-03 įsakymu Nr. AV-205; 2020-07-08 įsakymu Nr. AV-650); 

15. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-07-03 įsakymas Nr. 

AV-702 „Dėl komisijos sudarymo apleistam ar neprižiūrimam nekilnojamajam turtui 

nustatyti, sąrašui sudaryti ir jam keisti“ (pakeistas 2020-06-02 įsakymu Nr. AV-515); 

16. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2019-10-25 sprendimas Nr. TS-221 „Dėl 

Rokiškio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos bei būsto nuomos ar 

išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų apskaičiavimo, mokėjimo ir 

permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (pakeistas 2020-07-31 

sprendimu Nr. TS-206 ; 

17. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-11-19 įsakymas Nr. 

AV-1206 „Dėl Savivaldybės ir socialinio būsto nuomos bei priežiūros komisijos“; 

18. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-02-06 įsakymas Nr. 

AV-114 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės administracijai priklausančio transporto priemonių 

saugojimo vietų ir atsakingų už transporto priemonių saugojimą asmenų sąrašo patvirtinimo“ 

(pakeistas 2020-09-07 įsakymu Nr. AV-662; 2021-03-01 įsakymu Nr. AV-179; 

19. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-03-02 įsakymas Nr. 

AV-199 „Dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų 



dydžio“; 

20. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2020-04-24 sprendimas Nr. TS-120 „Dėl 

Rokiškio rajono savivaldybės sprendimų priėmimo dėl derybas laimėjusio kandidato, įsigyjant 

nekilnojamuosius daiktus tvarkos aprašo patvirtinimo; 

21. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2020-05-04 sprendimas TS-122 „Dėl 

Nepriklausomų kandidatų į Rokiškio rajono savivaldybės valdomų bendrovių visuotinių 

akcininkų susirinkimų renkamus kolegialius priežiūros ar valdymo organus atrankos 

komisijos sudarymo“; 

22. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-05-29 įsakymas Nr. 

AV-517 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės būstų nuomos iš fizinių ar juridinių asmenų ir jų 

subnuomos asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą, ekonominio ir 

socialinio pagrindimo tvirtinimo“; 

23. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2020-05-29 sprendimas Nr. TS-158 „Dėl 

Rokiškio rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai 

valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ (pakeistas 2020-07-31 Nr. TS-212;  

24. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2020-05-29 sprendimas Nr. TS-157 „Rokiškio 

rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudotis ir disponuoti juo patikėjimo teise 

tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

25. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2020-06-26 sprendimas Nr. TS-185 „Dėl 

Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Rokiškio rajono 

savivaldybės valdomose bendrovėse, viešosiose ir biudžetinėse įstaigose taisyklių 

patvirtinimo“; 

26. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-07-15 įsakymas Nr. 

AV-679 „Dėl Statinių, kurie neturi savininko (ar savininkas nežinomas), nustatymo, 

apskaitymo ir dokumentų pateikimo pripažinti statinius bešeimininkiais ir perėmimo 

Savivaldybės nuosavybėn tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

27. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2020-07-31 sprendimas Nr. TS-207 „Dėl 

Rokiškio rajono savivaldybės būstų ir socialinių būstų nuomos mokesčio dydžio patvirtinimo“ 

(pakeitimai 2020-09-25 Nr. TS-246; 2020-10-30 Nr. TS-276; 2020-12-23 TS-322; 

28. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-08-03 įsakymas Nr. 

AV-739 „Dėl atstuminių (praėjimo) kortelių Rokiškio rajono savivaldybėje veikimo ir 

naudojimo tvarkos taisyklių patvirtinimo“; 

29. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-08-31 įsakymas Nr. 

AV-853 „Dėl Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Rokiškio 



rajono savivaldybės administracijoje ir jos teritoriniuose struktūriniuose padaliniuose taisyklių 

patvirtinimo“; 

30. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-10-05 įsakymas Nr. 

AV-1001 „Dėl komisijų savivaldybės turtui pripažinti nereikalingu arba netinkamu 

(negalimu) naudoti ir tam turtui nurašyti bei likviduoti savivaldybės administracijoje 

sudarymo“ (pakeistas 2021-01-21 įsakymu Nr. AV-51); 

31. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-10-06 įsakymas Nr. 

AV-1015 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų 

patvirtinimo“; 

32. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-10-13 įsakymas Nr. 

AV-1049 „Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimo 

viešo aukciono organizavimo ir vykdymo komisijos sudarymo ir jos reglamento 

patvirtinimo“; 

33. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-10-28 įsakymas Nr. 

AV-1117 „Dėl automobilių priskyrimo“. Pakeitimas: 2021-03-01 Nr. AV-174; 

34. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2020-10-30 sprendimas Nr. TS-274 „Dėl 

Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo, sąrašo sudarymo ir jo keitimo 

tvarkos aprašo patvirtinimas“. 

35. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2020-11-27 sprendimas TS-284 „Dėl keleivių 

vežimo kelių transportu reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų“; 

36. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2020-12-23 sprendimas Nr. TS-323 „Dėl 

Parduodamų Rokiškio rajono savivaldybės būstų su pagalbinio ūkio paskirties pastatais sąrašo 

patvirtinimo“; 

37. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2020-12-23 sprendimas Nr.  TS-328 „Dėl 

Rokiškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo juo ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

38. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2020-12-23 sprendimas TS-327 „Dėl Rokiškio 

rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto valdymo strategijos 

patvirtinimo“; 

39. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2020-12-23 sprendimas TS-329 „Dėl valstybinės 

žemės nuomos mokesčio tarifų ir taikomų lengvatų patvirtinimo“; 

40. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2021-01-29 sprendimas Nr.  TS-13 „Dėl 

Rokiškio rajono savivaldybės materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos ne 

konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo ptvirtinimo“. 



- tarpinstitucinis 

bendradarbiavimas, 

koordinavimas, siekiant 

sudaryti palankias sąlygas 

vaikams ir jų tėvams 

(globėjams, rūpintojams) 

gyventi saugioje aplinkoje, 

kurioje padedama siekti 

gyvenimo, asmeninių ir 

socialinių ryšių kokybės, 

tenkinant švietimo, socialines 

ir sveikatos priežiūros 

paslaugų poreikius, 

užtikrinant vaiko gerovę. 

 

Tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

koordinatorius 

 

Pareigybės 

aprašymas: 

https://rokiskis.lt/kon

taktai/savivaldybes-

administracija/  

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros 2007-06-28 įstatymas Nr. X-

1238; 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos 

ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017-08-28 įsakymas 

Nr. v-651/A1-455/V-1004 „Dėl Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir 

sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos 1999 -07-08 įstatymas Nr. VIII-1316; 

Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos 1996-06-11 įstatymas Nr. I-1374; 

Lietuvos Respublikos švietimo 1991 m. birželio 25 d. įstatymas Nr. I-1489; 

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų 2006-01-19 įstatymas Nr. X-493; 

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, Nr. I-1234; 

1996 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų 1996-03-14 įstatymas 

Nr. I-1367; 

Lietuvos Respublikos šeimos stiprinimo 2017-10-19 įstatymas Nr. XIII-700; 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018-03-29 įsakymas Nr. A1-141 

,,Dėl Atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos 

vidaus reikalų ministro 2018-08-08 įsakymas  Nr. A1-428/V-894/V-691/1V-579 „Dėl 

savivaldybės bendro darbo su šeimomis organizavimo ir koordinavimo rekomendacijų 

patvirtinimo“;  

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministro 2012-04-26 įsakymas Nr. V-735/A1-208 „Dėl Privalomo 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017-03-16 įsakymas Nr. V-181 „Dėl 

išvados teikimo dėl vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimo ir vaikų socializacijos 

centro parinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“; 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017-08-25 įsakymas Nr. V-644 

„Dėl Vaiko vidutinės priežiūros priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;  

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017-07-05 įsakymas Nr. V-555 

„Dėl Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės 

įgyvendinimo savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės rekomendacijų 

patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 
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„Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011-07-08 įsakymas „Dėl Specialiosios 

pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Nr. V-1228; 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2018-01-18 įsakymas Nr. V-60/V-39 „Dėl Ankstyvosios intervencijos programos 

vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas; 

Neįgaliųjų teisių konvencija. 

Vidiniai teisės aktai: 

1. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2018-01-08 įsakymas Nr. 

AV-22 „Dėl Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių, auklėjamojo poveikio 

priemonės įgyvendinimo Rokiškio rajono savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir 

kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

2. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-01-15 įsakymas Nr. 

AV-43 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos darbo 

reglamentavimo“ (pakeistas 2018-04-13 įsakymu Nr. AV- 365); 

3. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-03-16 įsakymas Nr. 

AV-266 „Dėl Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros 

paslaugų Rokiškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

4. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-07-19 įsakymas Nr. 

AV-749 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos 

sudarymo“ (pakeistas 2019-07-10 įsakymu Nr. AV-716). 

- valstybės perduotai 

civilinės saugos funkcijos 

vykdymas ir pasirengimas 

mobilizacijai ir mobilizacijos 

administravimas 

savivaldybės teritorijoje. 

Vyresnysis 

specialistas civilinei 

saugai ir 

mobilizacijai 

 

Pareigybės 

aprašymas: 

https://rokiskis.lt/kon

taktai/savivaldybes-

administracija/  

Nacionaliniai teisės aktai: 

Lietuvos Respublikos civilinės saugos 1998-12-15 įstatymas VIII-971; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-09-08 nutarimas Nr. 1295 ,,Dėl Civilinės saugos 

pratybų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-06-07 nutarimas Nr. 718 ,,Dėl Civilinės saugos 

mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018-04-12 nutarimas Nr.270 ,,Dėl Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimo Nr. 1028 ,,Dėl Ekstremaliųjų situacijų prevencijos 

vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo“; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-05-12 nutarimas Nr. 529 ,,Dėl Kolektyvinės 

apsaugos statinių poreikio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 
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direktoriaus 2011-02-23 įsakymas Nr. 1-70,,Dėl Ekstremaliųjų situacijų valdymo planų 

rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“; 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

direktoriaus  2011-06-02 įsakymas Nr. 1-189 ,,Dėl Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų 

rizikos analizės metodinių rekomendacijų patvirtinimo“; 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

direktoriaus 2001-07-21 įsakymas Nr. 1-219 ,,Dėl tipinių civilinės saugos mokymo programų 

patvirtinimo“; 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

direktoriaus 2011-07-18. įsakymas Nr. 1-225 ,,Dėl Civilinės saugos pratybų organizavimo ir 

vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“; 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

direktoriaus 2011-07-18 įsakymas Nr. 1-229 ,,Dėl Techninėms perspėjimo sistemos 

priemonėms keliamų reikalavimų aprašo patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos 1996-11-19 įstatymas I-

1623; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-03-27 nutarimas Nr. 256 „Dėl valstybinių 

mobilizacinių užduočių Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms ir 

įstaigoms“; 

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-02-12 nutarimas Nr. 141 „Dėl Transporto 

priemonių, kito kilnojamojo ar nekilnojamojo turto rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, 

laikinai paimto turto grąžinimo ir atlyginimo už rekvizuotą ir (ar) laikinai paimtą turtą tvarkos 

aprašo, Ginklų, šaudmenų ir sprogmenų rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, saugojimo, 

grąžinimo ir atlyginimo už jų rekviziciją ir (ar) laikinąjį paėmimą tvarkos aprašo ir 

Nuodingųjų ir psichiką veikiančių (narkotinių, psichotropinių) medžiagų rekvizicijos ir (ar) 

laikinojo paėmimo, saugojimo, grąžinimo ir atlyginimo už jų rekviziciją ir (ar) laikinąjį 

paėmimą tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Vidiniai teisės aktai: 

1. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2016-06-07 sprendimas Nr. TP-6 „Dėl bepiločių 

orlaivių skraidymo zonų Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje, virš kurių draudžiamas 

bepiločių orlaivių skrydžių vykdymas, nustatymo“; 

2. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-05-15 įsakymas Nr. AV-

467 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės mobilizacijos plano“; 

3. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-10 įsakymas Nr. AV-
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31 „Dėl  Rokiškio rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos sudarymo“; 

4. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-09-10 įsakymas Nr. AV-

904 „Dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių“; 

5. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-01-27 įsakymas Nr. AV-

64 „Dėl  Rokiškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų 2021-2023 m. prevencinių 

priemonių plano patvirtinimo“; 

6. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-02-03 įsakymas Nr. AV-

85 „Dėl  Rokiškio rajono savivaldybės civilinės saugos būklės kompleksinių (planinių) 

patikrinimų 2021 metais plano patvirtinimo“. 

 

- valstybės politikos žemės 

ūkio, melioracijos, kaimo 

plėtros srityje įgyvendinimas 

savivaldybėje; 

- savivaldybės veiklos žemės 

ūkio, melioracijos, kaimo 

plėtros klausimais 

koordinavimas; 

- bendradarbiavimo 

užtikrinimas su žemdirbių 

savivaldos ir visuomeninėmis 

organizacijomis vykdant savo 

veiklą. 

Žemės ūkio skyrius 

 

Nuostatai ir 

pareigybės 

aprašymai: 

https://rokiskis.lt/kon

taktai/zemes-ukio-

skyrius/  

Nacionaliniai teisės aktai: 

Lietuvos Respublikos melioracijos 1993-12-09 įstatymas, Nr. I-323; 

Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio 1999-05-04 įstatymas, Nr. VIII-1159; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-06-25 nutarimas Nr. 817 ,,Dėl Ūkininkų ūkių registro 

nuostatų patvirtinimo“;  

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015-12-04 įsakymas Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už 

žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių 

išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006-10-02 įsakymas Nr. 3D-384 „Traktorių, 

savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų, registravimo taisyklės“; 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro  2017-12-22. įsakymas  Nr. 3D-844 „Dėl Ūkininko 

ūkio įregistravimo pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002-05-30 įsakymas Nr. 207 „Dėl Traktorių, 

savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarkos“; 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013-03-21 įsakymas Nr. 3D-211 „Dėl Valstybei 

nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo, būklės 

vertinimo, melioracijos darbų finansavimo taisyklių patvirtinimo“. 

Vidiniai teisės aktai: 

1. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 2016-02-24 įsakymas Nr. AV-163 ,,Dėl 

Prevencijos priemonių, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, 

diegimo Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir 

Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonių diegimo vertinimo komisijos 

sudarymo“; 

2. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 2019-04-02 įsakymas Nr. AV-296 „Dėl 

https://rokiskis.lt/kontaktai/zemes-ukio-skyrius/
https://rokiskis.lt/kontaktai/zemes-ukio-skyrius/
https://rokiskis.lt/kontaktai/zemes-ukio-skyrius/


gamtinių reiškinių, fizinių ar juridinių asmenų veikla padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ar 

melioracijos įrenginiams nustatymo“; 

3. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2019-05-28 sprendimas Nr. TS-173 „Dėl 

Melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

4. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 2020-04-24 įsakymas Nr. AV-328 „Dėl 

Rokiškio rajono savivaldybės medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, 

ūkiniams gyvūnams ir miškui nuostolių skaičiavimo komisijos sudarymo“; 

5. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2020-04-24 sprendimas Nr. TS-111 „Dėl Rokiškio 

rajono savivaldybės kaimo programos nuostatų patvirtinimo“. 

 

      

  



Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 

vidaus kontrolės politikos aprašo 

2 priedas 

 

 

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS GALIMŲ VEIKLOS RIZIKOS VEIKSNIŲ 

SĄRAŠAS 

 

 

1. Nepakankamas vidinis ir išorinis komunikavimas. 

2. Tinkamos kvalifikacijos darbuotojų stoka darbo rinkoje. 

3. Ribotos galimybės iškilus poreikiui įdarbinti reikiamos kvalifikacijos darbuotojus. 

4. Darbuotojų kaita. 

5. Nepakankamas programų finansavimas. 

6. Stichinės nelaimės. 

7. Avarijos, nelaimingi atsitikimai. 

8.  Ekstremali situacija, nepaprastoji padėtis, karantino situacija.  

9.  Nepakankama teisės aktų kokybė, tarpusavio prieštaravimai; 

10.  Informacinių sistemų veiklos sutrikimai; 
11.  Neužtikrinamas darbuotojų pavadavimas. 

       

 

 

 

 

 

  


