
 
 

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  

DIREKTORIUS 

 

Į S A K Y M A S 

DĖL 2022 METŲ TURIZMO IR VERSLO PLĖTROS PRIEMONĖS PROJEKTŲ 

FINANSAVIMO IŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO KONKURSO 

PASKELBIMO IR VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO  

 

2022 m. balandžio 5 d. Nr. AV-343 

Rokiškis 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 

punktu, Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. TS- 25 ,,Dėl 

Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto 2022 metams patvirtinimo“, Rokiškio savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. AV-267 patvirtintu Turizmo ir verslo 

plėtros priemonės projektų finansavimo iš Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos 

aprašu:  

1. S k e l b i u 2022 metų Turizmo ir verslo plėtros priemonės projektų finansavimo iš 

Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursą.  

2. N u s t a t a u konkurso sąlygas:  

2.1. atranka vienkartinė; 

2.2. paraiškos priimamos nuo 2022 m. balandžio 6 d. iki 2022 m. balandžio 27 d.; 

2.3. didžiausia paraiškos prašoma lėšų suma – 86 600,00 Eur., atsižvelgiant, kad lėšos 

projekto įgyvendinimui bus skiriamos į dvi dalis: II ketv. – 50 600,00 Eur, III ketv. – 30 000 Eur; 

2.4. paraiška rengiama vadovaujantis Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus  2022 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. AV-342 patvirtinta Rokiškio rajono savivaldybės 

turizmo ir verslo plėtros priemonės įgyvendinimo 2022 metų programa.   

3. S u d a r a u Turizmo ir verslo plėtros priemonės projektų paraiškų vertinimo komisiją: 

Valerijus Rancevas – Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotojas, vertinimo komisijos pirmininkas;  

Justina Daščioraitė – Rokiškio rajono savivaldybės administracijos komunikacijos ir 

kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoja; 

Reda Ruželienė – Rokiškio rajono savivaldybės administracijos strateginio planavimo, 

investicijų ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė; 

Rita Baltakienė – Rokiškio rajono savivaldybės administracijos centralizuotos buhalterijos 

ir apskaitos skyriaus vedėja;  

Gediminas Kriovė – Rokiškio rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų 

koordinatorius;  

Ramunė Cegelskaitė-Spaičienė – Rokiškio rajono savivaldybės verslo plėtros komisijos 

deleguotas atstovė; 

Eimantas Tūska – Rokiškio rajono savivaldybės Kultūros ir turizmo tarybos deleguotas 

atstovas. 

4. S k i r i u komisijos sekretore Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 

komunikacijos ir kultūros skyriaus vyr. specialistę Janiną Komkienę. 

5. P a v e d u Turizmo ir verslo plėtros finansavimo priemonės asignavimų valdytojui,  

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos komunikacijos ir kultūros skyriaus vedėjai Irenai 



Matelienei dalyvauti vertinimo komisijos posėdžiuose teikiant informaciją apie priemonės 

įgyvendinimą.   

6. T v i r t i n u Turizmo ir verslo plėtros priemonės projektų paraiškų vertinimo komisijos 

darbo reglamentą. 

Įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos 

Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio 

administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

 

Administracijos direktorius    Andrius Burnickas  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irena Matelienė    


