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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

ĮVADAS 

Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano (toliau – bendrasis planas) keitimas atliekamas 
vadovaujantis Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. TS-64 „Dėl Rokiškio 
rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų“ ir Rokiškio rajono 
savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo planavimo darbų programa, patvirtinta Rokiškio rajono 
savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. AV-587 „Dėl Rokiškio rajono 
savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo“. 

Bendrojo plano keitimu yra keičiamas Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, 
patvirtintas Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. TS-6.109 „Dėl 
Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir Rokiškio miesto teritorijos bendrojo plano 
patvirtinimo“ (bendrojo plano rengėjas: UAB „Urbanistika“). 

Bendrojo plano keitimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos (LR) įstatymais, LR 
Vyriausybės nutarimais, taisyklėmis ir kitais norminiais dokumentais, reglamentuojančiais teritorijų 
planavimą: LR teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymu (Žin. 2013-07-16, Nr. 76-3824), LR žemės 
įstatymu (Žin. 1994-05-06, Nr. 34-620), Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant 
sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Žin. 1996-09-25, Nr. 90-2099), Kompleksinio teritorijų 
planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis (TAR, 2014-01-06, Nr. 25), Teritorijų planavimo normomis (TAR, 
2014-01-08, Nr. 91), Urbanizuotų teritorijų susisiekimo sistemų planavimo normomis (TAR, 2016-09-07, Nr. 
23314), Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu (Žin. 2004-08-21, Nr. 130-
4650) ir kt.  

Bendrojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita rengiama pagal Planų ir 
programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašą (Žin. 2004-08-21, Nr. 130-4650). 

 

Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai 
vertinimo proceso dalyviai yra: 

1. Bendrojo plano organizatorius – Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius; 
2. Biržų rajono savivaldybė; 
3. Anyščių rajono savivaldybė; 
4. Kupiškio rajono savivaldybė; 
5. Utenos rajono savivaldybė; 
6. Zarasų rajono savivaldybė; 
7. Aplinkos apsaugos agentūra; 
8. Visuomenės sveikatos centras; 
9. Saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 
10. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; 
11. Visuomenė. 

 
Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo tikslai 

 
Planavimo tikslai:  

1. Kompleksiškai sprendžiant socialinius, ekonominius ir ekologinius uždavinius sudaryti sąlygas 
tolesnei Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos darniai raidai ir plėtrai, nuosekliai erdvinei ir 
funkcinei integracijai ir teritorijų sanglaudai; 

2. Nustatyti sveikos, saugios ir harmoningos gyvenamųjų vietovių aplinkos, socialinės, ekonominės ir 
techninės infrastruktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires; 

3. Sudaryti sąlygas racionaliam gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui; 
4. Sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui; 
5. Sudaryti sąlygas investicijų skatinimui, kuriant rajono socialinę gerovę ir auginant rajono ekonominį 

potencialą; 
6. Sudaryti sąlygas gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros 

paveldo išsaugojimui, įveiklinimui ir pažinimui, būtinojo gamtinio karkaso formavimo ekologinei 
pusiausvyrai išlaikyti. 
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Planavimo uždaviniai:  

1. Suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis; 
2. Optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą, 

numatyti jų atsparumo ekstremaliems klimato reiškiniams stiprinimo priemones; 
3. Numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių 

išsaugojimo ir naudojimo, klimato kaitos poveikio švelninimo, gamtinio karkaso formavimo, gamtos 
ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones, 
optimalią kraštovaizdžio struktūrą; 

4. Detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų 
sprendinius; 

5. Nustatyti savivaldybės ir jos urbanistinių centrų socialinės infrastruktūros sistemos vystymo 
reikalavimus detalizuojant valstybės lygmens bendrųjų planų privalomąsias teritorijos naudojimo 
nuostatas; 

6. Patikslinti valstybės dalies bendrajame plane numatomą urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų 
vystymo poreikius; 

7. Numatyti Rokiškio rajono savivaldybei, valstybei svarbių objektų išdėstymą, svarbiems objektams 
rezervuotinas teritorijas; 

8. Nustatyti žemės ūkio paskirties teritorijų vystymo ir formavimo kryptis; 
9. Nustatyti gyvenamųjų vietovių kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, antropogeninius ir 

gamtinius elementus, vertingą kraštovaizdį reprezentuojančias apžvalgos vietas ir iš jų atsiveriančias 
panoramas, numatyti jų vizualinę apsaugą; 

10. Numatyti ypatingą inžinerinių statinių išdėstymą pažymint visus esamus, rengiamu bendruoju planu 
ir kitais teritorijų planavimo dokumentais numatomus 30 m ir aukštesnius ypatingus inžinerinius 
statinius, kuriems aptarnauti reikalingas ne didesnis kaip 0,01 ha žemės plotas, kuriam Lietuvos 
Respublikos žemės įstatymo 40 straipsnio 6 dalies 2 punkte numatytu atveju neformuojamas atskiras 
žemės sklypas; 

11. Numatyti atsinaujinančių išteklių energetikos objektų statybą (išskyrus atvejus, numatytus 
Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme); 

12. Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos funkcinis zonavimas; 
13. Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos gyvenamųjų vietoviqų sistema — savivaldybės urbanistinių 

centrų sistema ir jų funkciniai ryšiai, savivaldybės urbanistinių centrų vystymo galimybės ir 
urbanizuotų teritorijų prioritetinės plėtros kryptys; 

14. Inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo principai (ar jos išdėstymo reikalavimai), inžinerinių 
komunikacijų koridoriai; 

15. Išskiriamos urbanizuotos, urbanizuojamos ir neurbanizuojamos teritorijos (arba nurodomos 
urbanizuotų teritorijų plėtros kryptys), nustatomos prioritetinės plėtros teritorijos ir galimas plėtros 
mastas, prioritetinės ir kitos galimos veiklos, prioritetinės savivaldybės infrastruktūros vystymo 
etapai; 

16. Įvertinti teritorijas, kurioms būtina rengti vietovės lygmens bendruosius planus masteliu M 1:2 000-
10 000; 

17. Žemės gelmių išteklių telkiniai; 
18. Siūlomų apželdinti mišku teritorijų išdėstymas; 
19. Turistinių trasų, rekreacinių zonų išdėstymas; 
20. Įvertinti galiojančius specialiuosius planus ir integruoti aktualius jų sprendinius į rengiamą bendrąjį 

planą. 
 
Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sąsaja su kitais planais ir teisės 
aktais 

Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo dokumentas siejasi su šiais planais: 

Bendraisiais planais:  
1. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. 

rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 789;    
2. Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Rokiškio savivaldybės tarybos 2008 

m. birželio 27 d. sprendimu Nr. TS-6.109. 
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Specialiaisiais teritorijų planavimo dokumentais:  
1. Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 

m. spalio 2 d. įsakymu Nr. D1-703; 
2. Rokiškio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano  koregavimas, 

patvirtintas Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2020-12-23 sprendimu Nr. TS-321, TPD registracijos 
unikalus kodas TPDR registre: T00085701; 

3. Inžinerinės infrastruktūros vystymo planas vėjo jėgainių parko statybai Rokiškio rajono savivaldybėje, 
patvirtintas Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2019-11-29 sprendimu Nr. TS-241, TPD registracijos 
unikalus kodas TPDR registre: T00084109;  

4. Rokiškio rajono ir Rokiškio miesto dviračių takų - trasų suformavimo specialusis planas, patvirtintas 
Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-147, 2014 m. liepos 25 d.;  

5. Rokiškio miesto istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17102) nekilnojamojo kultūros 
paveldo apsaugos teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas, 2011 m.  

6. Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos kelių išdėstymo žemėtvarkos schema, 2008 m.  
7. Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schema (su paaiškinimais), 2006 

m.  

Teisės aktais, taikomais planuojamai teritorijai bei jos tvarkymo ir naudojimo režimui nustatyti:  
 LR Teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 2013, Nr. 76-3824);    
 LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 2004, Nr.153-5571);  
 Nekilnojamųjų kultūros vertybių atskirų grupių tipiniai apsaugos reglamentai (Žin., 2002, Nr. 13-

499);  
 LR Saugomų teritorijų įstatymas (Žin., 2001, Nr. 108-3902);    
 LR Sveikatos apsaugos ministro, LR Aplinkos ministro, LR Susisiekimo ministro įsakymas „Dėl 

pasaulio sveikatos organizacijos chartijos „Transportas, aplinka ir sveikata“ įgyvendinimo 
Lietuvoje“ (Žin., 2005, Nr. 87-3276); 

 LR Žemės įstatymas (Žin., 2004, Nr. 28-868);  
 LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas (TAR, 2019-06-19, Nr. 9862); 
 LR Aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75); 
 LR Aplinkos oro apsaugos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 98-2813);  
 LR Želdynų įstatymas (Žin., 2007, Nr. 80-3215);  
 LR Vandens įstatymas (Žin., 2003, Nr.36-1544);    
 LR Triukšmo valdymo įstatymas (Žin., 2004, Nr.164-5971);  
 LR Melioracijos įstatymas (Žin., 2004, Nr. 28-877);      
 LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl gamtinio karkaso nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 22-

858);  
 Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“; 
 LR Vyriausybės nutarimas „Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant 

sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 140-7096);  
 LR Vyriausybės nutarimas „Dėl teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr.113-4228); 
 LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl planų ir programų atrankos strateginio pasekmių aplinkai 

vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr.136-4971);  
 LR Vyriausybės nutarimas „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos 

aprašo“ (Žin., 2004, Nr.130-4650);  
 Lietuvos higienos norma HN 30:2009 „Infragarsas ir žemo dažnio garsai: ribiniai dydžiai 

gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose“ (Žin., 2009, Nr.38-1466);  
 Lietuvos higienos norma HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ (Žin., 

2003, Nr. 79-3606); 
 LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl planų ar programos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio 

įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 61-2214);  

 LR Vyriausybės nutarimas „Dėl bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų 
patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 41-1335);  
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 LR Energetikos ministro ir LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl infrastruktūros plėtros (šilumos, 
elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, 
Nr. 11-487);  

 LR Transporto veiklos pagrindų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 29-1034);  
 LR Kelių įstatymas (Žin., 2002, Nr. 101-4492);    
 LR Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas (Žin. 2000, Nr. 92-2883);  
 Lietuvos policijos generalinio komisaro patvirtintas „Kelių eismo sąlygų kontrolės tvarkos aprašas“ 

(Žin., 2013, Nr. 124-6337);    
 LR Vyriausybės nutarimas „Dėl kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2017, Nr. 

4889);   
 Kelių techninis reglamentas KTR 1.01.03:2008 „Automobilių keliai“ (Žin., 2008, Nr. 9-322);  
 Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus patvirtintos „Automobilių kelių 

juostos naudojimo inžineriniams tinklams kloti bendrosios taisyklės“ BI ITK 09 (Žin., 2009, Nr. 133-
5825); 

 LR Energetikos ministro įsakymas dėl „Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ 
(Žin., 2012, Nr. 18-816); 

 LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl rekreacinių teritorijų naudojimo, planavimo ir apsaugos 
nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 18-554);  

 LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių 
apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 23-892);  

Ūkio šakų plėtros programomis ir strateginiais dokumentais: 
 LR Vyriausybės nutarimas „Dėl nacionalinės darnaus vystymosi strategijos patvirtinimo ir 

įgyvendinimo“ (Žin., 2003, Nr. 89-4029);  
 LR Vyriausybės nutarimas „Dėl LR kraštovaizdžio politikos įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“ 

(Žin., 2005, Nr. 103-3808); 
 LR Seimo nutarimas dėl „Nacionalinės aplinkos apsaugos strategijos patvirtinimo“ (TAR, 2015, Nr. 

6178) ir kt.  

 Kitais normatyviniais dokumentais. 
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1. PLANUOJAMOS TERITORIJOS ESAMOS BŪKLĖS – STATUS QUO SITUACIJOS 
APIBŪDINIMAS 

Rokiškio rajono savivaldybė – administracinis-teritorinis vienetas šiaurės rytų Lietuvoje, Panevėžio 
apskrityje, pasienyje su Latvija. Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos plotas – 1 807 km². Per Rokiškio 
rajono savivaldybę praeina 6 krašto keliai: 117 Zarasai–Bradesiai–Obeliai, 120 Rokiškis–Anykščiai–Radiškės, 
122 Panevėžys–Kupiškis–Rokiškis–Daugpilis, 123 Biržai–Pandėlys–Rokiškis, 178 Bradesiai–Dusetos–
Daugailiai ir 192 Skapiškis–Pandėlys. Bendras krašto kelių ilgis rajono teritorijoje yra apie 330 km. Rajone 
yra 46 rajoniniai keliai. 

 Krašto kelias 122 yra pagrindinis rajono ekonominis koridorius, nes tai intensyviausia rajono jungtis, 
jungianti su I-ajame tarptautiniame transporto koridoriuje esančiu „Via Baltica“ keliu bei Latvijos Respublika. 
Rokiškio rajono savivaldybės teritoriją kerta tarptautinė geležinkelio linija Klaipėda-Šiauliai-Panevėžys-
Daugpilis, kuri sujungia Latvijos ir Lietuvos Respublikas.  

Rokiškio rajono savivaldybė ribojasi su 5 savivaldybių teritorijomis: Biržų, Kupiškio, Anykščių, Utenos 
ir Zarasų rajonų savivaldybėmis. Šiaurės rytinėje pusėje Rokiškio rajonas turi sieną su Latvijos 
Respublika. Nuo šalies sostinės Vilniaus Rokiškis yra nutolęs 180 km, nuo Kauno – 175 km, nuo Klaipėdos 
– 360 km, o nuo Latvijos Respublikos teritorijos – vos 25 km.  

Rokiškio rajono savivaldybės administracinis centras – Rokiškis. Savivaldybės teritorijoje yra 3 miestai 
– Rokiškis, Obeliai ir Pandėlys, 9 miesteliai – Čedasai, Duokiškis, Juodupė, Jūžintai, Kamajai, Panemunėlis,  
Panemunis, Salos ir Suvainiškis (1 geležinkelio stoties gyvenvietė), bei 54 viensėdžiai ir 635 kaimai.  

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (NŽT) duomenimis, 2021 m. sausio 1 d. 
Rokiškio rajono savivaldybėje žemės ūkio naudmenos sudarė 987  km² (54,6 %), miškai  – 542  km² (30 %), 
keliai – 24  km² (1,32%), 47  km² užstatytos teritorijos (2,6 %) ir 69 km² vandens telkinių (3,8 %), kita žemė 
– 138 km². Savivaldybės teritorija teka Šventosios baseino upės - Kriauna, Jara-Šetekšna ir Lielupės baseino 
upės – Nemunėlis, Lėvuo, Apaščia, Susėja. Iš viso – 42 upės. Rajone yra 99 ežerai (didžiausi – Sartai, Dviragis, 
Rašai, Čedasas ir kt.), 11 tvenkinių (didžiausias – Beičių), plyti keletas pelkių (Suvainiškio, Juodymai, 
Paduobio). 

1.1. Rokiškio rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių struktūra 

2021 m. statistikos departamento duomenimis Rokiškio rajone gyveno 27 515 gyventojas (2011 m. 
visuotinio surašymo duomenimis rajone gyveno 35 022  gyventojai). Rajone yra 10 seniūnijų: Juodupės, 
Jūžintų, Kamajų, Kazliškio, Kriaunų, Obelių, Pandėlio, Panemunėlio, Rokiškio kaimiškoji ir Rokiškio miesto 
seniūnijos bei 55 seniūnaitijos.  

2021 m. Rokiškio rajone pagal gyventojų skaičių buvo 38 gyvenamosios vietovės, kuriose gyventojų 
skaičius buvo didesnis nei 100 gyventojų (1.1.2 lentelė), 10 gyvenamųjų vietovių, kuriose gyventojų skaičius 
didesnis nei 300 ir mažesnis nei 1000 gyventojų: Juodupė, Južintai, Laibgaliai, Kamajai, Kriaunos, 
Panemunėlis, Bajorai, Kavoliškis, Skemai ir Žiobiškis. Be šių gyvenamųjų vietovių rajone yra dar trys didesnės 
gyvenamosios vietovės – miestai: Rokiškis (11724 gyventojai), Obeliai (891 gyventojai) ir Pandėlys (708 
gyventojai). 

Rokiškio miestas yra rajono centras. Kiti rajono miestai – Obeliai ir Pandėlys. Juodupė, Jūžintai, 
Duokiškis, Kamajai, Salos, Panemunis, Suvainiškis, Panemunėlis, Čedasai turi miestelio statusą ir viena 
Panemunėlio geležinkelio stoties gyvenvietė. Rokiškio miestas įsikūręs prie nedidelio Laukupės upelio, 182 
km nuo Vilniaus, prie Radviliškio–Panevėžio–Daugpilio geležinkelio linijos. Miesto teritorija užima 1 142,5 
ha. Čia parkams ir želdiniams tenka 58 ha. 

1.1.1. lentelė. Rokiškio rajono seniūnijose gyventojų skaičiaus kaita 2012-2021 m. / asmenys 

 Gyvenamoji vietovė 
Gyventojų skaičius 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Juodupės seniūnija 3511  3423 3390 3320 3277 3169 3075 3015 2955 2909 
Jūžintų seniūnija 1822  1799 1762 1712 1632 1565 1524 1485 1443 1417 
Kamajų seniūnija 2202  2140 2112 2078 1997 1935 1882 1839 1796 1766 
Kazliškio seniūnija 719  722 724 697 683 659 617 589 580 565 
Obelių seniūnija 3326  3224 3146 3077 3003 2916 2803 2742 2667 2624 
Kriaunų seniūnija 990  950 923 912 893 873 851 852 827 813 
Pandėlio seniūnija 3219  3134 3097 3033 2967 2900 2800 2715 2626 2523 
Panemunėlio seniūnija 1418  1391 1374 1328 1288 1282 1240 1210 1180 1151 
Rokiškio kaimiškoji seniūnija 5327  5218 5200 5100 4788 4732 4596 4575 4466 4381 
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 Gyvenamoji vietovė 
Gyventojų skaičius 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Rokiškio miesto seniūnija 13899  13649 13412 13180 12907 12600 12328 12114 11939 11724 

Šaltinis: Rokiškio rajono seniūnijų duomenys 

1.1.2. lentelė. Rokiškio rajono gyvenamųjų vietovių, turinčių daugiau nei 100 gyventojų, sąrašas 

 Gyvenamoji vietovė Statusas 
Gyventojų skaičius 
2011 2021 

Juodupės sen. SEN 3254 2909 
Didsodė K 162 144 
Juodupė MST 1769 1621 
Lukštai K 184 178 
Onuškis K 225 182 
Raišiai K 230 204 
    
Jūžintų sen. SEN 1666 1417 
Jūžintai MST 412 376 
Laibgaliai K 419 356 
    
Kamajų sen. SEN 2074 1766 
Aukštakalniai K 169 128 
Duokiškis MST 180 171 
Kalviai K 185 161 
Kamajai MST 577 535 
Salos MST 152 133 
    
Kazliškio sen. SEN 659 565 
Kazliškis K 168 144 
    
Kriaunų sen. SEN 943 813 
Kriaunos K 358 302 
Lašai K 166 146 
    
Obelių sen. SEN 3037 2624 
Aleksandravėlė K 162 148 
Antanašė K 242 196 
Gediškiai K 161 138 
Obeliai M 1074 891 
Obelių Priemiestis K 249 261 
Pakriauniai K 200 156 
    
Pandėlio sen. SEN 2930 2523 
Apaščia K 126 113 
Lailūnai K 128 179 
Pandėlys M 809 708 
Pandėlys K 243 226 
Panemunis MST 231 217 
Sriubiškiai K 213 170 
Suvainiškis MST 175 146 
    
Panemunėlio sen. SEN 1289 1151 
Augustinava K 105 107 
Panemunėlis GST 562 521 
Panemunėlis MST 192 191 
    
Rokiškio kaimiškoji sen. SEN 4686 4381 
Bajorai K 592 508 
Čedasai MST 196 151 
Kavoliškis K 1212 1173 
Sėlynė K 185 169 
Skemai K 685 577 
Žiobiškis K 297 302 
    
Rokiškio miesto sen.    
Rokiškis M 14351 11724 



ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMAS  
SPAV ataskaita 

 

 

 

11 

UAB „Elberta“                                                                                                                                       Partizanų g.56-60, LT 49432 Kaunas 
 

Šaltinis: 2011-2021 m. gyventojų surašymo duomenys 
 
Per pastarąjį dešimtmetį rajono gyvenamosios vietovės sumažėjo. Vertinant paskutiniųjų penkerių metų 

demografinius pokyčius, iš pagrindinių rajono urbanistinių centrų (gyvenamųjų vietovių, kurių gyventojų 
skaičius didesnis nei 100 gyventojų) labiausiai sumažėjo Aukštakalniai, Apaščia, Salos, Duokiškis, Čedasai, 
Panemunėlis, Sriubiškiai, Antanašė, šiose gyvenamosiose vietovėse gyventojų skaičius sumažėjo nuo 23 % iki 
17 %. Svarbu pastebėti, kad dalis urbanistinių centrų liko stabilūs – Jūžintai, Sėlynė, Lašai, o kai kurie ir 
padidėjo – Augustinava, Lailūnai. Seniūnijų atžvilgiu neigiami demografiniai pokyčiai vyko visose 
seniūnijose, ryškiausi Kazliškio ir Pandėlio seniūnijose, kur gyventojų skaičius mažėjo po 13,5 %. Geriausia 
situacija Rokiškio miesto ir Kriaunų seniūnijose – gyventojų skaičius per 5 metus sumažėjo apie 7 % ir 
Rokiškio kaimiškoje seniūnijoje sumažėjo 7,4 % (1.1.3. lentelė). 

 

1.1.3 lentelė. Rokiškio rajono seniūnijų ir gyvenamųjų vietovių, turinčių daugiau nei 100 gyventojų, gyventojų 
skaičiaus pokytis 2017 – 2021 m.  (Rokiškio rajono savivaldybės duomenys, 2021. Pastaba – pateikiama deklaravusių 
gyvenamąją vietą asmenų skaičius) 

 
Gyvenamoji 

vietovė 

  
Statusas 

Gyventojų skaičius   Pokytis 
2017-

2021 m., 
% 

 Vidutinis 
metinis 

pokytis 2017-
2021 m., % 

 Vidutinis 
metinis 
pokytis 

2019-2021 
m., % 

2017 2018 2019 2020 2021 

 Juodupės sen.  SEN 3169 3075 3015 2955 2909 -8,20% -1,64% -1,17% 
Didsodė K 155 166 160 146 144 -7,10% -1,42% -3,33% 
Juodupė MST 1714 1672 1659 1655 1621 -5,43% -1,09% -0,76% 
Lukštai K 208 211 207 196 178 -14,42% -2,88% -4,67% 
Onuškis K 206 193 190 182 182 -11,65% -2,33% -1,40% 
Raišiai K 235 220 222 208 204 -13,19% -2,64% -2,70% 
            
Jūžintų sen. SEN 1565 1524 1485 1443 1417 -9,46% -1,89% -1,53% 
Jūžintai MST 378 380 379 373 376 -0,53% -0,11% -0,26% 
Laibgaliai K 405 388 369 363 356 -12,10% -2,42% -1,17% 
            
Kamajų sen. SEN 1935 1882 1839 1796 1766 -8,73% -1,75% -1,32% 
Aukštakalniai K 167 154 148 138 128 -23,35% -4,67% -4,50% 

Duokiškis MST 209 201 193 181 171 -18,18% -3,64% -3,80% 

Kalviai K 171 166 160 163 161 -5,85% -1,17% 0,21% 
Kamajai MST 564 558 566 571 535 -5,14% -1,03% -1,83% 
Salos MST 164 157 146 145 133 -18,90% -3,78% -2,97% 
            
Kazliškio sen. SEN 659 617 589 580 565 -14,26% -2,85% -1,36% 
Kazliškis K 169 162 158 151 144 -14,79% -2,96% -2,95% 
            
Kriaunų sen. SEN 873 851 852 827 813 -6,87% -1,37% -1,53% 
Kriaunos K 324 314 317 302 297 -8,33% -1,67% -2,10% 
Lašai K 148 146 146 146 146 -1,35% -0,27% 0,00% 
            
Obelių sen. SEN 2916 2803 2742 2667 2624 -10,01% -2,00% -1,43% 
Aleksandravėlė K 155 157 150 149 148 -4,52% -0,90% -0,44% 
Antanašė K 237 224 218 202 196 -17,30% -3,46% -3,36% 
Gediškiai K 149 141 139 137 138 -7,38% -1,48% -0,24% 
Obeliai M 976 959 939 903 891 -8,71% -1,74% -1,70% 
Obelių Priemiestis K 280 261 252 261 246 -12,14% -2,43% -0,79% 
Pakriauniai K 168 163 158 154 156 -7,14% -1,43% -0,42% 
            
Pandėlio sen. SEN 2900 2800 2715 2626 2523 -13,00% -2,60% -2,36% 
Apaščia K 141 137 125 114 113 -19,86% -3,97% -3,20% 
Lailūnai K 167 165 171 175 179 7,19% 1,44% 1,56% 
Pandėlys M 759 748 758 724 708 -6,72% -1,34% -2,20% 
Pandėlys K 250 241 238 233 226 -9,60% -1,92% -1,68% 
Panemunis MST 225 217 211 223 217 -3,56% -0,71% 0,95% 
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Gyvenamoji 

vietovė 

  
Statusas 

Gyventojų skaičius   Pokytis 
2017-

2021 m., 
% 

 Vidutinis 
metinis 

pokytis 2017-
2021 m., % 

 Vidutinis 
metinis 
pokytis 

2019-2021 
m., % 

2017 2018 2019 2020 2021 

Sriubiškiai K 206 195 191 176 170 -17,48% -3,50% -3,66% 
Suvainiškis MST 169 161 144 149 146 -13,61% -2,72% 0,46% 
            
Panemunėlio sen. SEN 1282 1240 1210 1180 1151 -10,22% -2,04% -1,63% 
Augustinava K 102 98 97 103 107 4,90% 0,98% 3,44% 
Panemunėlis GST 627 603 534 520 521 -16,91% -3,38% -0,81% 
Panemunėlis MST 230 216 228 209 191 -16,96% -3,39% -5,41% 
            
Rokiškio k. sen. SEN 4732 4596 4575 4466 4381 -7,42% -1,48% -1,41% 
Bajorai K 562 553 542 525 508 -9,61% -1,92% -2,09% 
Čedasai MST 185 166 159 153 151 -18,38% -3,68% -1,68% 
Kavoliškis K 1261 1232 1187 1165 1173 -6,98% -1,40% -0,39% 

Sėlynė K 171 174 178 170 169 -1,17% -0,23% -1,69% 

Skemai K 676 667 660 619 577 -14,64% -2,93% -4,19% 
Žiobiškis K 340 329 327 313 302 -11,18% -2,24% -2,55% 
            
Rokiškio m. sen.           
Rokiškis M 12600 12328 12114 11939 11724 -6,95% -1,39% -1,07% 

 

1.1.4. lentelė. Rokiškio rajono gyvenamųjų vietovių, turinčių daugiau nei 300 gyventojų, sąrašas  

Gyvenamoji vietovė Seniūnija Statusas Gyventojų skaičius iš viso 

Juodupė Juodupės sen. MST 1 549 
Jūžintai  Jūžintų sen. MST 349 
Laibgaliai  Jūžintų sen. K 330 
Kamajai Kamajų sen. MST 548 
Obeliai  Obelių sen. M 871 
Pandėlys Pandėlio sen. M 692 
Panemunėlis  Panemunėlio sen. GST 476 
Bajorai  Rokiškio kaimiškoji sen. K 523 
Kavoliškis  Rokiškio kaimiškoji sen. K 1 106 
Skemai  Rokiškio kaimiškoji sen. K 577 
Rokiškis  Rokiškio miesto sen. M 11 770 

 

1.2.Rokiškio rajonas šalies kontekste 

Trys Panevėžio apskrities rajonų savivaldybės yra pasienio rajonai, besiribojantys su Latvijos 
Respublika. Vienas iš tokių rajonų yra Rokiškio rajono savivaldybė, susijusi erdviniais (teritoriniais) ryšiais 
bendrame kontekste, ir yra svarbi bei neatsiejama ES, Lietuvos Respublikos bei Panevėžio apskrities dalis. 

1985 – 1990 m. laikotarpiu Rokiškio rajono centras – Rokiškis, buvo priskirtinas aukštesnio rango 
miestų centrui (1.2.1 pav.) 
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1.2.1 pav. Faktinė gyvenviečių sistemas 1985-1990 metais (schema parengta prof. P. Juškevičiaus): 1 – 

žemiausio rango centrai (miestai, miesteliai, kaimai) ir jų suformuotų posistemių ribos; 2 – aukštesnio rango 
centrai (miesto) ir jų posistemių ribos; 3 – aukščiausio rango centrai (didmiesčiai) ir jų posistemių ribos. 

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane, kuris buvo parengtas 2002 metais, Rokiškio miestui  
numatytas antro lygmens C kategorijos regioninio (apskrities lygio) centro rangas, Obelių ir Pandėlio miestams 
– trečio lygmens  b kategorijos lokalinis (savivaldybės lygio) centro rangas. 

 

1.2.2 pav. Rokiškio rajonas 2002 m. parengtame Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane 
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2021 m. parengtame naujame Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane Rokiškio rajono 
centras – Rokiškio miestas išskiriamas kaip regioninis papildomojo tipo centras (RPP). Rokiškio miesto kaip 
urbanistinio centro ekonominės veiklos prioritetas išskiriamas – mišri ekonominė veikla. Pagal LR teritorijos 
bendrojo plano sprendinius Rokiškio rajono centre numatomas santykinai vidutinio, santykinai dažno ir 
būtinojo poreikio paslaugų teikimas. 

Rokiškio rajono strateginės vystymosi kryptys 
Urbanistinių centrų partnerystės  
28. Tai Panevėžys–Biržai–Rokiškis partnerystės, kuriose dalyvauja įvardinti urbanistiniai centrai, 

įtraukiant funkciniais ryšiais susijusius aplinkinius urbanistinius vienetus ir teritorijas. Prioritetą teikti regionų 
stiprinimui telkiant paslaugas, išteklius ir infrastruktūrą vadovaujantis papildomumo principu, pritraukiant 
investicijas, skatinant urbanistinės struktūros gyvybingumą, gerinant gyvenimo kokybę, pasiekiamumą ir 
junglumą. 

30.5. Rokiškio rajonas pagal urbanistinių centrų partnerystę patenka į Vidurio Lietuvos partnerysčių 
grupę Panevėžio–Biržų-Rokiškio partnerystės zoną, kur patys miestai ir jų įtakos zonoje esantys lokalūs 
centrai yra susieti funkciniais ryšiais. Čia prioritetas teikiamas regioninio lygmens paslaugoms. Teritorijoje 
vyraujantys ištekliai – pramonės, bioprodukcinio ūkio, rekreaciniai, multimodalumo, o plėtros prioritetas – 
mišrios ekonominės veiklos, pramonė ir logistika, turizmas (geologinis, kultūrinis).  

Specializuota partnerystė 
Specializuota urbanistinių centrų partnerystė - tai regioninio lygmens mišri partnerystė su pasienio 

teritorijomis ir urbanistiniais centrais tarp Biržų-Rokiškio-Zarasų-Visagino-Daugpilio.  
Nacionalinio lygmens urbanistinė struktūra 
43. Nacionalinio lygmens urbanistinėje struktūroje plėtoti ir stiprinti regioninio lygmens Šiaulių, 

Panevėžio, Alytaus, Utenos, Marijampolės, Tauragės, Telšių, Mažeikių, Ukmergės, Rokiškio ir Biržų 
urbanistinius centrus, stiprinant jų tarpusavio sąveiką ir sąveiką su šalies metropoliniais centrais Vilniumi, 
Kaunu ir Klaipėda nacionalinių prioritetinių partnerysčių pagrindu, teikiant sąlyginai vidutinio ir reto poreikio 
paslaugas, regioninio lygmens paslaugas. 

Regioninio lygmens urbanistinė struktūra 
134. Vidurio Lietuvos partnerysčių grupėje vystyti šalies teritoriją, apimančią Panevėžį (regioninį 

plėtojamojo tipo centrą), Biržus, Rokiškį (regioninius papildomojo tipo centrus) ir jų įtakos zonoje esančius 
lokalius centrus, susietus funkciniais ryšiais. Šalies ir regiono urbanistinei struktūrai ir jos elementams 
palaikyti ir stiprinti, gyvenamųjų vietovių gyvybingumui užtikrinti naudoti turimus vyraujančius išteklius, 
taikyti numatytus plėtros prioritetus, visus galimus partnerysčių modelius. 

136. Didinti Biržų ir Rokiškio urbanistinių centrų gyvybingumą viešosiomis investicijoms remiant 
mišrias ekonomines veiklas, įveiklinant esamus kultūrinius ir rekreacinius išteklius, stiprinant pasienio miestų 
bendradarbiavimą, bendradarbiaujant su Latvijos urbanistiniais centrais, telkiant ir aptarnaujant kaimo 
gyvenvietes, stiprinant logistinį ir prekybos potencialą ar vystant aplinkosauginę programą. 

Viešosios paslaugos 
Švietimo paslaugos 
152.1. Iki 2025 m. prioritetą bendrojo ugdymo įstaigų tinklo efektyvinimui teikti šiose savivaldybėse: 

Anykščių r., Zarasų r., Ignalinos r., Vilniaus r., Šalčininkų r., Prienų r., Lazdijų r., Varėnos r., Vilkaviškio r., 
Šakių r., Jurbarko r., Pagėgių, Klaipėdos r., Neringos, Palangos m., Skuodo r., Kelmės r., Radviliškio r., 
Pakruojo r., Joniškio r., Panevėžio r., Biržų r., Rokiškio r. ir Kupiškio r.  

Sveikatos priežiūros paslaugos 
160.1. Iki 2025 m. prioritetą ligoninių tinklo efektyvinimui teikti šiose savivaldybėse: Anykščių r., 

Utenos r., Zarasų r., Visagino, Švenčionių r., Trakų r., Šalčininkų r., Birštono, Druskininkų, Lazdijų r., Varėnos 
r., Marijampolės, Vilkaviškio r., Raseinių r., Jurbarko r., Pagėgių, Klaipėdos r., Kretingos r., Plungės r., Telšių 
r., Kelmės r., Šiaulių r., Pasvalio r., Biržų r. ir Rokiškio r. 

163. Savivaldybėse, kuriose demografinės senatvės koeficientas didžiausias (Anykščių r. sav., Ignalinos 
r. sav., Molėtų r. sav., Švenčionių r. sav., Ukmergės r. sav., Utenos r. sav., Zarasų r. sav., Alytaus r. sav., 
Birštono savivaldybė, Druskininkų savivaldybė, Lazdijų r. sav., Varėnos r. sav., Kelmės r. sav., Biržų r. sav., 
Kupiškio r. sav., Rokiškio r. sav.), didinti slaugos ir ilgalaikio palaikomojo gydymo paslaugų apimtis, vystant 
integruotas sveikatos ir socialines paslaugas bei teikiant šias paslaugas pacientų namuose. 

Socialinės paslaugos 
168.2. Iki 2030 m. prioritetą nestacionarių socialinių paslaugų plėtrai institucijose ir tokių paslaugų 

teikimui namuose teikti šiose savivaldybėse: Rietavo, Marijampolės, Ukmergės r., Kelmės r., Panevėžio m., 
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Tauragės r., Visagino, Telšių r., Varėnos r., Skuodo r., Plungės r., Radviliškio r., Pasvalio r., Šiaulių m., 
Širvintų r., Joniškio r., Klaipėdos m., Kupiškio r., Kėdainių r., Jurbarko r., Anykščių r., Vilniaus m., Rokiškio 
r., Švenčionių r. 

Darni kelionių struktūra ir mobilumo prioritetai 
297.1. Viešojo transporto susisiekimo paslaugoms užtikrinti tarp partneriaujančių tarptautinio ir 

regioninio lygmens paslaugas teikiančių urbanistinių centrų prioritetus teikti tarp Vilniaus ir Utenos, Kauno ir 
Marijampolės, Klaipėdos ir Tauragės, Klaipėdos ir Telšių, Šiaulių ir Mažeikių, Panevėžio ir Rokiškio 
urbanistinių centrų – geležinkelio transportui. 

Saugomos teritorijos 
378. Įsteigti paukščių apsaugai svarbią teritoriją – Paluknio pievos, buveinių apsaugai svarbias teritorijas 

– Juodymo pelkė (Rokiškio raj.), Ažukriaunio miškas ( Rokiškio raj.). Kuriant Lietuvoje Natura 2000 tinklą, 
siekiama užtikrinti tinkamą visų Lietuvos teritorijoje randamų 54 natūralių buveinių tipų ir 55 rūšių apsaugą, 
įsteigti reikiamą kiekį saugomų teritorijų. 

Kultūros paveldo išteklių įveiklinimas 
425.1. Kurti horizontalias ir mišrias partnerystes įveiklinant Ukmergės, Širvintų, Kavarsko, Anykščių, 

Molėtų arealuose esančio dominuojančio paveldo – dvarų, dvarų sodybų, etnokultūrinio paveldo ir 
architektūros arealus, Dubingių, Širvintų memorialinio paveldo arealus. Integruoti urbanistinio paveldo – 
istorinių miesto dalių paveldo arealus į miestų darnaus vystymosi plėtros procesus ir skatinti regiono turizmo 
ir rekreacijos procesus, kuriant bendras koordinuotų veiksmų plėtros programas ir strategijas. Stiprinti 
Anykščių horizontalius partnerystės ryšius su Panevėžio–Biržų–Rokiškio kultūros paveldo reprezentaciniais 
centrais, naudojant ir papildomai įveiklinant Siaurojo geležinkelio atšaką Panevėžys–Rubikiai, einančią per 
Troškūnus ir Anykščius. Siekiama didinti rekreacijos aptarnavimo infrastruktūrą, įtraukiant nematerialaus 
paveldo išteklius. Kurti rekreacinės partnerystės ryšius tarp Utenos, Zarasų, Dusetų, Ignalinos, Švenčionių 
arealuose esančio dominuojančio paveldo – dvarų, dvaro sodybų, etnografinių kaimų, architektūrinio, 
memorialinio paveldo arealų, skatinti regiono turizmo ir rekreacijos procesus, kuriant bendrus veiklos plėtros 
partnerystės dokumentus. 

436.6. Stiprinti Linkuvos horizontalius partnerystės ryšius su Panevėžio–Biržų–Rokiškio ir Vilniaus–
Utenos–Ukmergės kultūros paveldo reprezentaciniais centrais, naudojant ir papildomai įveiklinant rekreacijai 
Siaurojo geležinkelio atšaką Panevėžys–Linkuva, einančią per Joniškėlį ir Petrašiūnus. 

438. Vidurio Lietuvos partnerysčių grupės kultūros paveldo išteklių įveiklinimas. Panevėžio–Biržų–
Rokiškio regioninės plėtros arealą formuoja regioninės reikšmės kultūros paveldo reprezentacinis centras – 
Panevėžys, urbanistinis centras – Biržai – valstybės istorijai reikšmingas paveldo arealas bei Rokiškio miestas. 
Numatoma per jų partnerystę, įtraukiant kitus regioninio lygmens centrus ir kuriant ilgalaikius funkcinius 
ryšius, sukurti veiksmingus regioninės plėtros modelius, gebančius generuoti didesnį kultūros paveldo išteklių 
potencialą. Plėtoti viešojo, privataus ir nevyriausybinio skirtingų sektorių partnerystes, siekiant kultūros 
paveldo išteklių disponavimo ir panaudojimo rekreacijai bei turizmo infrastruktūrai kurti ir plėsti.  

439. Vidurio Lietuvos partnerysčių grupės kultūros paveldo ištekliai. Arealo kultūrinius išteklius 
formuoja kilnojamasis ir nekilnojamasis kultūros paveldas (pavieniai objektai, kompleksai, vietovės), taip pat 
visa tai integruojantis kultūrinis kraštovaizdis, kultūros keliai bei nematerialusis kultūros paveldas. 
Kraštovaizdžio gamtinių ir kultūrinių komponentų visuma generuoja rekreacinį ir kultūrinį potencialus, 
pasižyminčius dvarų sodybų, architektūrinio paveldo ties Biržais, Pasvaliu, Troškūnais, Vabalninkais, 
Subačium ir Kupiškiu gausa, generuoja daugialypius kultūrinius kraštovaizdžius: išskirtinės vertės 
archajiškuosius – Nevėžio, Mušos upių deltose, kaimiškuosius dvarų sodybų aplink Biržus, Subačių, Panevėžį 
ir Rokiškio, Biržų, Pasvalio, Panevėžio miestovaizdžius. Planuojama įveiklinti kultūrinių kraštovaizdžių, 
kultūros kelių bei nematerialaus kultūros paveldo generuojamus išteklius. 

440.1. Stiprinant Panevėžio–Biržų–Rokiškio partnerystės potencialą, būtina naudoti ir įveiklinti 
rekreacinėms reikmėms arealo kultūrinius kraštovaizdžius, Nevėžio ir Mūšos upių ir viso Lielupės upės 
vandens baseino rekreacinį ir paslaugų infrastruktūros potencialą, didinti jų lankomumą, lankytojų skaičių, 
plėtoti aptarnavimo infrastruktūrą, pasitelkti visų Panevėžio–Biržų–Rokiškio regione esančių savivaldybių 
partnerystes, kuriant bendrus rekreacijos ir kultūros paveldo vertybių teritorijų planavimo, bendrus rekreacijos, 
paslaugų infrastruktūros ir kultūros paveldo vertybių teritorijų planavimo dokumentus. 

440.5. Kurti vertikalias ir mišrias partnerystes tarp regioninės reikšmės kultūros paveldo reprezentacinių 
centro – Panevėžio, Biržų ir Rokiškio, siekiant sustiprinti arealo kultūros paveldo potencialą, veiklos plėtros 
partnerystės dokumentų pagrindu bendrai jį įveiklinti rekreacijos funkcijoms, naudoti partnerystes 
nematerialaus paveldo puoselėjimui ir sklaidai. 
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440.6. Stiprinat Panevėžio–Biržų–Rokiškio regioninės plėtros arealą jungiančias horizontalias, 
vertikalias ir mišrias partnerystes, sukurtas veikiančiuose dviejose Šv. Jokūbo keliuose – Vilniaus ir Šv. Jokūbo 
žiede, būtina šių kelių infrastruktūros ir aptarnavimo plėtra, įveiklinant pakelės kultūros paveldo objektus bei 
didinant nematerialaus paveldo sklaidą keliuose. 

440.13. Saugant Lietuvos kultūros paveldo vertybes užsienyje, būtina skatinti Panevėžio, Biržų ir 
Rokiškio arealo partnerystę su kaimynine Latvija, šiam tikslui kurti vertikalias, horizontalias ir mišrias 
partnerystes, pasitelkiant Užsienio reikalų, Kultūros ir kitų ministerijų valstybinį bendradarbiavimo potencialą. 

 

 
1.2.3 pav. Rokiškio rajonas 2021 m. parengtame Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane 

(brėžinys „Regionai 2030”) 

 

1.3. Teritorijų panaudojimas 

Rokiškio rajono savivaldybės teritorija sudaro 180630,83 ha plotą. Tai antra pagal dydį (po Panevėžio 
rajono) Panevėžio apskrities savivaldybė. Remiantis Lietuvos Respublikos žemės fondo duomenimis, 2021 m. 
sausio 1 d. Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos didžiausią dalį sudaro žemės ūkio naudmenos – 54,63 %. 
Svarbią rajono savivaldybės teritorijos dalį sudaro miškai (29,98 %) bei kita žemė (7,61 %). Likusias teritorijas 
užima keliai, vandenys bei užstatyta teritorija.  

Analizuojant Rokiškio rajono savivaldybės žemės fondo pokyčius, reikia pastebėti, kad savivaldybėje  
išaugo užstatytų teritorijų. Jos pokytis per 10 metų laikotarpį padidėjo beveik 16 %. Ženkliai sumažėjo kelių 
žemės – pokytis 33 %. 

1.3.1 lentelė. Žemės fondo sudėtis Panevėžio apskrities savivaldybėse 2021 m. sausio 1 d. 

Savivaldybė Mato 
vnt. 

Bendras 
plotas 

Žemės ūkio 
naudmenos 

Miškai (miško 
žemė) 

Keliai Užstatyta 
teritorija 

Vandenys Kita 
žemė 

Biržų rajonas 
ha 147578,65 93641,57 40676,42 1987,00 3808,82 3236,41 4228,43 
% 100,0       

Kupiškio rajonas 
ha 108008,01 62559,77 31875,45 1429,43 3063,36 2715,42 6364,58 
% 100,0       
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Panevėžio 
miestas 

ha 5011,26 1443,75 143,37 332,30 2436,85 133,61 521,38 
% 100,0       

Panevėžio 
rajonas 

ha 217711,82 122416,11 75171,22 3055,68 6745,78 4311,89 6011,14 
% 100,0       

Pasvalio rajonas 
ha 128887,17 96260,14 21942,87 1760,13 3911,90 2496,07 2516,06 
% 100,0       

Rokiškio rajonas 
ha 180630,83 98672,80 54178,57 2429,70 4730,23 6873,69 13745,84 
% 100,00 54,63 29,98 1,35 2,62 3,81 7,61 

Iš viso apskrityje: 
ha 787827,74 474994,14 223987,90 10994,24 24696,94 19767,09 33387,43 
% 100,00       

Šaltinis: Lietuvos Respublikos žemės fondas, 2021 

1.3.2 lentelė. Rokiškio rajono savivaldybės žemės fondo sudėtis ir pokytis 2011–2021 m. laikotarpyje 

Teritorijos 
sudėtis (žemės 

grupės) 

 Rokiškio rajono savivaldybės 
žemės fondas 2011 m. sausio 1 
d. 

Rokiškio rajono savivaldybės 
žemės fondas 2021 m. sausio 1 

d. 

Pokytis bendrame 
savivaldybės 

teritorijos balanse, 
% 

Santykinis 
pokytis 

atskiroje žemės 
grupėje, 

% ha % ha % 
Bendras plotas 180650,60 100,00 180630,83 100,00 - - 
Žemės ūkio 
naudmenos 

101248,48 56,05 98672,80 54,63 -1,42 -2,54 

Miškai (miško 
žemė) 

52097,30 28,84 54178,57 29,98 1,14 3,99 

Keliai 3634,06 2,01 2429,70 1,35 -0,66 -33,14 
Užstatyta teritorija 4082,09 2,26 4730,23 2,62 0,36 15,88 
Vandenys 6909,42 3,82 6873,69 3,81 -0,01 -0,52 
Kita žemė 12679,25 7,02 13745,84 7,61 0,59 8,41 

 

1.3.1 pav. Rokiškio rajono savivaldybės teritorijų balansas 

Remiantis Lietuvos Respublikos žemės fondo duomenimis, Rokiškio rajone 2011 m. vienam gyventojui 
užstatytų teritorijų teko – 0,12 ha/gyv., o 2021 m. vienam gyventojui užstatytų teritorijų tenka – 0,17 ha/gyv. 
ir šis rodiklis yra 1,4 karto didesnis nei buvo 2011 m. 

Tokie rajono savivaldybės teritorijos sudėties pokyčiai - padidėjęs užstatytos teritorijos plotas, o taip pat 
blogėjanti demografinė situacija (mažėjantis gyventojų skaičius), verčia atkreipti dėmesį, ar rajono 
savivaldybės teritorijos yra naudojamos racionaliai. Užimtų pastatais ir statiniais teritorijų plotui didėjant, o 
gyventojų skaičiui mažėjant, neproporcingai gali išaugti infrastruktūros įrengimo ir išlaikymo kaštai 
savivaldybei.  

Atsižvelgiant į tokias tendencijas, būtina ieškoti sprendimų racionaliam savivaldybės teritorijų 
naudojimui. Kaip vieni iš galimų sprendinių - esamų užstatytų, tačiau tinkamai neišnaudojamų teritorijų 
pritaikymas, modernizavimas, konversija, plėtrai numatytų teritorijų kompaktinimas ir pan. 
 

 

54,63 ⁒
29,98 ⁒

1,35 ⁒
2,62 ⁒

3,81 ⁒
7,61 ⁒

Rokiškio rajono savivaldybės teritorijų balansas, 2021 m.

Žemės ūkio naudmenos Miškai (miško žemė)

Keliai Užstatyta teritorija

Vandenys Kita žemė
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2. DEMOGRAFINĖ SITUACIJA IR GYVENAMASIS FONDAS 

2.1. Demografinė situacija 

Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2022 m. pradžioje Rokiškio rajono 
savivaldybėje gyvena 28 121 gyventojas. Šis skaičius sudaro 13,25 % Panevėžio apskrities ir 1,01 % visos 
šalies gyventojų. Pastebima žymi gyventojų skaičiaus mažėjimo tendencija visoje šalyje, išskyrus 2022 m. 
pradžią, kai dėl COVID-19 pandemijos sumažėjo išvykstančių gyventojų skaičius, dėl to ir stebimas gyventojų 
prieauglis apskrityje ir rajone. Nuo 2011 m. iki 2022 m. fiksuojamas gyventojų skaičiaus pokytis Rokiškio 
rajone -19,71 %. Per tą patį laikotarpį apskrityje sumažėjo -15,57 %, šalyje sumažėjo -8,44 %. Šiuo atžvilgiu, 
Rokiškio rajonas, kaip ir visa apskritis išsiskiria gyventojų mažėjimo mastu, kuris daugiau kaip  dvigubai 
didesnis nei vidutinis gyventojų skaičiaus mažėjimas šalyje (2.1.1 lentelė).  

2022 m. pradžioje statistikos departamento duomenimis Rokiškio rajono savivaldybėje 46,70 % sudarė 
miesto gyventojai, 53,29 % – kaimo gyventojai (2.1.2 pav.). Gyventojų tankumas 2022 m. rajone siekė 15,5 
gyv./km2  ir nuo 2017 m. sumažėjo 8,28 % (2.1.2 lentelė). 

 

 

2.1.1 lentelė. Nuolatinių gyventojų skaičiaus metų pradžioje šalyje, Panevėžio apskrityje, Rokiškio rajono savivaldybėje 
pokytis 

Teritorijos 
pavadinimas 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Pokytis 
2011-
2022 
m., % 

Lietuvos 
Respublika 3 052 588 3 003 641 2 971 905 2 943 472 2 921 262 2 888 558 2 847 904 2 808 901 2 794 184 2 794 090 2 795 680 

2 

794 

961* 

-8,44 
% 

Panevėžio 
apskritis 

251 401 246 298 242 340 238 748 235 394 231 001 225 033 218 726 214 617 211 189 208 016 
212 

260* 

-

15,57 
% 

Rokiškio 
rajono sav. 

35 022 34 218 33 434 32 748 32 191 31 454 30 451 29 472 28 728 28 072 27 515 
28 

121* 

-

19,71 

% 

Rokiškio r. 
sav. miestai 
(Rokiškis, 
Obeliai, 
Pandėlys) 

16 284 15 896 15 598 15 362 15 143 14 860 14 363 13 922 13 571 13 281 13 066 
13 

133* 

-

19,35 

%  

Rokiškio r. 
sav. kaimai 

18 738 18 322 17 836 17 386 17 048 16 594 16 088 15 550 15 157 14 791 14 449 
14 

988* 

-

20,01 

% 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas www.stat.gov.lt 
Pastaba: * - išankstiniai duomenys 
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2.1.1 pav. Nuolatinių gyventojų skaičiaus dinamika metų pradžioje Rokiškio rajono savivaldybėje bei rajono 
miestuose 2011-2022 m. 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas www.stat.gov.lt, 
 
 

 
 

 

2.1.2 pav. Nuolatinis gyventojų skaičius metų pradžioje Rokiškio rajono savivaldybės miesto ir kaimo vietovėse 
2017-2022 m. 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas www.stat.gov.lt, 
 
 

2.1.2 lentelė. Gyventojų tankis Rokiškio rajono savivaldybėje bei jo palyginimas su šalies ir apskrities rodikliais 

Teritorijos pavadinimas 
Gyventojų tankis metų pradžioje | viename km² 

2017 2018 2019 2020 2021 
Lietuvos Respublika 43,6 43,0 42,8 42,8 42,8 
Panevėžio apskritis 28,6 27,8 27,2 26,8 26,4 
Rokiškio rajono savivaldybė 16,9 16,3 15,9 15,5 15,2 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas www.stat.gov.lt 
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2021 m. Lietuvos statistikos departamento duomenimis (2.1.3 lentelė), Rokiškio rajone didžiausią grupę 
– vidutiniškai 62,8 % - sudarė 15–64 metų gyventojai (šalies vidurkis – 65,0 %, apskrities – 63,2 %). Taip pat 
didelė dalis – vidutiniškai 25,2 % – buvo vyresnio amžiaus (65 m. ir daugiau) gyventojų (šalies vidurkis – 19,9 
%, apskrities – 23,4 %). Vaikų (0–14 m.) dalis vidutiniškai sudarė tik 12,0 % (šalyje vidutiniškai 15,1 % ir 
apskrityje vidutiniškai 13,4 %).   

Rokiškio rajone mažėja bendras gyventojų skaičius. Jaunimo dalis bei darbingo amžiaus gyventojų 
skaičius mažėja, didėja senstančios visuomenės dalis. Optimizmo suteikia paskutiniųjų metų gan stabili vaikų 
dalis.  

Gyventojų skaičiaus mažėjimą akivaizdžiai nulėmė neigiama natūrali gyventojų kaita. Bendrieji 
natūralios kaitos rodikliai rajone 2021 m. 1000 gyventojų rodo, kad mirusiųjų 3,5 karto daugiau, nei gimusiųjų, 
kai šalyje tik 1,9 karto daugiau (2.1.3 paveikslas).  

 
2.1.3 lentelė. Gyventojų pasiskirstymas pagal lytį, amžiaus grupes Rokiškio rajono savivaldybėje bei jo 
palyginimas su šalies ir apskrities rodikliais 

A
m

ži
au

s 
gr

up
ė  

Teritorijos 
pavadinimas 

Nuolatinių gyventojų amžiaus struktūra metų pradžioje / procentais 

2017 2018 2019 2020 2021 

Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys 

0 
- 

14
 

Lietuvos 
Respublika 

7,6 7,2 7,7 7,3 7,8 7,3 7,8 7,3 7,8 7,3 

Panevėžio 
apskritis 

6,9 6,5 6,9 6,6 6,8 6,6 6,8 6,6 6,8 6,6 

Rokiškio r. 
savivaldybė 

6,1 6,0 6,2 6,0 6,0 6,1 6,0 6,0 6,0 6,0 

15
 -

 6
4 

Lietuvos 
Respublika 

32,0 33,9 31,9 33,5 31,9 33,2 32,2 32,8 32,5 32,5 

Panevėžio 
apskritis 

31,7 33,0 31,4 32,7 31,4 32,4 31,4 32,0 31,4 31,8 

Rokiškio r. 
savivaldybė 

32,8 31,5 32,6 31,1 32,5 30,9 32,4 30,7 32,2 30,6 

65
 ir

 >
 

Lietuvos 
Respublika 

6,5 12,8 6,6 13,0 6,7 13,1 6,7 13,2 6,7 13,2 

Panevėžio 
apskritis 

7,3 14,6 7,5 14,9 7,7 15,1 7,8 15,4 7,9 15,5 

Rokiškio r. 
savivaldybė 

7,9 15,7 8,1 16,0 8,4 16,1 8,6 16,3 8,8 16,4 

Šaltinis:  Lietuvos statistikos departamentas www.stat.gov.lt 
 
2.1.4 lentelė. Gyventojų natūralus prieauglis metų pradžioje Rokiškio rajono savivaldybėje bei jo palyginimas su 
šalies ir apskrities rodikliais 

Gyventojų natūralus prieauglis 
 2017 2018 2019 2020 2021 
Gyventojų mirtingumas (Lietuvos Respublikoje) 40 142 39 574 38 281 43 547** 47 950* 

 

Gyventojų gimstamumas (Lietuvos Respublikoje) 28 696 28 149 27 393 25 144 24 606* 

Natūrali gyventojų kaita (Lietuvos Respublikoje) -11 446 -11 425 
-

10 888 
-18 403 

-23 344* 

Gyventojų mirtingumas (Panevėžio apskrityje)  3 630 3 461 3 363 3 849** 4 181* 

Gyventojų gimstamumas (Panevėžio apskrityje) 1 937 1 789 1 743 1 574 1 509* 

Natūrali gyventojų kaita (Panevėžio apskrityje) -1 693 -1 672 -1 620 -2 275 -2 672* 

Gyventojų mirtingumas (Rokiškio r. sav.) 630 583 583 585** 646* 

Gyventojų gimstamumas (Rokiškio r. sav.) 222 224 175 160 184* 

Natūrali gyventojų kaita (Rokiškio r. sav.) -408 -359 -363 -425 -462* 

Šaltinis:  Lietuvos statistikos departamentas www.stat.gov.lt 
Pastabos: * - išankstiniai duomenys, ** - patikslinti ir perskaičiuoti duomenys 
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2.1.3 pav. Bendrasis natūralios gyventojų kaitos rodiklis  | 1000 gyventojų  
Rokiškio rajono savivaldybėje 2016-2021 m.m. 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas www.stat.gov.lt 
 

Viena iš pagrindinių jau aptarto gyventojų skaičiaus mažėjimo priežasčių – migracija, kurią rajone 
įtakoja mažas gyventojų užimtumas, aukštas jaunimo nedarbo lygis, didelis skaičius minimalią algą gaunančių 
dirbančiųjų ir kiti veiksniai. Vidinė migracija vyksta iš kaimo į miestą arba į didžiųjų miestų (Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos) teritorijas, o tarptautinė migracija yra nukreipta į užsienio šalis.  

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, lyginant 2016 ir 2021 metų migracijos lygį Rokiškio 
rajono savivaldybėje, stebimas bendras (tiek vidaus, tiek tarptautinės) migracijos mažėjimas 4,6 karto (nuo 
608 iki 132 asmenų), tačiau išvykstančiųjų iš rajono vis dar daugiau, nei atvykstančiųjų (2.1.4 pav.). 

Palyginus Rokiškio rajono migracijos rodiklius su Lietuvos Respublikos ir Panevėžio apskrities 2016-
2021 m. laikotarpiui, jie skiriasi. Nuo 2019 m. bendra neto migracija šalyje jau buvo teigiama, tačiau Panevėžio 
apskrityje ir Rokiškio rajone ji išlieka neigiama visą nagrinėjamą laikotarpį, kuri įtakoja neigiamą demografinę 
padėtį apskrityje ir rajone (2.1.5 lentelė). 

 

2.1.5 lentelė. Vidaus ir tarptautinė migracija metų pradžioje Rokiškio rajono savivaldybėje bei jos palyginimas 
su šalies ir apskrities rodikliais 

Teritorijos pavadinimas 
Atvykusieji ir imigrantai / asmenys 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Lietuvos Respublika 88 734 89 785 105 090 113 232 113 691 109 474* 
Panevėžio apskritis 5 430 5 139 6 343 6 090 5 557 5 614* 
Rokiškio r. savivaldybė 716 707 908 836 741 791* 

 Išvykusieji ir emigrantai / asmenys 
Lietuvos Respublika 118 905 117 342 108 382 102 438 93 698 101 930* 
Panevėžio apskritis 9 697 9 753 8 780 7 898 6 455 6 915* 
Rokiškio r. savivaldybė 1 324 1 278 1 293 1 129 873 923* 
 Bendra neto migracija / asmenys 
Lietuvos Respublika -30 171 -27 557 -3 292 10 794 19 993 7 544* 
Panevėžio apskritis -4267 -4614 -2437 -1808 -898 -1301* 
Rokiškio r. savivaldybė -608 -571 -385 -293 -132 -132* 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas www.stat.gov.lt 
Pastabos: * - išankstiniai duomenys 
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2.1.4 pav. Bendra neto migracija Rokiškio rajono savivaldybėje 2016-2021 m. pradžioje 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas www.stat.gov.lt 
 

 

2.2. Gyvenamasis fondas ir būsto pobūdis  

Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2020 m. pabaigoje bendras gyvenamasis fondas Rokiškio 
rajono savivaldybėje, įvertinant tiek privačią, tiek valstybės ir savivaldybės nuosavybę, sudarė 1 245,3 tūkst. 
m2. Šis rodiklis nuo 2016 m. iki 2020 m. išaugo 2,3 %. Vienam savivaldybės gyventojui tenkantis naudingas 
plotas 2020 m. siekė 45,3 m2 ir buvo didesnis už šalies (37,8 m2) ir apskrities (40,6 m2) vertes (2.2.1 lentelė).  

Bendras būstų skaičius Rokiškio rajono savivaldybėje nuo 2016 iki 2020 m. padidėjo 246 būstais (tai 
sudarė 1,3 %). Labiausiai augo būstų, turinčių 1–2 butus skaičius, kurie sudaro 58,4 % nuo visų būstų tipų 
rajone. Vidutinis būsto dydis rajone 2020 m. buvo 69,0 m2 (tai mažiau už šalies – 69,6 m2 ir daugiau už 
apskrities rodiklį – 68,8 m2) (2.2.2 lentelė). 

2.2.1 lentelė. Gyvenamasis fondas metų pabaigoje Rokiškio rajono savivaldybėje bei jo palyginimas su šalies ir 
apskrities rodikliais 

Duomenų pavadinimas Teritorijos 
pavadinimas 

2016 2017 2018 2019 2020 

Gyvenamasis fondas, 
tūkst. m2 

(privati, valstybės ir 
savivaldybių nuosavybė) 

Lietuvos 
Respublika 96 890,3 100 187,8 101 435,0 104 178,6** 105 606,8 

Panevėžio 
apskritis 8 094,9 8 251,5 8 287,0 8 403,6** 8 435,2 

Rokiškio r. sav. 1 216,2 1 231,2 1 233,4 1 244,0** 1 245,3 

Naudingas plotas, 
tenkantis vienam 

gyventojui, m2 

Lietuvos 
Respublika 34,0 35,7 36,3 37,3** 37,8 

Panevėžio 
apskritis 36,0 37,7 38,6 39,8** 40,6 

Rokiškio r. sav. 39,9 41,8 42,9 44,3** 45,3 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas www.stat.gov.lt 
Pastaba: ** – patikslinti ir perskaičiuoti duomenys 

 
2.2.2 lentelė. Būstas Rokiškio rajono savivaldybėje metų pabaigoje 

Būsto tipas 2016 2017 2018 2019 2020 
Būstų skaičius, vnt. (visi namų tipai) 17 813 17 937 17 954 18 050** 18 059 

Būstų skaičius, vnt. (1-2 butų namai) 10 297 10 426 10 443 10 533** 10 542 

Būstų plotas (gyvenamas fondas), tūkst. m2 (visi namų 
tipai) 1 216,2 1 231,2 1 233,4 1 244,0** 1 245,3 

Būstų plotas, tūkst. m2 (1-2 butų namai) 841,9 857,2 859,5 869,6** 871,0 

Vidutinis būsto dydis, m2 68,3 68,6 68,7 68,9** 69,0 

Naudingas plotas, tenkantis vienam gyventojui, m2 39,9 41,8 42,9 44,3** 45,3 
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Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas www.stat.gov.lt 
  

 

Rokiškio rajono savivaldybėje, pagal Aplinkos ministerijos įgyvendinamą „Daugiabučių namų 
atnaujinimo programą“, planuojama renovuoti 40 namų: pirmajame etape 16, antrajame – 24. Tačiau 
renovacijos procesas rajone vyksta vangiai.  Rokiškio mieste renovuota 12 daugiabučių namų ir 3 Obelių 
mieste. Renovacijos procesas nestovi vietoje, daugumai daugiabučių namų parengti investiciniai projektai, 
kurie artimoje ateityje bus įgyvendinti ir rengiami nauji. 

Rokiškio rajono savivaldybėje pilnai atnaujintų (modernizuotų) daugiabučių namų, pagal patvirtintą LR 
Vyriausybės daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą 2014–2020 metais, sąrašas pateiktas 
2.2.3 lentelėje. Šie renovavimo projektai buvo finansuojami iš daugiabučių namų modernizavimo fondo, 
finansuojamo Europos regioninės plėtros fondo léšomis.  

2.2.3 lentelė. Baigtų renovuoti daugiabučių namų sąrašas Rokiškio rajono savivaldybėje 

Eil. Nr. Vietovė Adresas Projekto administratorius Pastabos 

1 Rokiškio miestas Jaunystės g. 4 AB Rokiškio butų ūkis  Renovuotas 
2 Rokiškio miestas Panevėžio g. 12 AB Rokiškio butų ūkis Renovuotas 

3 Rokiškio miestas Taikos g. 1 AB Rokiškio butų ūkis Renovuotas 

4 Rokiškio miestas Taikos g. 3 AB Rokiškio butų ūkis Renovuotas 
5 Rokiškio miestas Taikos g. 3A AB Rokiškio butų ūkis Renovuotas 
6 Rokiškio miestas Taikos g. 5 AB Rokiškio butų ūkis Renovuotas 
7 Rokiškio miestas Taikos g. 7 AB Rokiškio butų ūkis Renovuotas 
8 Rokiškio miestas Taikos g. 9 AB Rokiškio butų ūkis Renovuotas 
9 Rokiškio miestas Taikos g. 11 AB Rokiškio butų ūkis Renovuotas 
10 Rokiškio miestas Taikos g. 19 AB Rokiškio butų ūkis Renovuotas 
11 Rokiškio miestas Taikos g. 21 AB Rokiškio butų ūkis Renovuotas 
12 Rokiškio miestas Taikos g. 23 AB Rokiškio butų ūkis Renovuotas 
13 Obelių miestas Dirbtuvių g. 12 AB Rokiškio butų ūkis Renovuotas 
14 Obelių miestas Dirbtuvių g. 6 AB Rokiškio butų ūkis Renovuotas 
15 Obelių miestas Dirbtuvių g. 16 AB Rokiškio butų ūkis Renovuotas 

Šaltinis: https://www.rbu.lt/priziurimi-namai  
 

3. SOCIALINĖ-KULTŪRINĖ APLINKA 

3.1. Socialinė aplinka 

3.1.1. Socialinis būstas 

Rokiškio rajono savivaldybės duomenimis (Šaltinis: https://rokiskis.lt/gyventojui/parama-bustui/), 
2021 m. liepos 1 d. Rokiškio rajono savivaldybės būsto fonde buvo 140 butų, iš kurių 90, arba 64,3 %, sudarė 
socialiniai būstai. Didžioji dalis savivaldybės būsto fondo buvo miesto teritorijoje - 114 (Rokiškyje – 98, 
Obeliuose – 6, Pandėlyje - 10), kiti kaimiškoje rajono teritorijoje - 26 (3.1.1.1 lentelė).  

Daugiausia socialinių būstų yra Rokiškio mieste – 74 butai, Pandėlyje – 7, Obeliuose – 1, kaimiškoje 
teritorijoje likusieji – 8 butai. Socialinis būstas pagal seniūnijas pateiktas 3.1.1.2 lentelėje.  

Rokiškio rajono savivaldybėje yra sudarytas asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti 
– tai jaunos šeimos, šeimos auginančios tris ir daugiau vaikų, neįgaliųjų šeimos, likusių be tėvų globos asmenų 
šeimos ir kt. Tokių asmenų sąraše 2021 m. buvo 52. 

3.1.1.1 lentelė. Būsto fondas ir socialinis būstas 2021 m. Rokiškio rajono savivaldybėje  

 Rokiškio r. sav. Rokiškio miestas Rokiškio r. sav. seniūnijos 
Savivaldybės būsto fondas, butų skaičius vnt. 140 98 42 
Savivaldybės socialinis būstas, butų skaičius vnt. 90 74 16 
Socialinio būsto procentas nuo bendro būsto fondo, % 64,29 52,86 11,43 

Šaltinis: Rokiškio rajono savivaldybės tinklapis https://rokiskis.lt/gyventojui/parama-bustui/  

3.1.1.2 lentelė. Socialinio būsto suvestinė Rokiškio rajono savivaldybėje  
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Eil. Nr. Vietovė Socialinis būstas, vnt. 
1 Rokiškio miestas 74 
2 Rokiškio kaimiškoji  seniūnija 2 
3 Juodupės seniūnija 2 
4 Jūžintų seniūnija - 
5 Kamajų seniūnija - 
6 Kazliškio seniūnija - 
7 Kriaunų seniūnija 3 
8 Obelių seniūnija 2 
9 Pandėlių seniūnija 7 
10 Panemunėlio seniūnija - 
11 Iš viso: 90 

Šaltinis: Rokiškio rajono savivaldybės tinklapis https://rokiskis.lt/gyventojui/parama-bustui/  
 

3.1.2. Švietimas  

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo paslaugų tinklas yra gana platus, teikiamos visos mokiniui 
būtinos paslaugos – ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ir neformalaus ugdymo, pagalbos mokiniui ir 
mokytojui bei profesinio mokymo paslaugos. Savivaldybėje yra 27 švietimo įstaigos (kartu su skyriais - 34). 
Rajone veikia 5 gimnazijos: Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto, Juodupės su neformaliojo švietimo skyriumi, 
Kamajų Antano Strazdo su neformaliojo švietimo ir ikimokyklinio ugdymo skyriais, Obelių su neformaliojo 
švietimo skyriumi bei Pandėlio gimnazijos; 2 progimnazijos: Rokiškio Juozo Tūbelio ir Rokiškio Senamiesčio 
su Laibgbalių ir Kriaunų ikimokyklinio bei pradinio ugdymo skyriais progimnazijos; 2 pagrindinės mokyklos: 
Jūžintų Juozo Otto Širvydo ir Rokiškio pagrindinės mokyklos; 1 Panemunėlio mokykla-daugiafunkcis centras, 
2 mokyklos-darželiai: Rokiškio „Ažuoliukas“ ir Kavoliškio mokykla-darželis; 5 ikimokyklinio ugdymo 
įstaigos: Rokiškio lopšeliai-darželiai „Nykštukas“, „Pumpurėlis“ ir „Varpelis“ bei Rokiškio r. Juodupės ir 
Obelių lopšeliai-darželiai; Rokiškio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras su VšĮ „Rokiškio psichiatrijos 
ligoninės“ mokymo skyriumi; 5 neformaliojo švietimo įstaigos: Rokiškio choreografijos, Rokiškio Rudolfo 
Lymano muzikos mokyklos, Rokiškio kūno kultūros ir sporto centras, Pandėlio universalus daugiafunkcis 
centras bei VŠĮ „Rokiškio jaunimo centras“. Taip pat veikia Rokiškio švietimo centras, Rokiškio pedagoginė 
psichologinė tarnyba bei 2 profesinio mokymo įstaigos – Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla 
bei Panevėžio kolegijos Rokiškio filialas. 
Švietimo įstaigų sąrašas Rokiškio rajone pateikiamas 3.1.2.1 lentelėje.  

Didžiausias švietimo įstaigų tinklas yra Rokiškio mieste – iš viso 17: 3 lopšeliai-darželiai, 1 mokykla-
darželis, 1 pagrindinė mokykla, 2 progimnazijos, 1 gimnazija, 2 kita ugdymo įstaiga su skyriumi, 4 
neformaliojo švietimo įstaigos, 2 švietimo pagalbos įstaigos ir 1 profesinio mokymo įstaiga.  

3.1.2.1 lentelė. Švietimo įstaigos Rokiškio rajono savivaldybėje 

Eil. 
Nr. 

Įstaigos pavadinimas Adresas, telefonas 
Mokinių, ugdytinių 
skaičius 2019-2020 

m.m. 
IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOS 

1. Rokiškio lopšelis-darželis „Nykštukas“ 
Laisvės g. 15, Rokiškis 
8 458 51093 
rokiskio.nykstukas@gmail.com   

101 

2. Rokiškio lopšelis-darželis „Pumpurėlis“ 
Jaunystės g. 14, Rokiškis 
8 458 51221 
pumpurelis@parok.lt 

171 

3. Rokiškio lopšelis-darželis „Varpelis“ 
Jaunystės g. 15, Rokiškis 
8 458 52229 
varpelis@parok.lt 

189 

4. Rokiškio r. Juodupės lopšelis-darželis 

Tekstilininkų g. 5, Juodupė, Rokiškio 
r. 
8 458 57162 
juodupesdarzelis@gmail.com  

72 

5. Rokiškio r. Obelių lopšelis-darželis   
Stoties g. 29, Obeliai, Rokiškio r. 
8 458 78805 
obeliudm@gmail.com 

50 

BENDROJO UGDYMO MOKYKLOS  
Mokyklos-darželiai 

1. Rokiškio mokykla-darželis „Ažuoliukas“ 
Taikos g. 15, Rokiškis 
8 458 51540 

197 
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Eil. 
Nr. Įstaigos pavadinimas Adresas, telefonas 

Mokinių, ugdytinių 
skaičius 2019-2020 

m.m. 
azuoliukasmok@gmail.com 

2. Kavoliškio mokykla-darželis 
Sodo g. 1, Kavoliškio k., Rokiškio r. 
8 458 68138 
direktore@kavoliskis.rokiskis.lm.lt 

59 

Pagrindinės mokyklos ir daugiafunkciai centrai 

3. Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinė mokykla 
Beržų g. 3, Jūžintai, Rokiškio r. 
8 458 44220 
juzintupm@gmail.com 

88 

4. Rokiškio pagrindinė mokykla 
P. Širvio g. 1, Rokiškis 
8 458 51908 
rokiskiopagrindine@post.rokiskis.lt 

38 

5. Panemunėlio mokykla-daugiafunkcis centras 

Kamajų g. 11, Panemunėlio glž.st., 
Rokiškio r. 
8 458 63278 
panevm@post.rokiskis.lt   

51 

Progimnazijos 

6. Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija 
P.Širvio g. 2, Rokiškis 
8 458 33587 
tubeliog@yahoo.com 

622 

7. Rokiškio Senamiesčio progimnazija 
J. Biliūno g. 2, Rokiškis 
8 458 51030 
senamiescio.progimnazija@gmail.com 

367 

7.1 
Laibgbalių ikimokyklinio ir pradinio ugdymo 
skyrius 

Ateities g. 5, Laibgaliai, Rokiškio r.  
8 458 65132 

22 

7.2 Kriaunų ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrius 
Sartų g. 19, Kriaunos, Rokiškio r. 
8 458 41719 

16 

Gimnazijos 

8. Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija 

M.Riomerio g. 1/ Taikos g. 17, 
Rokiškis 
8 458 51593, 8 458 31165 
rastine@rvg.lt 

572 

9. Juodupės gimnazija P.Cvirkos g. 16, Juodupė, Rokiškio r. 
8 458 57323 
juodupe.gimnazija@gmail.com 

255 

9.1 Juodupės gimnazijos neformaliojo švietimo skyrius 96 

10. Kamajų Antano Strazdo gimnazija K.Šešelgio g. 9, Kamajai, Rokiškio r. 
8 458 27147 
kamajugimnazija@gmail.com   

208 

10.1 
Kamajų Antano Strazdo gimnazijos neformaliojo 
švietimo skyrius 

103 

10.2 Kamajų ikimokyklinio ugdymo skyrius 
Kaštonų g. 4, Kamajai, Rokiškio r. 
8 612 65926 

50 

11. Obelių gimnazija 
Mokyklos g. 6, Obeliai, Rokiškio r. 
8 458 78410 
obeliu.mokykla@gmail.com 

201 

11.1 Obelių gimnazijos neformaliojo švietimo skyrius 
Mokyklos g. 9, Obeliai, Rokiškio r. 
8 458 78410 

96 

12. Pandėlio gimnazija 

Panemunio g. 25, Pandėlys, Rokiškio 
r. 
8 458 79190 
pandeliogimnazija@gmail.com 

277 

Kitos ugdymo įstaigos 

13. Rokiškio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras 
Taikos g. 17, Rokiškis 
8 458 52949 
smcrokiskyje@gmail.com 

115 

13.1 
Rokiškio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro VšĮ 
„Rokiškio psichiatrijos ligoninės“ mokymo skyrius 

Vytauto g. 47, Rokiškis 
52949 

12 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ĮSTAIGOS 

1. Rokiškio choreografijos mokykla 
Respublikos g. 96, Rokiškis 
8 458 31975 
choreografijarok@gmail.com 

203 

2. Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla 
Kauno g. 4, Rokiškis 
8 615 92750 
muzika.rokiskyje@gmail.com 

294 

3. Pandėlio universalus daugiafunkcis centras 
Karštinė g. 9, Pandėlys, Rokiškio r. 
8 458 79575, 8 458 79181 
pandeliomlc@gmail.com 

157 
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Eil. 
Nr. Įstaigos pavadinimas Adresas, telefonas 

Mokinių, ugdytinių 
skaičius 2019-2020 

m.m. 

4. 
  
Rokiškio kūno kultūros ir sporto centras 
 

J.Basanavičiaus g. 3, Rokiškis 
8 458 32670 
info@rokiskiosportas.lt 

372 

5. VŠĮ „Rokiškio jaunimo centras“ 
Vytauto g. 20, Rokiškis 
8 458 32732 
jaunimocentras@rjc.lt 

130 

ŠVIETIMO PAGALBOS ĮSTAIGOS 

1. Rokiškio švietimo centras 
P. Širvio g. 1, Rokiškis 
8 458 71284 
e.mikuleniene@post.rokiskis.lt 

 

2. Rokiškio pedagoginė psichologinė tarnyba 
J. Biliūno g. 2, Rokiškis 
8 458 32202 
rokiskioppt@gmail.com 

 

PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOS 

1. 
Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio 
mokykla (Rokiškio profesinio mokymo centras) 

Melioratorių g. 1A, Kavoliškio k., 
Rokiškio r.  
8 458 68 078 
rokiskio@rpmc.lt 

 

2. Panevėžio kolegija, Rokiškio filialas 
Respublikos g. 45, Rokiškis 
8 458 52497 
rf-rastine@panko.lt 

 

Šaltinis: http://naujas.rokiskis.lt/lt/svietimas/mokyklu-sarasas.html 

Remiantis Rokiškio rajono savivaldybės administracijos duomenimis, ikimokyklinis ugdymas Rokiškio 
rajone teikiamas 5 lopšeliuose-darželiuose, 2 mokyklose-darželiuose, 1 mokykloje-daugiafunkciame centre ir 
4 ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo skyriuose; priešmokyklinis ugdymas teikiamas ikimokyklinio 
ugdymo įstaigose, bendrojo ugdymo mokyklose, neformaliojo švietimo įstaigoje. Rokiškio rajono 
savivaldybėje ikimokyklinis ugdymas 2021 m. rugsėjo 1 d. duomenimis teiktas 646 ikimokyklinio amžiaus 
vaikams, priešmokyklinis – 194 priešmokyklinio amžiaus vaikams. Lyginant su 2016 m., Rokiškio rajono 
ikimokyklinio ugdymo auklėtinių skaičius sumažėjo 10,2 %, priešmokyklinio ugdymo – 19,8 %.   

2021–2022 m. m. Rokiškio rajono bendrojo ugdymo mokyklose mokėsi 2 720 mokinių, veikė 160 
klasių. Palyginus su 2016–2017 m. m., mokinių skaičius sumažėjo 18,7 %.  

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Rokiškio rajone nuo 2015–2016 m. iki 2019–2020 m. 
ikimokyklinio ugdymo auklėtinių skaičius sumažėjo 6,9 %, o bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičius – 
net 19,16 % (3.1.2.2 lentelė).   

3.1.2.2 lentelė. Ikimokyklinio ugdymo auklėtinių ir bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus dinamika 
Rokiškio rajono savivaldybėje / vnt. 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Ikimokyklinio ugdymo auklėtiniai / 
vnt. 913 894 862 836 850 
Bendro ugdymo mokyklų mokiniai / 
vnt. 

3 596 3 347 3 185 3 060 2 907 

 Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas www.stat.gov.lt 

Mokinių skaičiaus mažėjimo tendencija, sąlygota demografinių priežasčių – palyginti mažu 
gimstamumu ir gyventojų migracija į kitas šalies vietoves bei užsienį, pastebima visose Panevėžio apskrities 
savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklose. Mokyklos, kuriose sparčiai mažėja mokinių skaičius, susiduria su 
tuštėjančių mokyklų išlaikymo problemomis, klasių skaičiaus mažėjimu, jungtinių klasių skaičiaus augimu bei 
vidutinio klasės komplekto dydžio (mokinių skaičiaus vienoje bendrojo ugdymo mokyklos klasėje), 
parodančio švietimo sistemos efektyvumą, mažėjimu. 2021–2022 m. m. Rokiškio rajono savivaldybės 
švietimo sistemos efektyvumas tarp Panevėžio apskrities kaimiškų savivaldybių buvo geriausias. Vidutinis 
bendrojo ugdymo mokyklos klasės komplekto dydis čia siekė 17,0 mokinių. Vis dėlto, šis rodiklis buvo 
atitinkamai 8,6 % ir 2,9 % mažesnis nei vidutiniškai šalyje ir Panevėžio apskrityje ir parodė, kad Rokiškio 
rajone vienam mokiniui išleidžiama daugiau pinigų nei šalyje ir apskrityje. 

Rokiškio rajono savivaldybės duomenimis, Rokiškio rajone neformaliojo vaikų švietimo įgyvendinime 
dalyvauja ir yra labai svarbios šios pagrindinės neformaliojo vaikų švietimo teikėjų grupės: 5 neformaliojo 
švietimo įstaigos, 3 neformaliojo švietimo skyriai, 12 bendrojo ugdymo mokyklų ir tikslinio neformalaus vaikų 
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švietimo finansavimo teikėjai – laisvieji mokytojai, NVO, VŠĮ ir kiti, kurie vykdo akredituotas programas ir 
kurių finansavimo šaltinis – valstybės biudžeto lėšos, skirtos neformaliajam vaikų švietimui. 

Rokiškio rajono savivaldybėje veikia 2 švietimo pagalbos įstaigos. Rokiškio rajono savivaldybės 
pedagoginė psichologinė tarnyba teikia visapusišką pedagoginę, sociologinę, socialinę pagalbą mokiniui, 
mokytojui ir mokyklai, teikia konsultacijas mokiniams, mokytojams, mokyklų administracijos vadovams, 
švietimo pagalbos specialistams, tėvams ir vaikų atstovams, savivaldybės administracijos atstovams, 
socialiniams partneriams, kitiems asmenims. Rokiškio švietimo centras organizuoja metodines, tiriamąsias, 
prevencines, švietėjiškas veiklas, renginius, seminarus, kursus, mokymus, gerosios patirties mainus, 
konsultuoja įvairius asmenis kvalifikacijos tobulinimo, gerosios patirties ir metodinės veiklos organizavimo 
klausimais. 

Rokiškio rajone veikianti profesinio mokymo įstaiga – Rokiškio technologijų, verslo ir žemės ūkio 
mokykla, dabar vadinama Rokiškio profesinio mokymo centru. 2020–2021 m. m. čia buvo vykdomos 9 
mokymo programos: visažisto, suvirintojo, siuvėjo, socialinio darbuotojo padėjėjo, apskaitininko, 
apdailininko, automobilių mechaniko, šaltkalvio ir virėjo. 

 

3.1.3. Sveikatos apsauga 

Rokiškio rajono savivaldybėje veikia 3 pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios 
įstaigos – VšĮ „Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras“ (Rokiškio PASPC), prie kurio po 
reorganizacijos 2021 m. buvo prijungtas VšĮ „Rokiškio psichikos sveikatos centras“, UAB „MediCA klinika“ 
filialai Rokiškyje ir Kamajuose bei UAB „Ginmedika“. Rokiškio PASPC turi 10 padalinių – minėtą Rokiškio 
psichikos sveikatos centrą, Obelių, Juodupės ir Pandėlio ambulatorijas, Jūžintų, Laibgalių ir  Panemunėlio 
bendrosios praktikos gydytojų kabinetus, Martinonių ir Kazliškio medicinos punktus bei Rokiškio greitosios 
medicinos pagalbos skyrių. Daugiausia sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų yra Rokiškio mieste 
(3.1.3.1 lentelė). 

Rokiškio rajone veikia 2 pirmines ir / arba antrines stacionarines ir / arba antrines ambulatorines 
sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos – VšĮ „Rokiškio rajono ligoninė“ ir VšĮ „Rokiškio 
psichiatrijos ligoninė“. VšĮ „Rokiškio rajono ligoninė“, įsteigta Rokiškio rajono savivaldybės, teikia 
nespecializuotas, specializuotas kvalifikuotas pirminės ir antrinės asmens sveikatos priežiūros ambulatorines 
ir stacionarines, palaikomojo gydymo ir slaugos, ambulatorines reabilitacijos paslaugas. VšĮ „Rokiškio 
psichiatrijos ligoninė“, pavaldi LR Sveikatos apsaugos ministerijai, teikia specializuotas ir kvalifikuotas 
antrinio lygio stacionarines paslaugas asmenims, turintiems psichikos sutrikimų, būtinosios asmens sveikatos 
priežiūros paslaugas asmenims, turintiems psichikos sutrikimų bei priverstinį medicininį gydymą asmenims, 
padariusiems nusikalstamas veikas ir pripažintiems nepakaltinamais. 

Rokiškio rajono savivaldybėje veikia 2 visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas vykdančios įstaigos – 
Rokiškio rajono savivaldybei pavaldus Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras ir LR 
sveikatos apsaugos ministerijai pavaldus Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Panevėžio departamento 
Rokiškio skyrius. 

Be šių sveikatos priežiūros įstaigų Rokiškio rajone veikia dar 15 privačių specializuotų sveikatos 
priežiūros įstaigų: 11 odontologijos kabinetų (G. Juknienės IĮ, L. L. Dilbienės stomatologinis kabinetas, MB 
R. Keniausio odontologijos kabinetas, N. Kalvelienės stomatologijos kabinetas, S. Laurinonio IĮ, UAB 
„Aukštaitijos odontologijos namai“, UAB „Kelstoma“, UAB „Laudenta“, UAB „Lausima“, UAB A. Didžiulio 
odontologijos klinika, V. Česnavičienės stomatologijos kabinetas), 1 akių ligų kabinetas (UAB „Bink“), 1 
nefrologo kabinetas (UAB „Nefromeda“), 1 reabilitacijos kabinetas (AB „Rokiškio sūris“) bei 1 širdies ir 
kraujagyslių ligų kabinetas (MB „Inovėjos centras“). 

3.1.3.1 lentelė. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos Rokiškio rajono savivaldybėje 

Eil. 
Nr. Įstaigos pavadinimas Adresas Telefonas 

1. VšĮ „Rokiškio rajono ligoninė“ 
V. Lašo g. 3, LT- 42106, Rokiškis  
administracija@rokiskioligonine.lt 

8 458 55101 

2. 
VšĮ „Rokiškio pirminės asmens sveikatos 
priežiūros centras“ 

Juodupės g.1A, Rokiškis 
rokiskio.paspc@gmail.com 

8 458 32381 

2.1 Rokiškio greitosios medicinos pagalbos skyrius Juodupės g. 1 A, Rokiškis 8 458 51062 

2.2 VšĮ „Rokiškio psichikos sveikatos centras“ 
Vytauto g. 35 B, Rokiškis 
rokiskiopsc@gmail.com 

8 458 71696 
8 458 51475 

2.3 Obelių ambulatorija Stoties g. 2, Obeliai, Rokiškio r. 
8 458 78832 
8 664 33862 
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Eil. 
Nr. 

Įstaigos pavadinimas Adresas Telefonas 

2.4 Juodupės ambulatorija Taikos g. 3, Juodupė, Rokiškio r. 
8 458 57289 
8 614 10261 

2.5 Pandėlio ambulatorija Puodžialaukės g. 1B, Pandėlys, Rokiškio r. 
8 458 79153 
8 618 23759 

2.6 Jūžintų bendrosios praktikos gydytojo kabinetas Liepų g. 4, Jūžintai, Rokiškio r. 8 458 44227 

2.7 
Laibgalių bendrosios praktikos gydytojo 
kabinetas 

Laibgaliai, Rokiškio r. 8 458 65215 

2.8 
Panemunėlio bendrosios praktikos gydytojo 
kabinetas 

Panemunėlio gel. st., Rokiškio r. 8 458 63334 

2.9 Martinonių medicinos punktas Lailūnai, Rokiškio r. 8 458 75176 
2.10 Kazliškio medicinos punktas Kazliškio k., Kazliškio sen., Rokiškio r.  8 610 41561 

3. VšĮ „Rokiškio psichiatrijos ligoninė“         
Vytauto g. 47, Rokiškis 
info@rpl.lt 

8 458 20132 

4. UAB „MediCA klinika“ Rokiškio filialas  
Panevėžio g. 16A, Rokiškis 
rokiskis.panevezio16a@medicaklinika.lt 

8 458 52030 

5. UAB  „MediCA klinika“ Kamajų filialas A. Strazdo a. 2, Kamajai, Rokiškio r. 8 458 27266 

6. UAB „GINMEDIKA“ šeimos gydytojo kabinetas 
Melioratorių 8A, Kavoliškis, Rokiškio r. 
info@ginmedika.lt 

8 640 57888 

7. 
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro 
Panevėžio departamento Rokiškio skyrius 

Juodupės g. 1 A, Rokiškis 8 458 71 425 

8. 
Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuras 

Respublikos g. 94, 704 kab., Rokiškis 8 458 52055 

Pastaba: privačios specializuotos sveikatos priežiūros įstaigos lentelėje nepateikiamos  
Šaltiniai: http://naujas.rokiskis.lt/lt/sveikatos-apsauga/sveikatos-prieziuros-istaigos.html; Rokiškio rajono savivaldybės 
strateginio plėtros plano iki 2030 metų vidaus ir išorės aplinkos analizė (2021) 

 

3.1.4. Socialinė rūpyba 

Rokiškio rajono savivaldybėje vykstantys demografiniai ir ekonominiai pokyčiai lemia ir socialinių 
paslaugų poreikį gyventojams. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Rokiškio rajone nuolat mažėja 
gyventojų skaičius, būdingas neigiamas natūralus gyventojų prieauglis, pastebimas nuolatinis migracijos 
augimas (emigruoja jaunimas, darbingo amžiaus žmonės) ir nedarbas. Minėtos priežastys įtakoja savivaldybės 
gyventojų senėjimą, jų vidutinės gyvenimo trukmės ilgėjimą. Tam tikrą Rokiškio rajono visuomenės dalį 
sudaro neįgalūs asmenys ir vaikai, kuriems taip pat būtina globa ir priežiūra. Socialinė parama reikalinga ir 
nepasiturintiems gyventojams, kuriems yra pavojus patirti socialinę atskirtį bei patekti į socialinės rizikos 
grupes. Tokių asmenų ir šeimų vis daugėja, jiems reikalinga psichologinė ir socialinės reabilitacijos pagalba. 
Gyventojų socialinių paslaugų poreikius sąlygoja 5 veiksniai – gyventojų senėjimas, negalia, globojamų vaikų 
skaičius, socialinė rizika ir nedarbo lygis. 

Pagrindinė socialinių paslaugų organizatorė Lietuvoje yra valstybė, tačiau organizuojant socialines 
paslaugas vis daugiau funkcijų perduodama savivaldybėms, siekiant socialines paslaugas priartinti prie jų 
gavėjų gyvenamosios vietos. Socialinės paslaugų įstaigos, veikiančios Rokiškio rajono savivaldybės 
teritorijoje gali būti pavaldžios LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, pačiai Rokiškio rajono 
savivaldybei (biudžetinės įstaigos), gali būti viešosios įstaigos bei nevyriausybinių organizacijų (NVO) 
įsteigtos įstaigos. Jos skirtomos į socialinės globos namus, šeimynas / bendruomenes / vaikų namus, vaikų 
dienos centrus, savarankiško / grupinio gyvenimo namus, globos / šeimos / krizių centrus, kitas socialinių 
paslaugų įstaigas bei organizacijas ir medicinines įstaigas. 

Socialinių paslaugų ir rūpybos veiklą Rokiškio rajone iš viso vykdo 28 institucijos (3.1.4.1 lentelė) – 2 
socialinės globos namai, 1 šeimyna ir 1 vaikų globos namai, 7 vaikų dienos centrai, 2 savarankiško ir grupinio 
gyvenimo namai, 3 globos / šeimos / krizių centrai, 2 medicininės įstaigos ir 10 kitų organizacijų bei draugijų.  

Rokiškio rajono savivaldybėje socialines paslaugas teikiančių įstaigų tinklas išsidėstęs netolygiai.  
Didžioji dalis socialinių paslaugų įstaigų ir organizacijų – net 15 – yra įsikūrusios Rokiškio mieste, tuo tarpu 
dalyje seniūnijų, kaip Kazliškio, Jūžintų, Kamajų nėra šių įstaigų, o Panemunėlio seniūnijoje – socialinių 
paslaugų įstaigos mobili grupė jaunimui planuoja veiklą artimiausiu laiku.  
 Daugumos Rokiškio rajono socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūra yra gera – ji atnaujinama vykdant 
įvairius projektus. Rokiškio rajono savivaldybės gyventojai socialines paslaugas gauna ne tik Rokiškio rajono 
savivaldybės teritorijoje esančiose įstaigose, bet ir kitų savivaldybių teritorijose esančiose įstaigose. 

Socialinių paslaugų gavėjams teikiamos įvairios socialinės paslaugos: 
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Socialinės priežiūros paslaugos: pagalba į namus (paslaugas neįgaliems senyvo amžiaus asmenims, 
suaugusiems asmenims su negalia, šeimoms, patiriančioms socialinę riziką, teikia Rokiškio socialinės paramos 
centras (Rokiškio SPC)), socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas  (paslaugas neįgaliems 
jaunuoliams teikiamos Rokiškio SPC), laikinas apnakvindinimas (paslaugos teikiamos socialinę riziką 
patiriančioms šeimoms ir jų vaikams Obelių socialinių paslaugų namų Krizių centre), apgyvendinimas 
savarankiško gyvenimo namuose (paslaugos teikiamos socialinę riziką patiriantiems asmenims Rokiškio SPC 
Obelių savarankiško gyvenimo namuose) ir kt. 

Socialinės globos paslaugos: dienos socialinė globa asmens namuose (paslaugos teikiamos sunkią 
negalią turintiems asmenims Rokiškio SPC), dienos socialinė globa institucijoje (paslaugos teikiamos sunkią 
negalią turintiems asmenims Rokiškio SPC), dienos socialinė globa institucijoje / trumpalaikė socialinė globa 
/ atokvėpio paslauga (paslaugos teikiamos suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims 
Rokiškio SPC), ilgalaikė socialinė globa (paslaugos teikiamos vaikams likusiems be tėvų globos, socialinės 
rizikos vaikams Obelių socialinių paslaugų namų bendruomeniniuose vaikų namuose, šeimynoje, Panevėžio 
A. Bandzos socialinių paslaugų namuose, Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ motinos ir vaiko namuose, Nijolės 
Genytės socialinės globos namuose; senyvo amžiaus asmenims bei asmenims su negalia ilgalaikės socialinės 
globos paslaugos teikiamos Rokiškio Šv. Mato apaštalo evangelisto Mato Parapijos senelių globos namuose, 
Skemų socialinės globos namuose, kitų savivaldybių socialinės globos įstaigose), pagalba globėjams, 
budintiems globotojams, šeimynų dalyviams, įtėviams ar besirengiantiems jais tapti (Obelių socialinių 
paslaugų namų Globos centre). 

Rokiškio SPC taip pat teikiamos bendrosios slaugos paslaugos, aprūpinimas techninėmis pagalbos 
priemonėmis. 

3.1.4.1 lentelė. Socialinių paslaugų (rūpybos) įstaigų tinklas Rokiškio rajono savivaldybėje pagal socialinių 
paslaugų įstaigos tipą 

Eil. 
Nr. 

Socialinių paslaugų 
įstaigos tipas pagal 

žmonių socialines grupes 

Socialinių paslaugų įstaigos 
pavadinimas 

Adresas, telefonas 

1. Socialinės globos namai 

Skemų socialinės globos namai 

Klevų g. 10, Skemų k., Rokiškio k. 
sen., Rokiškio r. 
8 458 73824 
info@skemai.lt 
https://www.skemai.lt/ 

Rokiškio Šv. Apaštalo evangelisto Mato 
parapijos senelių globos namai 

Vytauto g. 35A, Rokiškis 
8 458 71260 
senele9@gmail.com 

2. 
Šeimynos / 

bendruomeniniai vaikų 
namai 

Katalėjos šeimyna 

Lukštų g. 4, Lukštai, Juodupės sen., 
Rokiškio r. 
8 458 21224, 8 659 60667 
katia.sulejeva@mail.ru 

Obelių socialinių paslaugų namų 
bendruomeninių vaikų globos namai (3 
padaliniai) 

Mokyklos g. 9, Obeliai, Obelių sen., 
Rokiškio r. 
8 458 78676, 8 686 88707 
post@obeliuvgn.lt 
https://www.obeliuspn.lt/ 

3. Vaikų dienos centrai 

VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Rokiškio  vaikų 
dienos centras „Noriu būti mylimas“ 

Panemunio g. 25 A, Pandėlys, 
Pandėlio sen., Rokiškio r.  
8 632 31868 
silivanova.a@gmail.com  

VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Rokiškio  vaikų 
dienos centras „Vyžuonėlis“ 

Tekstilininkų g. 5, Juodupė, Juodupės 
sen., Rokiškio r. 
8 632 31868 
silivanova.a@gmail.com 

VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Rokiškio  vaikų 
dienos centras „Vaivorykštė“ 

J. Biliūno g. 2, Rokiškis 
8 632 31868 
silivanova.a@gmail.com 

VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Rokiškio  vaikų 
dienos centras „Ąžuolėlis“ 

J. Basanavičiaus g. 2, Rokiškis 
8 632 31868 
silivanova.a@gmail.com 

Maltos ordino pagalbos tarnyba VDC 
„Pas maltiečius“ 

Sartų g. 19, Kriaunų k., Kriaunų sen., 
Rokiškio r. 
8 612 56894 
staseidiene57@gmail.com  

Kaimo bendruomenės „Pakriauna“ vaikų Pakriaunių g. 15, Pakriaunių k., 
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Eil. 
Nr. 

Socialinių paslaugų 
įstaigos tipas pagal 

žmonių socialines grupes 

Socialinių paslaugų įstaigos 
pavadinimas Adresas, telefonas 

dienos centras Obelių sen., Rokiškio r.  
8 652 06855 
nikitina.ala@gmail.com  

Obelių socialinių paslaugų namų vaikų 
dienos centras 

Mokyklos g. 9, Obeliai, Obelių sen., 
Rokiškio r.  
8 616 87558 
post@obeliuspn.lt  

4. 
Savarankiško / grupinio 

gyvenimo namai 

Skemų socialinės globos namų padalinys 
Grupinio gyvenimo namai 

Kęstučio g. 59, Rokiškis 

Rokiškio socialinės paramos centro 
Obelių Savarankiško gyvenimo namai 

Stoties g. 68, Obeliai, Obelių sen., 
Rokiškio r.  
8 673 39162 

5. 
Globos / šeimos / krizių 

centrai 

Obelių socialinių paslaugų namų 
padalinys Krizių centras 

Mokyklos g. 9, Obeliai, Obelių sen., 
Rokiškio r. 

Obelių socialinių paslaugų namų 
padalinys Globos centras 

Mokyklos g. 9, Obeliai, Rokiškio r. 

Rokiškio socialinės paramos centro 
Šeimos ir vaiko gerovės centras 

Vytauto g. 25, Rokiškis 

6. Medicininės įstaigos 

VšĮ „Rokiškio psichiatrijos ligoninės“ 
Užimtumo ir socialinės reabilitacijos 
centras 

Vytauto g. 47, Rokiškis  

VšĮ „Rokiškio PASPC“ psichikos 
sveikatos centro dienos centras 

Vytauto g. 35B, Rokiškis 

7. 
Kitos socialinių paslaugų 
įstaigos ir organizacijos 

Rokiškio socialinės paramos centras 

Vytauto g. 25, Rokiškis 
8 458 31275, 8 618 05878 
socparama@rokiskiospc.lt 
http://www.rokiskiospc.lt 

Rokiškio pagrindinė mokykla 
P. Širvio g. 1, Rokiškis 
8 458 51908 
rokiskiopagrindine@post.rokiskis.lt 

Obelių socialinių paslaugų namai 

Mokyklos g. 9, Obeliai, Obelių sen., 
Rokiškio r. 
8 458 78676, 8 686 88707 
post@obeliuvgn.lt 
https://www.obeliuspn.lt/ 

Rokiškio rajono neįgaliųjų draugija 
Vytauto g. 25, Rokiškis  
8 458 31262 

Rokiškio diabeto klubas „Rokiškis“ Juodupės g. 1, Rokiškis 

VšĮ „Pagalbos informacijos šeimai“ 
tarnybos Rokiškio užimtumo kambarys 

Kauno g. 31A, Rokiškis (Rokiškio 
technologijos, verslo ir žemės ūkio 
mokyklos bendrabučio patalpose)    

Rokiškio išsėtinės sklerozės asociacija 
Vytauto Gužo g. 8, Panemunis, 
Pandėlio sen., Rokiškio r. 

Rokiškio rajono klubas „Artritas“ Respublikos g. 94, Rokiškis 
VšĮ „LASS šiaurės rytų centro“ Rokiškio 
skyrius 

P. Širvio g. 13-65, Rokiškis   
8 458 53359 

Rokiškio rajono neįgaliųjų sporto klubas 
„Olimpija“ 

J. Basanavičiaus g. 3, Rokiškis 
8 458 51516, 8 623 12902 
uabermelita@gmail.com 

Šaltinis: Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 metų vidaus ir išorės aplinkos analizė (2021) 
 

Rokiškio rajono savivaldybėje yra išplėtotos socialinės priežiūros paslaugos bendruomeniniuose vaikų 
namuose, teikiamos medicininės socialinės paslaugos, yra platus socialinių paslaugų pasirinkimas asmenims, 
turintiems įvairaus laipsnio negalią, tačiau trūksta įvairesnių nestacionarių socialinių paslaugų, nepakankamas 
socialinio būsto fondas, o socialines paslaugas teikiančių įstaigų tinklas savivaldybėje išsidėstęs netolygiai. 

 

3.2. Kultūrinė aplinka 

3.2.1. Kultūros įstaigos 

Rokiškio rajono savivaldybės kultūros įstaigų tinklą sudaro kultūros centrai, bibliotekos ir muziejai 
(3.2.1.1 lentelė). 2022 m. pradžioje Rokiškio rajone veikė 4 kultūros centrai – Rokiškio kultūros centras (su 6 
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padaliniais) ir 3 biudžetinės įstaigos - Obelių socialinių paslaugų namai, Panemunėlio mokykla-daugiafunkcis 
centras bei Pandėlio universalus daugiafunkcis centras. Rokiškio rajono savivaldybės bibliotekų tinklą sudarė 
Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka ir 37 jos filialai (3 miesto ir 34 kaimo). Rajono 
teritorijoje taip pat veikė 14 muziejų, parodų ir kolekcijų – Rokiškio dvaro sodyboje įsikūręs savivaldybei 
pavaldus Rokiškio krašto muziejus, kuriam priklauso 2 skyriai (Laisvės kovų istorijos muziejus Obeliuose ir 
Etnografijos skyrius Kriaunose) bei 11 kitų muziejų, parodų ir kolekcijų. 

3.2.1.1 lentelė. Kultūros įstaigos Rokiškio rajono savivaldybėje 

Eil. Nr. Įstaigos pavadinimas Adresas 
1. Rokiškio kultūros centras Respublikos g. 96, Rokiškis 
2. Obelių socialinių paslaugų namai Mokyklos g. 9, Obeliai, Rokiškio r. 
3. Panemunėlio mokykla-daugiafunkcis centras  Kamajų g. 11, Panemunėlio glž.st., Rokiškio r. 
4. Pandėlio universalus daugiafunkcis centras Kraštinė g. 9, Pandėlys, Rokiškio r. 
5. Rokiškio krašto muziejus:  Tyzenhauzų g. 5, Rokiškis  
5.1 Laisvės kovų istorijos muziejus Obeliuose Vytauto g. 18, Obeliai, Rokiškio r. 
5.2 Etnografijos skyrius Kriaunose Sartų g. 12, Kriaunų k., Rokiškio r. 
6. J. ir A. Tunaičių etnografijos muziejus Šetekšniai, Rokiškio r. 

7. 
Kamajų miestelio istorijos, poeto, kunigo A. Strazdo 
muziejus 

Kraštinė g. 6, Kamajų mstl., Rokiškio r. 

8. Kiškių muziejus Parko g. 1, Duokiškis, Rokiškio r. 
9. Medžioklės trofėjų kolekcija Laisvės g. 19, Rokiškis 
10. Muziejus „Lėlių namai“ Pušyno g. 2, Bajorų k., Rokiškio r. 
11. Nemiros rankinių kolekcija Tervydžiai, Rokiškio r. 
12. Nijolės Čirūnienės kiaušinių dėkliukų kolekcija Topolių g. 4, Bajorų k., Rokiškio r. 
13. Onuškio istorijos visuomeninis muziejus Komarų g. 4, Onuškis, Juodupės sen., Rokiškio r. 
14. Prakartėlių kolekcija Tyzenhauzų g. 5, Rokiškis  
15. Tautodailės ir liaudies buities muziejus Kriaunų g. 2, Laibgalių k., Jūžintų sen., Rokiškio r. 

16. 
Rokiškio Šv. Apaštalo ir evangelisto Mato 
bažnyčios muziejus-lobynas 

Nepriklausomybės a. 1, Rokiškis  

17. 
Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio 
viešoji biblioteka 

Nepriklausomybės a. 16, Rokiškis 

Šaltinis: Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 metų vidaus ir išorės aplinkos analizė (2021) 

Kultūros centras. Rokiškio kultūros centro duomenimis, Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje 
veikia 1 kultūros centras. Rokiškio kultūros centro tinklą sudaro 6 padaliniai: 3 rajono padaliniai – Juodupėje, 
Jūžintuose ir Laibgaliuose bei 3 priemiesčio padaliniai – Kavoliškyje, Žiobiškyje ir Bajoruose.  

Rokiškio krašto muziejus. Rokiškio rajone veikia vienas savivaldybei pavaldus muziejus – Rokiškio 
krašto muziejus ir 2 jo padaliniai – Laisvės kovų istorijos muziejus Obeliuose bei Etnografijos skyrius 
Kriaunuose. Rokiškio krašto muziejuje ir jo filialuose yra 45 ekspozicijų salės ir 13 saugyklų, rengiamos 
įvairios parodos bei renginiai, vykdoma net 31 edukacija. 2020 m. duomenimis, Rokiškio krašto muziejuje 
buvo saugoma 112 700 eksponatų, o jų skaičius nuo 2016 m. išsaugo 6 %. Populiariausios Rokiškio krašto 
muziejaus ekspozicijos – prakartėlių paroda, Rokiškio krašto istorijos ekspozicija, Rokiškio dvaro XIX a.–XX 
a. vid. ekspozicija bei Liongino Šepkos drožinių ekspozicija. 2020 m. muziejuje aptarnauta 281 ekskursija, 
kurioje dalyvavo 4 841 lankytojas.  

Biblioteka. Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka turi 37 filialus, iš jų 3 – 
filialai miestuose (Obeliuose, Pandėlyje ir Rokiškyje), kiti 34 filialai veikia rajono seniūnijose. Bibliotekos 
filialų sąrašas pateiktas 3.2.1.2 lentelėje. 

3.2.1.2 lentelė. Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos filialai 

Eil. Nr. Įstaigos pavadinimas Adresas 
Miesto filialai 

1. Obelių miesto filialas Stoties g. 31, Obeliai, Rokiškio r.  
2. Pandėlio miesto filialas Panemunio g. 23, Pandėlio m., Rokiškio r.  
3. Rokiškio miesto filialas Taikos g. 19-1, Rokiškis, Rokiškis 

Kaimo filialai 
4. Aleksandravėlės filialas Dirbtuvių g. 1A, Aleksandravėlės k., Rokiškio r.  
5. Antanašės filialas Taikos g. 11, Antanašės k., Obelių pšt., Rokiškio r.  
6. Aukštakalnių filialas Ežero g. 2, Aukštakalnių k., Kamajų pšt., Rokiškio r.  
7. Bajorų filialas Pušyno g. 2, Bajorai, Rokiškio pšt., Rokiškio r.  
8. Čedasų filialas Mokyklos g. 1, Čedasai, Rokiškio kiln. pšt., Rokiškio r.  
9. Čivylių filialas Čivylių g. 25, Čivylių k., Jūžintų pšt., Rokiškio r.  
10. Didsodės filialas Darželio g. 1, Didsodės k., Juodupės pšt., Rokiškio r.  
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Šaltinis: https://www.rokiskis.rvb.lt/kontaktai/ 

Meno kolektyvai. Rokiškio rajono savivaldybėje organizuojamose festivaliuose, šventėse, edukacijose 
ir kituose renginiuose aktyviai dalyvauja rajono mėgėjiškų meno kolektyvų būrys. Remiantis 2020 m. Rokiškio 
rajono savivaldybės administracijos duomenimis, rajone veiklą vykdo net 79 mėgėjų meno kolektyvai. 
Pagrindiniai meno kolektyvai veikia prie Rokiškio kultūros centro, kurio duomenimis – tai 14 įvairaus žanro 
mėgėjiškų suaugusiųjų ir vaikų meno kolektyvų Rokiškio mieste ir dar 15 meno kolektyvų, veiklą vystančių 
Rokiškio kultūros centro rajono ir priemiesčio padaliniuose (6 Juodupėje, 1 Jūžintuose, 2 Žiobiškyje, 1 
Kavoliškyje, 1 Skemuose, 3 Bajoruose ir dar 1 – Bajoruose ir Skemuose). Rokiškio kultūros centro ir jo rajono 
bei priemiesčio padaliniuose veikiančių mėgėjų meno kolektyvų sąrašas pateiktas 3.2.1.3 lentelėje. 

3.2.1.3 lentelė. Rokiškio kultūros centro ir jo rajono bei priemiesčio padaliniuose veikiančių mėgėjų meno 
kolektyvų sąrašas 

Eil. Nr. Kolektyvo pavadinimas 
Rokiškio kultūros centro kolektyvai 

1. Rokiškio liaudies teatras 
2. Vaikų teatras „Grįžulo ratai“ 
3. Folkloro ansamblis „Gastauta“ 
4. Folkloro ansamblis „Saulala“ 
5. Vokalinė grupė „Bella Fa“ 
6. Vyrų vokalinis ansamblis 
7. Moterų choras „Medeina“ 
8. Tremtinių choras „Vėtrungė“ 
9. Vaikų folkloro ansamblis „Bitula“ 
10. Vaikų vokalinė grupė „Akoladė“ 
11. Pramoginių šokių kolektyvas 
12. Linijinių šokių kolektyvas 
13. Istorinių šokių kolektyvas „Saltare la Lavanda“ 
14. Senjorų judesio studija „Nuotaika“ 

Rokiškio kultūros centro rajono padalinio kolektyvai 
15. Juodupės vokalinis ansamblis 
16. Juodupės senjorų ansamblis „Volungė“ 
17. Juodupės kapela „Jadupėla“ 
18. Juodupės liaudiškos muzikos kapela „Vyžuonta“ 
19. Juodupės jaunimo vokalinė studija 
20. Juodupės mėgėjų teatras 
21. Jūžintų sakralinės muzikos vokalinis kolektyvas   

11. Duokiškio filialas Parko g. 1, Duokiškio k., Rokiškio r.  
12. Gediškių filialas Rokiškio g. 19, Gediškių k., Juodupės pšt., Rokiškio r.  
13. Juodupės mstl. filialas Tekstilininkų g. 5, Juodupės mstl., Rokiškio r.  
14. Jūžintų filialas Beržų g. 3 Jūžintai 42265 Rokiškio r. 
15. Kalvių filialas Mindaugo g. 21, Kalvių k., Kamajų pšt., Rokiškio r. 
16. Kamajų filialas Vilniaus g. 4, Kamajai, Rokiškio r.  
17. Kavoliškio filialas Sodo g. 1, Kavoliškis, Rokiškio r.  
18. Kazliškio filialas Sodų g. 10, Kazliškio k. Rokiškio kiln. pšt., Rokiškio r.  
19. Konstantinavos filialas Nemunėlio g. 18, Konstantinava, Rokiškio kiln. pšt., Rokiškio r.  
20. Kriaunų filialas Sartų g. 19, Kriaunų k., Rokiškio r.  
21. Laibgalių filialas Ateities g. 3, Laibgaliai, Rokiškio r.  
22. Lašų filialas Biržupio g. 4, Lašų k., Kriaunų pšt., Rokiškio r.  
23. Lukštų filialas Lukštų g. 10, Lukštų k., Juodupės p., Rokiškio r.  
24. Martynonių filialas Bibliotekos g. 5, Lailūnų k., Rokiškio kiln. pšt., Rokiškio r.  
25. Onuškio filialas Komarų g. 4, Onuškis, Rokiškio r.  
26. Pakriaunių filialas Pakriaunių g. 15, Pakriaunių k., Obelių pšt., Rokiškio r.  
27. Panemunėlio glžk. st. filialas Kamajų g. 11 Panemunėlio glžk. st., Rokiškio r.  
28. Panemunėlio mstl. filialas Nemunėlio g. 3, Panemunėlio mstl., Panemunėlio glžk. st. pšt., Rokiškio r.  
39. Panemunio filialas Nemunėlio g. 19A, Panemunis, Rokiškio kiln. pšt., 42390 Rokiškio r.   
30. Ragelių filialas Ragelių g. 11, Ragelių k., Laibgalių pšt., Rokiškio r.   
31. Salų filialas Kaštonų g. 21, Salų mstl., Rokiškio r.   
32. Sėlynės filialas Grigonio g. 6, Sėlynės k., Rokiškio pšt., Rokiškio r.   
33. Skemų filialas Jaunystės g. 4, Skemų k., Rokiškio pšt., Rokiškio r.   
34. Sriubiškių filialas Šviesos g. 1, Sriubiškių k., Pandėlio pšt., Rokiškio r.   
35. Suvainiškio filialas Panemunio g. 17, Suvainiškio mstl., Rokiškio kiln. pšt., Rokiškio r.   
36. Verksnionių filialas Dviragio g. 22, Verksnionių k., Kamajų pšt., Rokiškio r.   
37. Žiobiškio filialas Šilo g. 4, Žiobiškis, Rokiškio kiln. pšt., Rokiškio r.   
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Eil. Nr. Kolektyvo pavadinimas 
Rokiškio kultūros centro priemiesčio padalinio kolektyvai 

22. Žiobiškio folkloro ansamblis „Vengerinė“ 
23. Žiobiškio vaikų saviraiškos grupė 
24. Kavoliškio vokalinis moterų ansamblis „Laukupė“ 
25. Skemų moterų šokių kolektyvas „Straksės“   
26. Jungtinė Bajorų ir Skemų kaimo kapela „Bajorskemis“ 
27. Bajorų mėgėjų teatras „Šnekutis“ 
28. Bajorų lėlių teatras ČIZ 
29. Bajorų „Vidurdienio damų“ klubas 

Šaltinis: https://www.rokiskiokc.lt/produktai/meno-kolektyvai/ 

Renginiai. Rokiškio mieste ir rajono savivaldybėje organizuojami įvairūs renginiai – tiek tradiciniai, 
tiek nauji, atitinkantys bendruomenės bei miesto svečių kultūrinius poreikius. Čia vyksta Laisvės gynėjų 
dienos „XXX ugnies žiedų laisvei“, Vasario 16-tosios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos, Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo dienos „Švęsk laisvę, Rokiški“, Vilties ir gedulo dienos, Valstybės dienos 
renginiai, Užgavėnių, Jonvakario, Halloween‘o, Eglutės įžiebimo, Senųjų metų palydų ir Naujųjų metų 
sutikimo šventės, Kalėdinių giesmių vakaras šv. Mato bažnyčioje. Rugsėjo mėnesį švenčiama tradicinė miesto 
šventė.   

Rokiškio rajonas garsus jame vykstančiais teatriniais festivaliais. Tai Lietuvos profesionalių teatrų 
festivalis „Vaidiname žemdirbiams“, tarptautinis mėgėjų teatrų festivalis „Interrampa“. Kiti žymesni renginiai 
ir festivaliai – tarptautinis vargonų muzikos festivalis, mėgėjų meno kūrybos festivalis „Vasaronės“, 
tarptautinis šiuolaikinio meno festivalis „Startas“, kultūros ir meno festivalis „Vasaros naktys. Mūsų naktys“, 
tradicinė folkloro šventė „Aušta aušrela“.   

Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis ir Rokiškio rajono savivaldybės strateginio 
plėtros plano iki 2030 metų vidaus ir išorės aplinkos analize (2021), kultūros įstaigų tinklas Rokiškio rajono 
savivaldybėje išplėtotas pakankamai, kultūros centro renginių ir dalyvių skaičius bei profesionalaus meno 
renginių skaičius – vienas didžiausių tarp apskrities savivaldybių, o meno mėgėjų kolektyvų ir jų dalyvių, 
tenkančių 1000 gyventojų, skaičius – didesnis nei apskrityje ir šalyje. Rokiškio muziejaus lankytojų skaičius 
– taip pat didžiausias tarp Panevėžio apskrities savivaldybių, pastebimas išaugęs muziejaus eksponatų skaičius 
ir platus teikiamų edukacinių programų spektras. Vis dėlto, rajone trūksta kvalifikuotų kultūros specialistų, 
profesionalių koncertų, parodų, įvairesnių renginių, gyventojai taip pat pasigenda kino teatro, lauko estrados, 
vaikų bei jaunimo meno mėgėjų kolektyvų. Rokiškio rajono savivaldybėje reikėtų modernizuoti kultūros 
infrastruktūrą bei pritaikyti ją asmenų su negalia poreikiams, pritaikyti viešąsias erdves kultūros paslaugų 
teikimui, aktyviau vykdyti kultūros paveldo įveiklinimą, plėtoti skaitmeninio turinio kultūros paslaugas, o taip 
pat stiprinti bendradarbiavimą su kaimyninėmis savivaldybėmis, užsienio šalimis, sudarant galimybes ugdyti 
ir telkti profesionalius kūrėjus, pritraukti jaunus kultūros ir meno darbuotojus į rajoną ir kt. 

 

3.2.2. Bendruomenės 

2021 m. pabaigoje Rokiškio rajono savivaldybėje veikė 39 bendruomenės (3.2.2.1 lentelė). Visos jos 
veikė kaimiškoje Rokiškio rajono dalyje ir buvo susijungusios į Rokiškio rajono bendruomenių asociaciją.  

Rokiškio rajone taip pat veikia 2 vietos veiklos grupės – Rokiškio rajono vietos veiklos grupė (Rokiškio 
rajono VVG) ir Rokiškio miesto vietos veiklos grupė (Rokiškio miesto VVG).   

Rokiškio rajono VVG įsteigta 2007 m. Jos teritorija – Rokiškio rajono savivaldybė be Rokiškio miesto. 
Rokiškio rajono VVG priklauso 113 narių, atstovaujančių pilietinį, verslo bei valdžios sektorius. Visos 39 
Rokiškio rajono savivaldybėje veikiančios kaimo bendruomenės yra Rokiškio rajono VVG narės. Šiuo metu 
Rokiškio rajono VVG įgyvendina 2014–2020 m. Rokiškio kaimo strategiją, kuri apima 2016–2023 m. 
laikotarpį. Strategija skirta Rokiškio rajono savivaldybės kaimiškosios teritorijos ekonominės veiklos 
įvairinimui, darbo vietų kūrimui, inovacijų diegimui, socialinės įtraukties skatinimui ir užimtumo didinimui 
bei kaimo atnaujinimui, krašto savitumo puoselėjimui. Rokiškio rajono VVG duomenimis, iki 2021 m. spalio 
mėn. buvo įgyvendinta arba įgyvendinami 22 projektai, kurių bendra suma siekė 1574,3 tūkst. Eur. 

Rokiškio miesto VVG įsteigta 2015 m. Jos teritorija – Rokiškio miestas. Rokiškio miesto VVG 
priklauso 34 nariai, atstovaujantys pilietinį, verslo bei valdžios sektorius. Šiuo metu Rokiškio miesto VVG 
įgyvendina Rokiškio miesto vietos plėtros strategiją 2014–2020 metams. Pagrindinis strategijos tikslas yra 
mažinti Rokiškio miesto nedarbo ir socialinės atskirties problemas didinant visuomenės grupių socialinę 
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integraciją, užimtumą bei bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų (NVO), verslo ir vietos valdžios 
bendradarbiavimą. Rokiškio miesto VVG duomenimis, iki 2021 m. spalio mėn. buvo įgyvendinta arba 
įgyvendinami 18 projektų. 

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos duomenimis, 2021 m. Rokiškio rajone veikė 23 įvairios 
NVO ir jų skaičius nuo 2016 m. išaugo 5 organizacijomis. NVO užima tarpinę grandį tarp valdžios ir žmonių, 
gali daryti įtaką valdžios priimamiems sprendimams bei kartu su valstybės pagalba užtikrinti gyventojų gerovę. 
Rokiškio rajono savivaldybėje veikia ir NVO taryba, kurios veiklos tikslas – užtikrinti ir skatinti NVO 
dalyvavimą nustatant, formuojant bei įgyvendinant NVO plėtros valstybės politiką savivaldybėje, stiprinti 
bendradarbiavimą tarp savivaldybės institucijų, įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų.  

3.2.2.1 lentelė. Bendruomenės ir kitos NVO Rokiškio rajono savivaldybėje 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Adresas 

Bendruomenės 
1. Aleknų kaimo bendruomenė Raupių k., Juodupės sen., Rokiškio r. 
2. Aleksandravėlės kaimo bendruomenė Dirbtuvių 14, Aleksandravėlė, Rokiškio r. 
3. Antanašės kaimo bendruomenės centras Taikos g. 19, Antanašės k., Rokiškio r. 

4. Augustinavos kaimo bendruomenė 
Atžalyno g. 11, Augustinavos k., Panemunėlio sen., Rokiškio 
r. 

5. Aukštakalnių kaimo bendruomenė Aukštakalnių k., Rokiškio r. 

6. 
Rokiškio kaimiškosios seniūnijos Bajorų kaimo 
bendruomenė 

Pušyno g. 2, Bajorai, Rokiškio r. 

7. Bobriškio bendruomenė Bobriškio k. 6, Bobriškio k., Rokiškio r. 
8. Kaimo bendruomenė „Čedasai“ Čedasų k., Rokiškio r. 
9. Čivylių bendruomenė Čivyliai, Rokiškio r. 

10. Didsodės kaimo bendruomenė Darželio g. 1, Didsodė, Rokiškio r. 
11. Duokiškio kaimo bendruomenė Duokiškis, Rokiškio r. 
12. Juodupės miestelio bendruomenė Pergalės 4A, Juodupės mstl., Rokiškio r. 
13. Jūžintų kaimo bendruomenė Liepų g. 4, Jūžintų mslt., Rokiškio r.  
14. Kairelių kaimo bendruomenė Rokiškio g. 21, Gediškių k., Rokiškio r. 
15. Kalvių kaimo bendruomenė Vilniaus g. 4, Kamajai, Rokiškio r. 
16. Kazliškio kaimo bendruomenė Sodų g. 10, Kazliškio k., Rokiškio r 
17. Kriaunų kaimo bendruomenė Sartų g. 19, Kriaunos, Rokiškio r. 
18. Laibgalių bendruomenė Laibgalių k., Rokiškio r. 
19. Lailūnų kaimo bendruomenė Bibliotekos g. 5, Lailūnų k., Rokiškio r. 
20. Lašų kaimo bendruomenė Biržupio g. 4, Lašų k., Rokiškio r. 
21. Lukštų kaimo bendruomenė „Versmė“ Lukštų g. 10, Lukštų k., Rokiškio r. 
22. Kamajų bendruomenė Vilniaus g. 4, Kamajai, Rokiškio r. 
23. Rokiškio rajono Kavoliškio kaimo bendruomenė Sodo g. 1, Kavoliškio k., Rokiškio r. 
24. Kazliškio kaimo bendruomenė Sodų g. 3, Kazliškio k., Rokiškio r. 
25. Konstantinavos bendruomenės santalka Nemunėlio g. 18, Konstantinava, Rokiškio r.  
26. Kaimo bendruomenė „Pakriauna“ Pakriaunių g. 15, Pakriauniai, Rokiškio r. 
27. Rokiškio rajono Panemunėlio gel. st. kaimo bendruomenė Stoties g. 4, Panemunėlio glž. st., Rokiškio r. 
28. Panemunėlio miestelio bendruomenė Nemunėlio g. 3A, Panemunėlis, Rokiškio r. 
29. Pandėlio miesto bendruomenė Vytauto a. 11, Pandėlys, Rokiškio r. 
30. Panemunio kaimo bendruomenė Nemunėlio g. 19A, Panemunis, Rokiškio r. 
31. Obelių bendruomenės centras Dariaus ir Girėno g. 6, Obeliai, Rokiškio r. 
32. Onuškio kaimo bendruomenė Komarų g. 4, Onuškio k., Rokiškio r. 
33. Salų kaimo bendruomenė Kaštonų g. 21, Salos, Rokiškio r. 
34. Sėlynės kaimo bendruomenė Leono Grigonio g. 10, Sėlynės k., Rokiškio r. 
35. Rokiškio rajono Skemų kaimo bendruomenė Skemai, Rokiškio r. 
36. Sriubiškių kaimo bendruomenė Šviesos g. 1, Sriubiškiai, Rokiškio r. 
37. Suvainiškio kaimo bendruomenė Naujoji g. 7, Suvainiškis, Rokiškio r. 
38. Verksnionių kaimo bendruomenė Vilniaus g. 4, Kamajai, Rokiškio r. 
39. Žiobiškio kaimo bendruomenė Šilo g. 4, Žiobiškio k., Rokiškio r.  

 Rokiškio Rajono Bendruomenių Asociacija Respublikos g. 94, Rokiškis  
Kitos NVO 

1. Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras Nepriklausomybės a. 16, Rokiškis  
2. RJOS „Apvalus stalas“ Respublikos g. 94, Rokiškis  
3. Grožio mokykla Respublikos g. 96, Rokiškis  
4. Jaunimo bendrija „Sėlos Ramuva“ Mokyklos g. 9, Obeliai, Rokiškio r.  
5. Sporto klubas „Obeliai“ Dariaus ir Girėno 6, Obeliai, Rokiškio r.  
6. Rokiškio futbolo klubas J. Basanavičiaus g. 3, Rokiškis  
7. Rokiškio rajono sunkiosios atletikos sporto klubas J. Basanavičiaus g. 3, Rokiškis  
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Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Adresas 

8. Rokiškio skraidymo asociacija „Puga“ Jaunystės g. 5-1, Rokiškis  

9. Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos jaunųjų ūkininkų 
ratelis „Eko-vita“ 

P. Širvio g. 2, Rokiškis  

10. VšĮ „Mažų miestelių krepšinio lyga“ Skapiškio g. 19, Pandėlys, Rokiškio r.  
11. Sporto klubas „Pandėlio SK“ Panemunio g. 25, Pandėlys, Rokiškio r.  
12. VšĮ „Jaunimo ministerija“ Ąžuolų g. 44A, Rokiškis  
13. Rokiškio rajono atletinės gimnastikos klubas „JTK Grizlis“ Panevėžio g. 36-7, Rokiškis  
14. Onkologinių ligonių asociacija „Vilties žybsnis“ Parokiškės g. 10A, Serapiniškio k., Rokiškio r.  
15. Asociacija „Veiklus pilietis“ P. Širvio g. 1, Rokiškis  
16. Rokiškio jaunųjų ledo ritulininkų klubas „Sparta“ J. Basanavičiaus 3, Rokiškis  
17. Rokiškio rajono jaunųjų ūkininkų asociacija Respublikos g. 94-103, Rokiškis  
18. Rokiškio dziudo ir sambo klubas „Torris“ Tulpių g. 6, Rokiškis   
19. VšĮ „Savas Rokiškis“ Respublikos 94, Rokiškis  
20. Asociacija „Mūsų Jūžintai“  Beržų g. 3, Jūžintai, Rokiškio r.  
21. Visuomeninė organizacija „Tyzenhauzų paveldas“ Tyzenhauzų g. 5, Rokiškis  
22. Sporto klubas „Renmoto" Vilniaus g. 4, Rokiškis  
23. Rokiškio rajono moterų sporto klubas „Gode" Taikos g. 17, Rokiškis  

Vietos veiklos grupės  
1. Rokiškio rajono vietos veiklos grupė Respublikos g. 94, Rokiškis  
2. Rokiškio miesto vietos veiklos grupė Stoties g. 23, Rokiškis  

Šaltiniai: http://senas.rokiskiovvg.lt/index.php/lt/bendruomeni-kontaktai; https://rokiskis.lt/gyventojui/nevyriausybines-
organizacijos/nvo-registras/; http://www.rokiskiovvg.lt/kaimo-nvo;  

 

4. EKONOMINĖ APLINKA 

4.1. Užimtumas 

Darbo rinkai tiesioginę įtaką turi demografiniai pokyčiai, nuo kurių priklauso ekonominiu požiūriu 
aktyvių arba darbingų gyventojų, užtikrinančių darbo jėgos pasiūlą, dalis. 2020 metų pradžioje rajone gyveno 
28 072 gyventojai, tarp jų – 16 701 (arba 60 %) ekonomiškai aktyvūs. Rokiškio rajone užimtumo lygis 2016–
2020 m.m. padidėjo 5,1 % (apskrityje tik 0,9 %, šalyje – 2,2 %), darbingo amžiaus gyventojų skaičius sumažėjo 
11,69 % (apskrityje – 9,66 %, šalyje – 3,67 %) (4.1.1 lentelė). 

 

4.1.1 lentelė. Gyventojų užimtumas 

Metai 

Panevėžio apskrityje Rokiškio rajone 

Gyventojų 
skaičius 

Darbingų 
gyventojų 
skaičius 

Užimti 
gyventojai, 

tūkst. 

Užimtumo 
lygis, % 

Gyventojų 
skaičius 

Darbingų 
gyventojų 
skaičius 

Užimti 
gyventojai, 

tūkst. 

Užimtumo 
lygis, % 

2016 231 000 140 101 102,3 66,9 31 454 18 911 10,9 54,4 
2017 225 033 136 082 97,3 67,2 30 451 18 228 10,4 56,4 
2018 218 726 131 547 90,4 66,2 29 472 17 605 11,1 68,0 
2019 214 617 128 855 90,2 65,6 28 728 17 126 11,8 65,2 
2020 211 189 126 564 95,5 67,8 28 072 16 701 11,0 59,5 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas www.stat.gov.lt 

 
Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis (nedarbo lygis). Ekonominiu 

požiūriu aktyvūs (darbingi) gyventojai skirstomi į užimtuosius ir bedarbius. 2021 m. nedarbo lygis Rokiškio 
rajono savivaldybėje siekė 17,5 % ir buvo didesnis 4,5 % už Lietuvos Respublikos bei 3,3 % už apskrities 
nedarbo lygį. 2016-2021 m. nedarbo lygis Rokiškio rajone išaugo nuo 11,3 % iki 17,5 % (4.1.2 lentelė). 
Darbingų gyventojų skaičiaus sumažėjimą Rokiškio rajone sąlygojo neigiami migracijos rodikliai, rajono 
gyventojams migruojant į didžiuosius šalies miestus.   

4.1.2 lentelė. Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis (vidutinis metinis, procentais) 

Pavadinimas 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Lietuvos Respublika 8,1 7,9 8,5 8,4 12,6 13,0 
Panevėžio apskritis 9,2 9,0 9,4 9,1 14,1 14,2 

Rokiškio r. sav. 11,3 11,6 12,5 12,0 17,7 17,5 
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Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas www.stat.gov.lt 

Užimtumo tarnybos Rokiškio skyriaus duomenimis, per 2020 metus nedarbo lygis Rokiškio rajone 
ženkliai išaugo: nuo 12,8 % sausio 1 d., 17,2 % liepos 1 d., iki 21,7 % metų pabaigoje. Vidutinis metinis 
nedarbo lygis rajone 2020 m. pasiekė 17,7 % ir buvo 5,7 % aukštesnis nei 2019 metais (12 %), o 2021 m. 
išaugo iki 17,5 %. 

2020 m. pradžioje Užimtumo tarnybos Rokiškio skyriuje buvo registruoti 2 184 darbo ieškantys žmonės, 
o 2021 m. sausio 1 d. tokių buvo jau 3 619, tai 1,7 karto daugiau. 

Pagrindinės darbo rinkos problemos – darbo jėgos senėjimas, nepakankamai racionali užimtumo 
struktūra, pasireiškianti darbo pasiūlos ir paklausos suderinamumo problemomis. Mažėjant registruotam 
nedarbui, darbo rinka netapo labiau subalansuota. Priešingai, išryškėja nepageidautinos darbo rinkos 
tendencijos: nepakankamas darbo jėgos profesinis ir teritorinis mobilumas, kvalifikacinių gebėjimų stoka, kas 
didina nedarbo problemas – didėja užimtumo mieste ir atitolusiose nuo gamybinių centrų vietovėse 
diferenciacija, išryškėja labiausiai socialiai pažeidžiamų asmenų grupių problemos. Paskutiniaisiais metais 
nedarbui didelę įtaką turi Covid-19 pandemijos sukelta sudėtinga ekonominė situacija. 

Rokiškio rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos tikslas yra pasiekti kuo didesnį gyventojų 
užimtumą, kad kiekvienas galėtų rasti turimą kvalifikaciją atitinkantį darbą ir užsitikrinti tinkamą pragyvenimo 
lygį. 

Rokiškio rajono gyventojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis. Vidutinis mėnesinis bruto 
darbo užmokestis Rokiškio rajono savivaldybėje 2020 m. sudarė 1 155,3 Eur ir buvo mažesnis už Panevėžio 
apskrities ir šalies rodiklį. Vertinant galutines 2016-2020 m. reikšmes Rokiškio rajono savivaldybėje, bruto 
darbo užmokestis padidėjo 44,64 % ir šis didėjimas viršijo tiek šalies, tiek apskrities darbo užmokesčio 
didėjimo tendenciją (4.1.3 lentelė).  

4.1.3 lentelė. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis eurais 

Pavadinimas 2016 2017 2018 2019 2020 2016-2020 pokytis, % 
Lietuvos Respublika 774,0 840,4 924,1 1 296,4 1 428,6 45,82 
Panevėžio apskritis 676,1 735,2 801,0 1 117,2 1 224,8 44,80 
Rokiškio r. sav. 639,6 686,8 742,0 1 047,6 1 155,3 44,64 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas www.stat.gov.lt 

4.2   Investicijos ir apyvarta 

Investicijos. Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, tiesioginės užsienio investicijos 
(toliau – TUI) Lietuvoje kasmet augo ir 2020 m. pabaigoje siekė 23 938,13 mln. Eur, t. y. 13,56 % daugiau nei 
prieš metus (2019 m. pabaigoje TUI sudarė 20 691,38 mln. Eur).  

Vienam Lietuvos gyventojui tenkančios TUI 2020 m. pabaigoje buvo 8 563 Eur arba 13,52 % didesnės 
nei prieš metus (2019 m. pabaigoje – 7 405 Eur). Nuo 2016 iki 2020 metų TUI vienam Lietuvos gyventojui 
išaugo 3 176 Eur arba 1,6 karto (4.2.1 lentelė). 

Augant TUI Respublikoje, augo ir skirta investicijų dalis Panevėžio apskričiai bei Rokiškio rajonui. Nuo 
2016 iki 2020 metų apskrityje investicijos išaugo 143,46 mln. Eur arba 1,5 karto, o rajono savivaldybėje 23,50 
mln. Eur arba 2,4 karto. 

Vienam Rokiškio rajono gyventojui tenkančios TUI 2020 m. buvo 1 460 Eur, o 2016 m. jos siekė tik 
547 Eur, tai 2,7 karto mažiau nei 2020 metais, kai apskrityje ir šalyje augimas sudarė 1,6 karto. Toks TUI 
augimas rajone rodo sėkmingą užsienio kapitalo įsiliejimą į rajono ekonomiką (4.2.1 paveikslas).  

 
4.2.1 lentelė. Tiesioginės užsienio investicijos (TUI) Rokiškio rajono savivaldybėje ir jų palyginimas su šalies ir 
apskrities rodikliais 

Duomenų 
pavadinimas 

Teritorijos 
pavadinimas 

Metai 
2016 2017 2018 2019 2020 

Tiesioginės užsienio 
investicijos 
laikotarpio pabaigoje 
| mln. EUR 

Lietuvos 
Respublika 

15 
341,52** 

16 
360,56** 

16 
959,32** 

20 691,38** 
23 

938,13 

Panevėžio apskritis 319,04** 363,38** 382,27** 411,44** 462,50 

Rokiškio r. sav. 16,67** 35,80** 32,61** 34,33** 40,17 

Tiesioginės užsienio 
investicijos, 
tenkančios vienam 
gyventojui, 

Lietuvos 
Respublika 5 387** 5 825** 6 070** 7 405** 8 563** 

Panevėžio apskritis 1 418** 1 661** 1 781** 1 948** 2 223 

Rokiškio r. sav. 547** 1 215** 1 135** 1 223** 1 460 
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laikotarpio pabaigoje 
| EUR 

Pastaba: ** - patikslinti ir perskaičiuoti duomenys 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas www.stat.gov.lt 
 

 

4.2.1 pav. Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui 2016-2020 m.m. / Eur 
(Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas www.stat.gov.lt) 

 
Materialinės investicijos (MI) tai investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą - vienas svarbiausių 

ekonomikos augimą skatinančių veiksnių. 2020 m. Panevėžio apskrityje materialinės investicijos nuo visų 
Lietuvos materialinių investicijų sudarė 3,93 %, Rokiškio rajone 0,45 %. MI rajone kasmet svyravo ir 2020 m. 
pasiekė 39 950 tūkst. Eur, t. y. 17,55 % daugiau nei prieš metus (2019 m.  MI sudarė 32 937 tūkst. Eur) (4.2.2 
lentelė). Daugiausia materialinių investicijų rajone buvo nukreipta į šiuos sektorius: viešasis valdymas ir 
gynyba bei privalomasis socialinis draudimas, kasyba ir karjerų eksploatavimas bei apdirbamoji pramonė.  

MI, tenkančios vienam gyventojui, nagrinėjamu laikotarpiu augo šalyje (išskyrus 2020 m.), Panevėžio 
apskrityje ir Rokiškio rajone svyravo. Vienam Rokiškio rajono gyventojui tenkančios MI 2020 m. buvo 1 437 
Eur, o 2019 m. jos buvo 1 160 Eur, tai 277 Eur daugiau nei 2019 m. (4.2.2 paveikslas). Nuo 2016 m. iki 2020 
m. materialinės investicijos rajone vienam gyventojui padidėjo 1,5 karto. 

 
4.2.2 lentelė. Materialinės investicijos (MI) Rokiškio rajono savivaldybėje ir jų palyginimas su šalies ir apskrities 
rodikliais 

Duomenų 
pavadinimas 

Teritorijos 
pavadinimas 

Metai 
2016 2017 2018 2019 2020 

Materialinės investicijos 
to meto kainomis | 
tūkst. EUR 

Lietuvos 
Respublika 6 895 354 7 315 932 8 077 810 9 539 717 8 863 908* 

Panevėžio 
apskritis 

286 456 327 560 350 072 329 842 348 731* 

Rokiškio r. sav. 30 644 31 662 37 617 32 937 39 950* 

Materialinės 
investicijos, tenkančios 
vienam gyventojui | 
EUR 

Lietuvos 
Respublika 2 404 2 587 2 883 3 414 3 171* 

Panevėžio 
apskritis 1 256 1 476 1 616 1 549 1 664* 

Rokiškio r. sav. 990 1 057 1 293 1 160 1 437* 
Pastaba: * - išankstiniai duomenys 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas www.stat.gov.lt 
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4.2.2 pav. Materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui 2016-2020 m.m. / Eur  

(Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas www.stat.gov.lt) 

 Apyvarta - bendrosios įmonės įplaukos už parduotas prekes ir paslaugas per tam tikrą laikotarpį. 
Rokiškio rajono savivaldybėje nefinansinių įmonių apyvarta pagal veiklos vykdymo vietą 2020 m. buvo 1,1 
karto didesnė nei 2016 m. ir siekė 528 452 tūks. Eur., tai sudarė 0,53 % šalies ir 10,25 % apskrities apyvartos 
(4.2.3 lentelė). 

4.2.3 lentelė. Apyvarta pagal veiklos vykdymo vietą (nefinansų įmonių), tūkst. Eur 
Teritorijos 

pavadinimas 
Apyvarta pagal veiklos vykdymo vietą (nefinansų įmonių), tūkst. Eur 

2016 2017 2018 2019 2020 
Lietuvos 
Respublika 

77 979 909 86 986 501 94 451 705 101 154 275 99 715 224* 

Panevėžio apskritis 4 179 125 4 664 756 4 915 615 5 176 444 5 156 897* 

Rokiškio r. sav. 486 908 534 295 484 506 489 088 528 452* 

Pastaba: * - išankstiniai duomenys 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas www.stat.gov.lt 

 
Įmonių apyvartos rodikliai yra tiesiogiai siejami su ekonomikos struktūra. Pagal struktūrą, didžioji 

apyvartos dalis Rokiškio rajono savivaldybėje 40,44 % yra generuojama didmeninės ir mažmeninės prekybos, 
41,66 % kasybos ir karjerų ekspluatavimo bei apdirbamosios pramonės, 4,98 % - statybos įmonių. Mažiausia 
apyvartos dalis rajone tenka nekilnojamojo turto operacijų veiklos įmonėms – 0,35 % ir informacijų bei ryšių 
veiklos įmonėms – 0,48 % (4.2.3 paveikslas). 
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4.2.3 pav. Apyvarta pagal ekonominės veiklos rūšis (nefinansų įmonių)  

Rokiškio rajono savivaldybėje 2020 m., tūkst. Eur  
(Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas www.stat.gov.lt) 

 

 

4.3 Turizmas ir rekreacija 

Rokiškio rajonas turi patrauklių turizmo plėtrai ypatumų. Jis pasižymi dvarų gausa, patrauklia gamtine 
aplinka, dideliu nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių skaičiumi, netradicinėmis turistinėmis paslaugomis, 
poilsiaviečių gausa, dideliu ekskursijų ir edukacijų skaičiumi, populiarinamais tradiciniais amatais. 

Remiantis 2008 m. “Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu”, pagal gamtinės bei 
kultūrinės aplinkos turtingumą, rajone išskiriami 8 rekreaciniai arealai ar jų dalys:  Kupiškio – Alizavos 
(didžioji dalis Kupiškio rajone), Pandėlio – Skapiškio, Čedasų – Juodupės, Rokiškio, Kamajų, Duokiškio - 
Skemų, Obelių, Dusetų (dalis Zarasų rajone).  

Aukščiauso rango rekreacinė teritorija rajone yra Sėlos rekreacinės srities dalis, kuri apima visą rytinį 
Rokiškio rajono pakraštį (likusioji srities dalis Zarasu r. sav.). Ši sritis apjungia Dusetų ir Obelių rekreacinių 
resursinių arealų išteklius bei infrastrukturą, kurie sudaro Dusetų - Obelių rekreacinį rajoną.  

Rokiškio rajone išskirti dar du rekreaciniai rajonai: Rokiškio rekreacinis rajonas, apjungiantis Rokiškio 
ir Kamajų rekreacinius arealus bei Kupiškio rekreacinis rajonas, apjungiantis Kupiškio – Alizavos arealą 
(nedidelę Kupiškio rajono dalį). 

Likusieji rekreaciniai arealai rajone (Pandėlio – Skapiškio, Čedasų – Juodupės, Duokiškio - Skemų), dėl 
žemo rekreacinio potencialo, nesudaro aukšto rango rekreacinių rajonų. 

Gamtiniai ištekliai. Rokiškio rajono, kaip ir daugumos kitų Lietuvos rajonų, viena didžiausių vertybių 
yra gamtiniai ištekliai, pagal svarbą turizmo plėtrai prilyginami kultūros ištekliams. 

Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje iš viso teka 42 upės, tyvuliuoja 99 ežerai ir 11 tvenkinių.  
Pietinė ir rytinė Rokiškio rajono dalis priklauso Šventosios upės baseinui (teka Šetekštnos aukštupys, Kriaunos 
upė), likusi dalis – Lielupės upės baseinui (teka Nemunėlio, Lėvens, Apasčios, Susėjos aukštupiai). Didžiausi 
rajono ežerai – Sartai (ketvirtas pagal plotą šalies ežeras, išsidėstęs Rokiškio ir Zarasų rajonuose), Dviragis, 
Rašai, Čedasas, Našlys, Zalvė, Jūžintas, Vazajis.  

Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje esantys didžiausi miškai – Suvainiškio, Apūniškio, Salagirio.  
Teritorijoje yra ir keletas pelkių (didesnės – Suvainiškio, Juodymų, Paduobio). 

Rokiškio rajono savivaldybėje suskaičiuojamos 9 rekreacinės zonos: Levandų sodyba, Levandų 
vanagynė, poilsiavietė Obelių miesto parke prie Rastupio upelio, poilsiavietė prie Kriaunos upės, poilsiavietė 
prie Miliūnų tvenkinio, poilsiavietė prie Rokiškio ežero, Salų miestelio Dviragio ežero pakrantė, Sartų ežero 
apžvalgos bokštas ir Velykalnio poilsiavietė. 

Kultūriniai ištekliai. Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registro duomenimis, 2021 m. pradžioje 
Rokiškio rajono savivaldybėje buvo įregistruotos 588 kultūros vertybės (iš jų 439 – nekilnojamosios ir 149 – 
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kilnojamosios). Tai daugiausiai tiek kilnojamųjų, tiek nekilnojamųjų kultūros vertybių turinti savivaldybė 
Panevėžio apskrityje.  

Pagal reikšmingumą Rokiškio rajono savivaldybėje iš kilnojamųjų kultūros vertybių daugiausiai 
sutinkama įrangos bei reikmenų, iš nekilnojamų kultūros vertybių – architektūrinių bei memorialinių vertybių. 
Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje yra 2 urbanistinės nekilnojamosios kultūros vertybės – Rokiškio 
miesto ir Kamajų miestelio istorinės dalys. Rokiškio rajono savivaldybė išsiskiria dvarų gausa, kuriuose vyksta 
įvairūs renginiai, konferencijos, edukacijos, ekskursijos. Gražiausi ir populiariausi jų yra keturi – Rokiškio, 
Ilzenbergo, Salų ir Gačionių.  

Rokiškio turizmo ir amatų informacijos centro duomenimis, Rokiškio rajono savivaldybėje 
suskaičiuojama apie 150 lankytinų vietų bei objektų, kurių svarbiausi, pritraukiantys daugiausiai turistų – 
Ilzenbergo dvaras ir parkas, Salų dvaras ir parkas, Rokiškio dvaro sodyba - krašto muziejus, Rokiškio Šv. 
Apaštalo evangelisto Mato bažnyčia ir kt. 

Rokiškio kraštas garsus kulinariniu paveldu (Jūžintų krašto kulinarinis paveldas, Juodupės baravykų ir 
šakočių namai, R. Nagelės uosių ir uogų vynai). Į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą 
Rokiškio rajono savivaldybėje įtraukta 1 nematerialaus kultūros paveldo vertybė – tai Jūžintų krašto keptinio 
alaus darymo tradicija (įtraukta 2017 m.). 

Rokiškis vadinamas ne tik teatrinio gyvenimo, bet ir medžio skulptūros, tapytų langinių sostine. Jau 
beveik tris dešimtmečius čia rengiami profesionalių teatrų festivaliai, taip pat vyksta tarptautiniai vargonų 
muzikos, klasikinės muzikos, mėgėjų teatrų ir kiti renginiai. Miestą puošia didžiausias Europoje tematinis 
medžio skulptūrų parkas. 

Iki 2021 m. lapkričio mėnesio Rokiškio rajono savivaldybėje turizmo informavimo ir konsultavimo, 
tradicinių amatų informacijos teikimo ir koordinavimo bei kt. paslaugas teikė VšĮ „Rokiškio turizmo ir amatų 
informacijos centras“. Nuo 2021 m. lapkričio mėnesio ši įstaiga reorganizuota į VšĮ „Rokiškio turizmo ir verslo 
informacijos centrą“. Įstaiga įsikūrusi Nepriklausomybės a. 8-3, Rokiškyje. 

 Panevėžio apskrities savivaldybių turizmo informacijos centruose daugiausiai lankosi vietiniai turistai, 
kurie sudaro apie 91 % viso turistų skaičiaus. Užsienio turistų, 2019 m. apsilankiusių „Rokiškio turizmo ir 
amatų informacijos centre“ dalis buvo viena mažiausia tarp Panevėžio apskrities savivaldybių (jų skaičius 
buvo artimas nuliui), tačiau šalies turizmo informacijos centruose apsilankiusių turistų skaičius ne visada 
parodo tikrąjį teritorijos patrauklumo lygį turistams, nes ne visi lankytojai, apsilankę tam tikroje teritorijoje, 
užsuka į turizmo informacijos centrą. 

Edukacinės programos. Rokiškio rajone organizuojamos 32 edukacinės programos: Salų dvaro 
dirbtuvės organizuoja 3 edukacines programas, Rokiškio krašto muziejus – 19, Ilzenbergo dvaras – 4 (iš kurių 
3 – edukacinės ekskursijos), VšĮ „Saviugdos centras“ – 5 ir UAB „Garduona“ – 1.  

Salų dvaro amatų dirbtuvių organizuojamos edukacijos: „Pabūk amatininku: vytelių pynėjas“, „Augalų 
antspaudai molyje“, „Molio paslaptys” (dviejų dalių edukacinis užsiėmimas). 

Rokiškio krašto muziejaus rengiami užsiėmimai vaikams ir suaugusiems: „Sugrįžusios gyventi…“ 
(Tyzenhauzų giminės moterų pasakojimas apie savo gyvenimus ir nuveiktus darbus), „Kroketas“, programa 
„Mano prosenelių vaikystė“, pasaka-edukacija (meninė lėlių teatro programa) „Vilkas, ožka ir ožiukai“, 
užsiėmimas „Rankų darbo muilo paslaptys“, „Senovė žalvariu prabyla“, „Medžiotojo Roko pasakojimai apie 
Rokiškio senovę“, „Rudens spalvos“, „Tapyba ant stiklo“, užsiėmimas „Puoškime Kalėdų eglutę šiaudiniais 
žaislais“, „Sūrio kelias“, „Aukštaitiški Kūčių valgiai ir papročiai“, užsiėmimas „Puošiu Kalėdas“, 
„Aukštaitiškų juostų pynimas“, „1863 m. sukilėlių stovykla”, „Slaptoji lietuviška mokykla“, „Vasario 16-oji. 
Kas ji mums?“, būsimos nuotakos atsisveikinimo vakaras su nerūpestingomis jaunystės dienomis 
„Mergvakario godos“, „Arbatos valandėlė Rokiškio dvare“. 

Ilzenbergo dvaro organizuojamos edukacijos: edukacinės ekskursijos „Užkoduota kelionė po Ilzenbergo 
dvaro parką”, „Lemtinga barono Brendto Kersenbrocko kelionė”, „Žmogaus ir gamtos darna Ilzenbergo dvaro 
parke“, tvaraus kulinarinio paveldo edukacija „Darnoje su gamta vardan sveiko maisto ir žydresnės Baltijos 
jūros“. 

VšĮ „Saviugdos centro” rengiamos edukacijos ir užsiėmimai: tapyba ant medinių lentelių, tapybos 
pamoka, mandalos kūrimas, sapnų gaudylės pynimas, gongo garsų terapija. 

UAB „Garduona“ vykdoma edukacija – duonos kepimas. 
Turistiniai maršrutai. Remiantis „Rokiškio turizmo ir verslo informacijos centro“ duomenis, Rokiškio 

rajone siūloma 18 turistinių maršrutų bei 2 virtualūs maršrutai.  
Maršrutas „Kultūros piligrimų kryptis – Rokiškio kraštas“. Rokiškio rajono vietos veiklos grupės 

sukurtas sakralinis maršrutas, įgyvendinamas kartu su Rokiškio krašto muziejumi, kaimų, miestelių 
bendruomenėmis ir Rokiškio dekanato bažnyčiomis, supažindina su ryškiausiais Rokiškio krašte gimusiais ar 



ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMAS  
SPAV ataskaita 

 

 

 

41 

UAB „Elberta“                                                                                                                                       Partizanų g.56-60, LT 49432 Kaunas 
 

veikusiais dvasininkais, ypatingais paveldo objektais. Piligrimų maršruto idėją remia Lietuvos kultūros taryba 
ir Rokiškio rajono savivaldybė. 

Maršruto metu aplankoma 11 objektų: Panemunėlyje (švietėjo, knygnešio, kunigo Jono Katelės 
pastangomis Panemunėlio parapija tapo šviesiausiu ir raštingiausiu kraštu to meto Lietuvoje), Salose (pirmasis 
Maltos ordino pagalbos tarnybos Lietuvoje prezidentas vyskupas Juozas Tunaitis gimė Davainiškio kaime, 
Salų parapijoje; medinė Salų dvaro sodybos Šv. Kryžiaus bažnyčia – kultūros paveldo objektas), Kamajuose 
(gimęs Kriaunų parapijoje, miręs ir palaidotas Kamajuose, kunigas Antanas Strazdas (Strazdelis) yra pirmasis 
lietuviškas lyrikas, giesmės „Pulkim ant kelių“ autorius), Jūžintuose (Jūžintų Šv. Mykolo arkangelo vėlyvojo 
baroko bažnyčia, pastatyta 1799 m. su jos viduje įrengtomis aštuoniomis asketiškomis celėmis, manoma, yra 
vienintelė Europoje), Bobriškyje (Bobriškio kraštas – svarbi sentikių bendruomenei vieta, kur prieš 300 metų 
įsikūrė pirmieji Lietuvos sentikių maldos namai), Kriaunose (Kriaunų bažnyčia išsaugojo seniausią Baltijos 
šalyse varpą ir unikalią bažnyčios liturginių rūbų kolekciją), Rokiškyje (Rokiškio Šv. Mato Evangelisto 
bažnyčia – kultūros paveldo objektas, kuriame sukaupta unikalių didikų dovanotų liturginių daiktų ekspozicija, 
XIX a. pastatytas Rokiškio Kalvarijų kompleksas iš 14 stočių; Rokiškio krašto muziejaus, kuriame saugoma 
1,5 tūkst. garsiausio Lietuvoje XX a. dievdirbio Liongino Šepkos medinių dirbinių, daugiau nei 130 
prakartėlių,168 senųjų liaudies skulptūrų ir kryžių iš XVII–XIX a.; Rokiškyje gimė rabinas Šmuelis Aba 
Sniegas – Lietuvos kariuomenės žydų kapelionas, aktyvus Lietuvos Nepriklausomybės rėmėjas, pirmojo po 
karo Europoje Talmudo leidybos organizatorius), Onuškyje (Europos lietuvių katalikų vyskupas Antanas 
Deksnys, kurio gimtoji parapija yra Onuškio; Onuškio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia – seniausia krašto 
medinė bažnyčia, pastatyta 1774 m.), Suvainiškyje (Suvainiškio Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia įtraukta į 
Europos Šv. Jokūbo kelią), Panemunyje (Panemunio parapijoje gimė Kunigas Vladas Mironas – Lietuvos 
Nepriklausomybės Akto signataras, dviejų Lietuvos vyriausybių Ministras Pirmininkas, Lietuvos kariuomenės 
kapelionas). 

Maršrutas „XX a. Lietuvos laisvės kelias: šešios valandos po Rokiškio rajoną”. Rokiškio rajono vietos 
veiklos grupės savanoriai VšĮ „Savas Rokiškis“ ir Rokiškio krašto muziejui pasiūlyti į vieną maršrutą sujungti 
laisvės kovas bylojančius rajono paminklus. Maršrutas pirmą kartą išbandytas 2016 m. birželio mėn., minint 
75-ąsias masinių trėmimų Lietuvoje metines. Maršruto metu lankoma 12 objektų: Nepriklausomybės aikštė 
Rokyje, per sovietinių represijų laikus buvusi represinių įstaigų ir bauginimo vieta, bet per visą okupaciją 
išsaugojusi Nepriklausomybės paminklą; Rokiškio tremtinių memorialinis paminklas su „Rūpintojėliu“, 
apsuptas akmenėlių-antkapių su tremtyje žuvusių Rokiškio krašto žmonių vardais; 1991 m. sausio 13-osios 
laisvės gynėjo Alvydo Matulkos kapas Rokiškio kapinėse, primenantis apie visus krašto žmones, budėjusius 
prie Televizijos bokšto ir Parlamento; atstatytas partizanų bunkeris Plunksnočių miške, kur 1949 m. lapkričio 
14 d. žuvo laisvės kovotojai ir poetė Diana Glemžaitė-Bulovienė; 1918 m. vasario 16-osios akto signataro, 
tarpukario Lietuvos ministro pirmininko, vėliau kalinto ir mirusio Vladimiro kalėjime Vlado Mirono gimtinė 
Kuodiškiuose; paminklas „Angelas“ Panemunyje, skirtas atminti šiaurės rytų Lietuvos partizanų jungtinę 
operaciją ir žuvusius šio krašto laisvės kovotojus; 1946 m. gruodžio 12 d. kautynių ir 14-os partizanų žūties 
vieta Notigalės pelkėje, Pandėlyje; Lietuvos žvalgės Marcelės Kubiliūtės, pelniusios visus aukščiausius 
tarpukario Lietuvos vyriausybinius apdovanojimus, gimtinė Tindžiuliuose; paminklai partizanų vadams – 
1949 m. Vasario 16-osios LLKS deklaracijos signatarams Vytautui Gužui-Kardui ir Leonardui Grigoniui-
Užpaliui jų tėviškėse Kazliškyje ir Sėlynėje; 2014 m. atstatytas sovietmečiu nugriautas paminklas Obelių 
kapinėse 1941 m. birželio sukilėliams ir sovietinių represijų aukoms atminti; 1945 m. liepos 13 d. vykusio 
Obelių šilo mūšio – laimėtos partizanų pergalės prieš rusų kareivius vieta Mažeikių miške, kurią žymi 
atminimo ženklas ir atstatytas bunkeris; Laisvės kovų istorijos muziejus Obeliuose, įkurtas buvusio partizano, 
mokytojo, Rokiškio krašto garbės piliečio Andriaus Dručkaus padovanotos kolekcijos pagrindu.  

Maršrutas „Dviračiu aplink Rokiškį“. Lankoma 11 objektų: Velykalnis, Rokiškio Šv. apaštalo 
evangelisto Mato bažnyčia, paminklas sovietų okupacijos aukoms atminti, Kiškio skulptūra, Rokiškio dvaras, 
Rokiškio technologijos mokyklos kiškis, Rokiškio ežeras, Rokiškio krašto kultūros veikėjų atminimo siena, 
pienovežių ekspozicija, telefonų muziejus, Rokiškio senosios žydų kapinės. 

Maršrutas „Ilzenbergo kryptis“. Siūlomi aplankyti objektai: Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato 
bažnyčia, Nijolės Čirūnienės kiaušinių dėkliukų kolekcija Bajoruose, sodyba „Levandų Vanagynė“, 
poilsiavietė prie Miliūnų tvenkinio, Juodupės baravykų ir šakočių namai, Onuškio istorijos visuomeninis 
muziejus, Onuškio Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia, Onuškio dvaras (Komarų dvaras), Ilzenbergo dvaras. 
Maršruto ilgis – apie 61 km, kelionės trukmė – nuo 3 iki 8 valandų. 

Maršrutas „Jūžintų krašto partizanų atminties keliais“. Lankytini 4 objektai: partizanų bunkerio 
Vazajaus ežero pakrantėje vieta; Samanių kaime pastatytas paminklinis akmuo ir kryžius Trano būrio 
partizanams atminti (pušynėlyje šalia kelio Dauliūnai–Samaniai–Kalučiškiai); stogastulpis, skirtas 1945 m. 
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sušaudytiems partizanams atminti Jūžintų miestelyje, kelių sankirtos į Užpalius ir Kamajus šlaite; paminklinis 
akmuo prie partizanų kapaviečių, šalia Jūžintų kapinių tvoros.  

Maršrutas „Jūžintų kryptis“. Lankomi 8 objektai: tautodailės ir liaudies buities muziejus Laibgaliuose, 
Levandų sodyba Štaronių kaime, Gačionių dvaras, Dusetų girios pažintinis takas, Tarnavos dvaras, Jūžintų šv. 
arkangelo Mykolo bažnyčia, Zanapolio ūkis, Tervydžių dendrologinis parkas. Maršruto ilgis – apie 50 km, 
kelionės trukmė – nuo 3 iki 5 valandų. 

Maršrutas Kriaunos–Bučeliai–Pakriaunys–Knysa–Bagdoniškis. Pakriaunio kaime prie Kriaunos upės 
siūloma pamatyti akmenį su „Dievo, angelo ir velnio pėdomis“ ir išgirsti vietinių gyventojų pasakojamą 
legendą, Pakriaunio šilelyje – aplankyti Jūžintų dvaro ir bažnyčios fundatorių Pleterių-Vaizenhofų šeimos 
kapinaites, Knysos kaime – užsukti į medžio drožėjo Alfonso Adamonio sodybą, kurioje įrengta nedidelė 
sodybos šeimininko dirbinių ekspozicija. Vienas garsiausių objektų Kriaunų apylinkėse –  Bagdoniškio dvaras, 
statytas XIX a. ir priklausęs profesoriaus Mykolo Riomerio giminei, kuriame prabėgo profesoriaus vaikystė ir 
jaunystė.  

Maršrutas Kriaunos–Petrešiūnai–Margėnai–Rupetos–Bobriškis–Kriaunos. Vienas labiausiai tyrinėtų 
piliakalnių Kriaunų seniūnijoje yra Petrešiūnų piliakalnis, kurio papėdėje rasti įvairūs archeologiniai radiniai, 
saugomi Kauno istorijos muziejuje. Atokioje Petrešiūnų kaimo sodyboje, kuri pripažinta gražiausia sodyba 
Lietuvoje, galima apžiūrėti augalų kolekciją – beržų, klevų, astilbių, viržių, rododendrų, vandens lelijų ir kitų 
dekoratyvių augalų bei pasigrožėti ramiu gamtos prieglobsčiu. Maršrutas veda į Margėnų kaimą, kuriame gimė 
kunigas ir poetas Antanas Strazdas-Strazdelis, giesmės „Pulkim ant kelių“ autorius. Jo gimtosios sodybos 
vietoje pastatytas paminklinis akmuo. Gražioje vietoje visai šalia Sartų ežero stovi unikalus XIX a. 
architektūros paminklas – sentikių maldos namai – Bobriškio cerkvė.   

Maršrutas Kriaunos–Bradesiai–Marimontas–Baršėnai–Kriaunos. Kelionę siūloma pradėti nuo Kriaunų 
istorijos muziejaus, kuris įdomus etnografijos, krašto istorijos ekspozicijomis, nuolat veikiančiomis parodomis 
ir edukacinėmis programomis. Bradesių kaime poilsiui įrengta patogi poilsiavietė su jaukiomis pavėsinėmis, 
laužavietėmis, paplūdimio tinklinio ir futbolo aikštelėmis, 10 vietų kempingų ir 25 vietų palapinių aikštele, 
Netoliese auga Bradesių ąžuolas – įspūdingų matmenų ir formų medis, vienintelis gamtos paveldo objektas 
Sartų regioniniame parke. Toliau akmenimis grįstu senkeliu siūloma vykti prie legendomis apipinto 
Marimonto malūno akmens mūro griuvėsių, iš ten – prie Sartų ežero, kurio pakrantėje stūkso Sartų apžvalgos 
bokštas, iš kurio atsiveria kvapą gniaužianti Sartų ežero ir Sartų regioninio parko panorama. 

Maršrutas „Kriaunų kryptis“. Savarankiško pažintinio maršruto Kriaunų kryptimi metu siūloma 
aplankyti tautodailės ir liaudies buities muziejų Laibgaliuose, teisininko Mykolo Romerio gimtinę 
Bagdoniškio dvarą, Kriaunų istorijos muziejų, Kriaunų Dievo apvaizdos bažnyčią, Sartų ežero apžvalgos 
bokštą, Petrešiūnų piliakalnį, Bobriškio sentikių cerkvę. Maršruto ilgis – apie 50 km, kelionės trukmė – nuo 3 
iki 6 valandų. 

Pažintinis edukacinis maršrutas vaikams. Siūloma aplankyti Rokiškio dvaro rūmuose esančias grafų 
vaikų porcelianinių žaisliukų, krikšto marškinėlių, drabužėlių, išraiškingų vaikų fotografijų parodas. 
Muziejininkai vaikams siūlo įvairių edukacinių užsiėmimų – šaudymą iš medžiotojo Roko lanko, arbatos 
gėrimo ceremoniją, judrų anglišką žaidimą kroketą ir kt. Netoli dvaro sodybos yra įsikūrę Bajorų Lėlių namai, 
kuriuose gausi lėlių kolekcija ir lėlių teatras ČIZ, siūlantis kelis lėlių spektaklius bei edukacines programėles. 
Dar viena siūloma edukacinė programa – popietė su įvairiais Birutės Dapkienės kaimo ūkyje gyvenančiais 
egzotiniais paukščiais ir gyvūnais.  

Maršrutas „RoKiškio ir Kiškės pasimatymai“. Maršruto metu siūlomi objektai, kuriuos privalo aplankyti 
romantikai: Sartų (Baršėnų) apžvalgos bokštas, Ilzenbergo dvaro parkas, Tervydžių dendrologinis parkas, Salų 
dvaro parkas, Zanapolio ūkis, Rokiškio dvaras, vyndario kaimo turizmo sodyba „Roksala“,  „Levandų 
Vanagynė“, Gačionių dvaras, Dusetų girios pažintinis takas. 

Maršrutas vaikams „RoKiškio ir kiškučių smagios klajonės“. Objektai, kuriuos siūloma aplankyti 
maršruto metu: Salų dvaro amatų dirbtuvės, muziejus „Lėlių namai“, medžioklės trofėjų kolekcija Rokiškio 
muziejuje, Rokiškio baseinas, Bradesių stovyklavietė, Dapkų ūkis, Zanapolio ūkis, Juodupės baravykų ir 
šakočių namai, „Aqua Jump Rokiškis“ vandens pramogų parkas, Rokiškio dvaro lauko žaidimai vasaros 
sezono metu, Nijolės Čirūnienės kiaušinių dėkliukų kolekcija.  

Maršrutas „Rokiškio krašto Dvarų maršrutas. Kelionė po 12 dvarų“. Rokiškio rajono Vietos veiklos 
grupė (VVG), vykdydama tarptautinio bendradarbiavimo projektą „Atrasta istorija“, sukūrė dviračių ir 
automobilių maršrutą po 12 išlikusių rajono dvarų. Siūloma aplankyti 12 objektų: Petriošiškio dvaro sodybos 
kompleksą, Salų dvaro sodybą, Tarnavos dvaro fragmentus, Gačionių dvaro sodybą, Bagdoniškio dvaro 
sodybą, Kraštų dvaro sodybą, Tyzenhauzų medžioklės namą (Ignotiškio palivarką), Onuškio dvaro sodybą, 
Ilzenbergo dvaro sodybą, Panemunio dvaro sodybą, Rokiškio dvaro sodybos kompleksą. 
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Kiekvienas į maršrutą įtrauktas dvaras turi savo unikalią ir turtingą istoriją. Muziejininkų padedami, 
Rokiškio VVG savanoriai surinko ir susistemino istorinę informaciją ir įrašė ją į audiogidus penkiomis 
kalbomis – lietuvių, anglų, rusų, vokiečių ir latvių. Maršruto žemėlapyje pateikiama turistui aktuali informacija 
apie lankomoje vietovėje esančius kitus įdomius lankytinus objektus, organizuojamas edukacines programas, 
netoliese esančias poilsiavietes, stovyklas, teikiamas maitinimo, apgyvendinimo bei kitas paslaugas. Maršrutą 
aptarnaujanti VšĮ „Savas Rokiškis” keliautojams nuomoja audiogidus, teikia tarpininkavimo ir organizacines 
paslaugas. Maršruto ilgis – daugiau nei 210 km. 

Maršrutas Rokiškis–Bajorai–Lukštai–Obeliai–Audronys I–Rokiškis. Maršruto metu siūlomi aplankyti 
objektai: paminklinis kryžius Juodalungės miške, Rokiškio dvaras, Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato 
bažnyčia, Lėlių namai, Ožakmenis, Lukštų Šv. apaštalo evangelisto Jono bažnyčia, Lukštų piliakalnis, Lukštų 
Versmė, Obelių miesto senosios žydų kapinės, Obelių istorijos muziejus, J. Vienožinskio sodyba. 

Maršrutas „Salų kryptis“. Į maršruttą įtraukti objektai: paminklas Leonardui Vilhelmui Grigoniui-
Užpaliui, rašytojos Alės Rūtos tėviškė, poeto A. Strazdo paminklas Kamajuose, Kamajų Šv. Kazimiero 
bažnyčia, „Kiškių ūlyčia“, Juodonių piliakalnis, Salų dvaras ir parkas, Tunaičių etnografinė sodyba, Struvės 
geodezinio lanko Gireišių punktas. Maršruto ilgis – apie 65 km, kelionės trukmė – nuo 3 iki 5 valandų. 

Struvės maršrutas. 10 lankytinų objektų: kunigo švietėjo Jono Katelės muziejus–tradicinių amatų 
centras, „Struvės kaimo“ pristatymas Panemunėlyje, medinių šaukštų drožybos edukacija amatininko 
Vidmanto Zakarkos dirbtuvėse Panemunėlyje, Joanos ir Antano Tunaičių etnografinė sodyba-muziejus 
(rinkiniai raktų, laikrodžių, radio imtuvų ir kt.) Šetekšnose, ekskursijos po Salų dvarą ir jo apylinkes, 
amatininko Igorio Kovalevskio dibtuvės (keraminiai vazonai, vazos, indai ir kt.) Salose, edukacinės programos 
ūkininkės, dailininkės Birutės Dapkienės įvairių gyvūnų, paukščių ūkyje Žeimiuose, kunigo, poeto, lyrinės 
poezijos pradininko Antano Strazdo paminklas ir kapas Kamajuose, Moškėnų (Laukupėnų) piliakalnis su 
guvenviete Moškėnuose, pedagogės, amatininkės Daivos Čiučelienės lauko vazų pynimo dirbtuvės Kazliškyje, 
ekskursija po medžio drožėjo Venecijaus Jočio ir etnokultūrininkės Eglės Samulytės filosofinę gyvenamąją ir 
kūrybinę erdvę Degeniuose. 

UNESCO paveldo maršrutas. Maršruto, jungiančio 3 Baltijos valstybes, metu siūloma susipažinti su 
Struvės geodeziniu lanku bei jo svarba. Lankytini objektai rajone: Struvės geodezinio lanko taškas (Majoko 
kalnas), Utenos turizmo informacijos centras, Šeimyniškių atodanga su konglomerato uola, Juodonių 
piliakalnis, Kamajų Šv. Kazimiero bažnyčia, Salų dvaras, Gireišių punktas, Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto 
Mato bažnyčia. 

Virtualus maršrutas „Rokiškio krašto literatūrinio kelio pažinties ženklai“. Virtualaus maršruto 
(http://virtualusgidas.lt/rokiskio_krastas/) metu siūloma pakeliauti Rokiškio krašto literatūriniu keliu ir 
susipažinti su jo maršrute esančiomis atgaivintomis – atminimo ženklais ir renginiais įprasmintomis – kūrėjų 
gimtinėmis, tėviškėmis ir svarbiausiomis gyvenimo vietomis. Į maršrutą įtraukta 12 objektų: Aleksandravėlė, 
Anapolis, Čedasai, Degučiai, Kamajai, Kriaunos, Laibgaliai, Margėnai, Panemunėlio geležinkelio stotis, 
Rudžiai, Salos ir Trumpiškis.  

Virtualus turas „Rokiškio dvarai ir palivarkai“. Rokiškio rajone šiuo metu yra išlikę apie 20 dvarų 
sodybų ar jų fragmentų, net 18 iš jų yra saugomi valstybės. Siekiant įamžinti išlikusius dvarus, Rokiškio krašto 
muziejus, bendradarbiaudamas su Rokiškio turizmo ir amatų informacijos centru bei Rokiškio kultūros centru 
sukūrė virtualų turą po 10 Rokiškio rajono dvarų ir jų fragmentų – Salų dvarą, Tarnavos dvarą, Gačionių 
dvaraą, Bagdoniškio dvarą, Antanašės dvarą, Kraštų dvarą, Rokiškio dvarą, Panemunio dvarą, Onuškio dvarą, 
Ilzenbergo dvarą. Virtualus turas – tai interaktyvi edukacinė kultūros paveldo pažinimo priemonė, kurio 
pagalba lankytojai gali virtualiai aplankyti dvarus, iš oro ar nuo žemės apžiūrėti dvarų sodybų pastatus ir 
aplinką, susipažinti su lankomų objektų istorija, išgirsti įrašytus pasakojimus.  

Apgyvendinimas. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2021 m. Rokiškio rajone buvo 22 
apgyvendinimo įstaigos. Šių apgyvendinimo įstaigų skaičius nuo 2017 m. beveik nepakito (4.3.1 lentelė). 
Rajone veikia viešbučiai, svečių namai, kelios kitos nakvynės paslaugas teikiančios įstaigos bei kaimo turizmo 
sodybos ir poilsiavietė, teikiančios apgyvendinimo paslaugas.  

4.3.1 lentelė. Apgyvendinimo įstaigos Rokiškio rajono savivaldybėje 

 
Apgyvendinimo įstaigų skaičius | vnt. 

2017 2018 2019 2020 2021 
Lietuvos Respublika 2 971 3 616 3 754 3 352 4 263 
Panevėžio apskritis 100 118 126 118 176 
Rokiškio r. sav. 23 19 18 17 22 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas www.stat.gov.lt 
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Remiantis „Rokiškio turizmo ir verslo informacijos centro“ informacija, 2022 m. pradžioje Rokiškio 
rajone buvo galima apsistoti 38 apgyvendinimo įstaigose. Tai 2 viešbučiai, 5 svečių namai, 1 bendrabutis ir 1 
apgyvendinimo ir pusryčių paslaugos (B&B), 4 butai ir apartamentai trumpalaikei nuomai, 24 kaimo turizmo 
sodybos ir 1 stovyklavietė / poilsiavietė (4.3.2 lentelė). Visi rajono viešbučiai, svečių namai ir apartamentai 
įsikūrę Rokiškio mieste, o rajono teritorijoje veiklą vykdo kaimo turizmo sodybos ir stovyklavietė.  

4.3.2 lentelė. Turizmo ir kaimo turizmo apgyvendinimo įstaigų sąrašas Rokiškio rajono savivaldybėje 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas, adresas Apibūdinimas 

Viešbučiai, svečių namai 

1. 
 
 

B&B „Nakvynė Rokiškyje“ 
Respublikos 29A Rokiškis 
+370 603 03445 
nakvynerokiskyje@gmail.com 

Vienu metu gali priimti iki 16 svečių. 
Kambariuose yra tualetai, dušai, kriauklės, yra 
kambarių su balkonais, terasomis, kabelinė 
televizija, nemokamas WiFi. Nemokama vieta 
automobiliui, šašlykinė ir pavėsinė kieme. 
Bendroje patalpoje yra židinys, virtuvėlė, 
kaitlentės, šaldytuvai, virduliai, indai maisto 
gaminimui, skalbimo paslauga. 

2. 

Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos bendrabutis 
Kauno g. 31A, Rokiškis 
+370 458 68078, +370 688 15170, +370 686 98983 
rtvzum.mokykla@rtvzum.lt 

Kambariuose yra kabelinė televizija, 
nemokamas WiFi, šaldytuvas, mikrobangų 
krosnelė, el. virdulys. Kieme – parkavimo vieta 
automobiliui. 
Yra bendri dušai bei bendra virtuvė. 

3. 

Svečių namai „Kuksis“ 
Donelaičio g. 17A, Rokiškis 
+370 686 45650, +370 687 42957 
uabkuksis@gmail.com 

Vienu metu gali tilpti iki 13 svečių. Yra trys 
kambariai, tualetai, dušai, virtuvė, kabelinė 
televizija, nemokamas WiFi. Kambariuose yra 
šaldytuvas, virdulys, indai, mikrobangų 
krosnelė, plokščiaekranis televizorius. Kieme 
yra parkavimo vietos automobiliams, taip pat 
yra saugoma aikštelė, kurioje galima sandėliuoti 
statybines medžiagas, sunkiasvorę techniką.  

4. 

Svečių namai „Saldus sapnas“ 
Gabijos g. 4, Rokiškis 
+370 687 18397, +370 682 60623 
jolita39@yahoo.com 
www.saldusapnas.lt 

2, 3, 4 vietų kambariai, vienu metu gali talpinti 
apie 10 žmonių. Naujai įrengti dušai, tualetai, 
kriauklės, skalbimo mašina. Bendroje patalpoje 
yra židinys, virtuvė su šaldytuvu, mikrobangų 
krosnele, kaitlente, virduliais, indais maisto 
gaminimui. Nemokama televizija ir internetas, 
vietos parkuoti automobilius. Pirmame pastato 
aukšte yra įsikūrusi kavinė.  

5. 

Svečių namai „Senas Grafas“ 
Kauno g. 1, Rokiškis 
+370 699 58377 
info@senasgrafas.lt 
www.senasgrafas.lt 

Pačiame  miesto centre. Keli miegamieji, 2 iš jų 
– šeimyniniai su pristatomomis lovomis, 2 
vonios kambariai, virtuvė ir pobūvių salė, 
talpinanti iki 30 žmonių. Lauke – pavėsinė su 
krosnimi, vaikų žaidimų aikštelė, uždaras 
kiemas ir du garažai. 

6. 

Svečių namai „Everena” 
Respublikos g. 45-3, Rokiškis 
+370 692 54829 
renaldas.blazys@gmail.com 

Kambariai ir kambariai šeimoms su 
rašomaisiais stalais, plokščiaekraniais 
televizoriais, vonios kambariais ir drabužių 
spintomis. Nemokamas belaidis internetas. 
Veikia baras, patiekiami lengvieji ir savitarnos 
pusryčiai. 

7. 

Svečių namai „Leokordis“ 
Perkūno g. 6, Rokiškis 
+370 601 45696 
leokordis@gmail.com 
www.leokordis.lt 

Vienu metu gali apsistoti iki 40 asmenų. 
Kambariuose yra šaldytuvas, mikrobangų 
krosnelė, virdulys, įrengti dušai, tualetai. 
Automobilių stovėjimo aikštelė pritaikyta ir 
sunkiasvorėms transporto priemonėms. Yra 
galimybė užsisakyti konferencijų salę. 

8. 

Viešbutis „Pas Angelę“ 
Panevėžio g. 7A, Rokiškis 
+370 458 32816, +370 652 14271, +370 458 32610 
d.medikas@gmail.com 

Uždarytas rekonstrukcijai (2022 m. kovo mėn. 
duomenimis) 

9. 

Viešbutis „Pagunda” 
Respublikos g. 45, Rokiškis  
+370 458 33234, +370 614 86425, +370 614 86426 
info@darola.lt 

Šalia miesto centro. Vienu metu gali priimti 40 
svečių. 18 kambarių, kiekviename iš jų yra 
televizorius, laidinis ir bevielis internetinis 
ryšys, asmeninės higienos patalpos (dušo 
kabina, praustuvė ir klozetas, būtiniausi tualeto 



ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMAS  
SPAV ataskaita 

 

 

 

45 

UAB „Elberta“                                                                                                                                       Partizanų g.56-60, LT 49432 Kaunas 
 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas, adresas Apibūdinimas 

reikmenys bei plaukų džiovintuvas, šildomos 
dušo kambario grindys). Kambariai iškloti 
kilimine danga, vėdinami modernia vėdinimo 
sistema. Yra kambarys pritaikytas 
neįgaliesiems. 
Viešbutyje veikia kavinė-baras „Pagunda”, kur 
organizuojami furšetai, pobūviai ir kt. iki 80 
žmonių. Yra 60 vietų konferencijų salė 

Trumpalaikė butų nuoma 

10. 
Aukštaičių apartamentai 
Aukštaičių g. 7, Rokiškis 

Apartamentuose yra 2 miegamieji, 
plokščiaekranis televizorius ir virtuvė su 
mikrobangų krosnele, šaldytuvu, skalbimo 
mašina, orkaite bei virykle, balkonas, atsiveria 
vaizdas į miestą, veikia nemokamas belaidis 
internetas. 

11. 

Buto su jacuzzi nuoma Rokiškyje 
Panevėžio g. 10-8, Rokiškis 
+370 627 33633 
butonuomarokiskyje@gmail.com 
https://www.facebook.com/jacuzzirokiskis/  

Yra viena dvigulė lova ir svetainės erdvė su 
ištiesiama sofa, todėl bute gali apsistoti 4 
asmenys. Virtuvėje yra dujinė viryklė, 
mikrobangų krosnelė, virdulys, indai, stalo 
įrankiai, kava, arbata. Prireikus parūpinami 
rankšluosčiai bei patalynė. Nemokamas belaidis 
internetas, televizija, vieta pasisedėjimui 
balkone, sieninė spinta su pakabomis, vieta 
drabužiams bei kambarinės šlepetės. Siūloma ir 
masažuojanti dvivietė jacuzzi vonia. 

12. 

Trumpalaikė buto nuoma 
P. Širvio g. 19, Rokiškis 
+3706 09 74 010 
aida04921@gmail.com 
 

Gali apsistoti 4 žmonės. 1 miegamasis, 1 vonios 
kambarys su dušu bei virtuvė su mikrobangų 
krosnele ir šaldytuvu, balkonas ir vaizdu į 
miestą, kabelinė televizija, nemokamas belaidis 
internetas.  

13. 

Trumpalaikė buto nuoma 
Vytauto g. 7-4, Rokiškis 
+370 687 84921 
eime20@gmail.com 

 

Kaimo turizmo sodybos 

14. 

Bareišių sodyba 
Bareišiai 3A, Rokiškio kaim. sen., Rokiškio r. 
+370 605 83113 
sssandra72@gmail.com 

Netoli Rokiškio miesto, 6 km link Pandėlio 
pusės. Sodybos nuoma šventėms, trumpalaikė, 
ilgalaikė nuoma poilsiui. Salė talpina iki 25 
žmonių, 18 miegamų vietų. 

15. 

Broniaus sodyba 
Piliakalnio g. 23a, Juodonių k., Kamajų sen., Rokiškio r. 
+370 698 34137 
broniusj@gmail.com 
www.broniaussodyba.lt 

Šalia Juodonių piliakalnio, prie dviejų 
tvenkinių. 
Nuoma poilsiui ir šventėms. Svečiai gali 
apsistoti 6 skirtinguose nameliuose. Vienas jų – 
140 m. senumo klėtis, kurioje įrengti 2 
miegamieji, nedidelė pokylių salė, virtuvėlė, 
pirtis. Vilos „Ula LT“ apartamentuose veikia 
nemokamas belaidis internetas. Prie kiekvieno 
namelio įrengtos terasos, šašlykinės. Kieme 
įrengtos krepšinio, tinklinio, vaikų žaidimo 
aikštelės. Yra valtys, vandens dviračiai, galima 
žvejoti, žaisti stalo tenisą, biliardą, išsinuomoti 
pirtį. Privati automobilių parkavimo aikštelė, 
yra elektroninių automobilių pakrovimo stotelė. 

16. 

Dviragio pusiasalio sodyba 
Taraldžių k., Kamajų sen., Rokiškio r. 
+370 650 22024 
dviragis@atostogoskaime.lt 
 

Visus metus veikianti sodyba vienkiemyje 
Dviragio ežero pusiasalyje. Sodyboje 16 
miegamų vietų. Apartamentai su atskiromis 
durimis, terasa, vonios kambariu ir virtuvėle.  
Sodyboje yra krepšinio, tinklinio, futbolo ir 
vaikų žaidimų aikštelės, stalo tenisas, 
laužavietė, pavėsinė, lietuviška pirtis, valtis ir 
galimybė žvejoti. Leidžiama atsivežti gyvūnus. 

17. 
E. Vilienės sodyba 
Krylių k., Kamajų sen., Rokiškio r. 
+370 458 73641, +370 617 64964 

18 miegamų vietų sodyba su 50 vietų pokylių 
sale. Yra pirtis su patogumais. 
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18. 
Iciūnų kaimo sodyba 
+370 699 12413 

Miegamų vietų skaičius – 50, salė talpina iki 70 
žmonių. Rami aplinka, didelis ir erdvus kiemas, 
kaimiška pirtelė, tvenkinys. 

19. 

Ignotiškio dvaro sodyba 
Ragučių k., Rokiškio k. sen., Rokiškio r. 
+370 682 37565, +370 620 64968 
rita.sesickiene@gmail.com 
www.ignotiskiodvaras.lt 

10 km nuo Rokiškio miesto, Lukštų kryptimi. 
100 kv. m pobūvių salė, talpinanti iki 70 žmonių 
(furšetui – iki 100 žmonių), miegamieji – 50 
žmonių. Yra pirtis, lauko židinys, kubilas 
maudynėms, tvenkinys.   

20. 

J. ir B. Baltakių sodyba „Alkas“ 
Papartynės g. 3, Iciūnų k., Rokiškio k. sen., Rokiškio r. 
+370 458 62930, +370 689 54010 
www.baltakys.lt 

Visus metus veikianti vienkiemio sodyba 7 km 
nuo Rokiškio, senajame Iciūnų kaime. 10 
miegamų vietų, seklyčia talpina iki 40 žmonių. 
Yra kaimiška pirtis, pavėsinės, sūpynės, 
dviračiai, lauko židinys, etnografijos 
ekspozicija, autentiška duonkepė krosnis, 
jodinėjimo maniežas, siūlomos ekskursijos po 
apylinkes. Vasaros sezono metu sename klojime 
įrengta 80 vietų salė seminarams ir 
susitikimams. 

21. 

Kalvių sodyba 
Ažubalių g. 8, Kamajų pšt., Rokiškio r. 
+370 698 50737 
kalviu.sodyba@gmail.com 

Sodyba talpina 15-20 žmonių, miegamų vietų 
skaičius – 10. Yra pirtis, įrengta lauko terasa, 
tinklinio aikštelė, tvenkinys, galimybė 
pasiplaukioti baidarėmis.  

22. 

Poilsio namai „Aerodromas“ 
Dvaro g. 4, Bajorų k., Rokiškio kaim. sen., Rokiškio r. 
+370 687 46647 
astruva@parok.lt 

Netoli Rokiškio dvaro sodybos, buvusiame 
aerodromo pastate. 58 vietos nakvynei, pokylių 
salė ~50 žmonių. Kitame pastate įrengta 
mažesnė salė. Pastatai nuomojami kartu arba 
atskirai, nuomojami ir pavieniams svečiams. 
Yra pirtis. 

23. 

R. ir R. Jasiūnų sodyba „Vieversynė” 
Vaineikiai 18, Kamajų sen., Rokiškio r. 
+370 615 88464, +370 687 08523 
rolandas@vieversyne.lt 
www.vieversyne.lt 

Kaimiško tipo vienkiemis šventėms, darbo 
seminarams, įvairiems renginiams ir 
stovykloms. 
Yra vaikams skirta žaidimų aikštelė, sporto 
aikštynas, pirčių kompleksas (dūminė pirtis, 
kubilas, tradicinė pirtis), sodas, baidarės, 
kulinarinio paveldo virtuvė. Pusryčiams siūlomi 
iš valgiaraščio pasirenkami patiekalai. 
Apylinkės tinka žygiams ir žvejybai, siūlomi 
turistiniai maršrutai baidarėmis su visomis 
aptarnavimo paslaugomis, pramogos su 
arkliuku. 

24. 
S. Medikienės sodyba 
Piliakalnio g. 8, Bradesių k., Kriaunų sen. Rokiškio r. 
+370 685 80852 

Sodyba prie Sartų ežero ant beveik 30 m 
aukščio skardžio. Yra didžiulis kiemas, pirtis, 
plaukiojantis tiltas, maudyklė, sportinių žaidimų 
aikštelės, jachtos, valtys, dviračiai. Veikia 
sovietinių reliktų ir etnografinis muziejus. 
Sodyboje auginami egzotiniai paukščiai. Maistą 
galima gaminti patiems arba užsisakyti 
sodyboje. 

25. 

Sodyba „Gulbių slėnis“ 
Bradesių ąžuolo g. 9, Rokiškio r. 
+370 616 44 372 
www.sodybagulbiuslenis.lt 

Vienkiemio sodyba įvairioms šventėms, 
talpinanti iki 50 svečių. Šalia sodybos suteka 
dvi upės, yra didelis tvenkinys, netoliese – 
ežeras.   

26. 

Sodyba „Sartkrantė“ 
Ažubrasčio g. 14, Baršėnai, Rokiškio r. 
+370 613 86877 
www.sartkrante.lt 

Vienkiemio sodyba ant Sartų ežero kranto. Yra 
pirtis, tvenkinys, valtis, kubilas, batutas 
vaikams, Wi-Fi. Siūloma žvejyba, atvežimao 
paslauga, veikia 24×7 registracija. 

27. 

Sodyba „Brazylija” 
Taraldžiai 1, Kamajų sen., Rokiškio r. 
+370 698 20414 
info@sodyba-brazylija.lt 
www.sodyba-brazylija.lt 

Sodyboje įrengti vidaus, lauko renginių ir sporto 
kompleksai. Tai banketinė ir seminarų salės, 
lauko terasos renginiams, pavėsinė-griliaus 
namelis, laužavietė, maudyklės su lieptais, 
garinė pirtis, kubilas, jogos ir meditacijos 
namelis, daug poilsio ir pasisėdėjimo vietų. 
Apgyvendinimas tiek atskiruose nameliuose, 
tiek viešbučio tipo kambariuose ar 
apartamentuose. Didelė teritorija. 
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Miegamų vietų – 60, vietų be nakvynės – 100, 
švenčių salė talpina 80, seminarų salė – 30 
asmenų. 

28. 

Sodyba „Miško vila” 
Steponių k., Rokiškio r. 
+370 685 44150, +370 685 41428 
info@miskovila.lt 
www.miskovila.lt 
 

4,5 ha teritorija šalia miško, didelis 1,1 ha 
tvenkinys, salos, didelis supiltas kalnas, 
beždžionių tiltas, apžvalgos aikštelė, pavėsinė 
saloje. Yra 2 namai, pirtis, įrengti 8 miegamieji 
su 50 lovų. Pagrindiniame pastate – 140 m² 
pokylių salė, talpinanti iki 120 žmonių, atskira 
salė šokiams. Antrame aukšte – 2 erdvios 
terasos, balkonai su vaizdu į tvenkinį.  

29. 

Sodyba „Pagriaumėlė“ 
Pagriaumėlių k., Obelių sen., Rokiškio r. 
+370 686 70663 
leonardassablinskas@gmail.com 

Sodyba įsikūrusi Pagriaumėlių kaime, Jankūnų 
geomorfologiniame draustinyje, ant ežero 
kranto, šalia miško. Sodyboje yra 2 pastatai: 
didelis namas, talpinantis apie 40 žmonių su 
pokylių sale ir 20 miegamų vietų bei namukas 
prie ežero pirtele, virtuve ir 7 miegamosiomis 
vietomis. Yra    
valtelė, vandens dviratis, siūloma žvejyba, 
sportinis žaidimas montebolas. 

30. 

Sodyba „Pas Jeleną” 
Pūžonių k. 2, Rokiškio r. 
+370 687 84921 
eime20@gmail.com 

Sodyba įsikūrusi 5 min. kelio nuo Rokiškio, 
Pūžonių kaime. Tinka šventėms, susitikimams, 
stovykloms ir poilsiui. Yra pirtelė, kubilas, 
vaikų žaidimo aikštelė, valtis, vandens dviratis, 
galimybė žaisti futbolą, stalo tenisą ar kitus 
žaidimus, žvejoti. 

31. 

Sodyba „Prie dvaro” 
Misiūniškio g. 14, Bajorų k., Rokiškio r.   
+370 614 61775 
sodybapriedvaro@gmail.com 

Sodyba įsikūrusi už Rokiškio miesto ribos, už 
Rokiškio krašto muziejaus. Sodyboje yra 44 
vietos nakvynei, 70 vietų konferencijų-pokylių 
salė, pirtis. 

32. 

Sodyba „Prieežerė” 
Ežero 23, Kriaunos, Rokiškio r. 
+370 607 69530 
prieezere@mail.ru 
prieezere.weebly.com 

Sodyba įsikūrusi prie pat Sartų ežero. Yra 8 
miegamosios vietos. Vienu metu nuomojama tik 
vienai žmonių grupei. 150 m nuo sodybos yra 
viešas paplūdimys su rekreacine zona.   

33. 

Sodyba „Roksala“ 
Taručių k. 8, Rokiškio r. 
+370 686 11912, +370 626 61510 
info@roksala.lt 
www.roksala.lt 

Vyndario kaimo turizmo sodyba įsikūrusi netoli 
Latvijos sienos, šalia Suvainiškio telmologinio 
draustinio. Yra  60 vietų konferencijų salė, 
pirtelė su terasa iki pat vandens, pavėsinė su 
lauko židiniu ir vyno rūsys su naminio vyno 
kolekcija. Siūlomas maitinimas, edukacinė 
programa-degustacija „Vyno kelias“, 
ekskursijos po apylinkes, išvykos dviračiais, 
žvejyba. 

34. 

Sodyba „Sartakampis“ 
A. Strazdo g. 2C, Margėnų k., Rokiškio r. 
+370 610 18399 
info@sartakampis.lt 
www.sartakampis.lt 

Sodyba įsikūrusi ant Sartų ežero kranto, 
tinkama 
susitikimams, įvairioms šventėms, stovyklų 
organizavimui, poilsiui. Erdvioje >3,5 ha 
teritorijoje įrengti poilsio namai, pirtis, kubilas, 
lauko pavėsinės, vaikų žaidimo aikštelė. 
Pobūvių salė talpina iki 60 žmonių. Galima 
plaukioti valtimis ar baidarėmis, žvejoti, žaisti 
tinklinį, futbolą, stalo tenisą ar kitus stalo 
žaidimus, žiemos metu – žvalgyti apylinkes 
slidėmis. Esant poreikiui pasirūpinama 
maitinimu ir aptarnavimu. Poilsiautojai 
priimami  su naminiais gyvūnais.  

35. 

Sodyba „Zabieška” 
Zabieška 1, Jūžintų sen., Rokiškio r. 
+370 698 81491 
zabieska@gmail.com 

Kaimo turizmo sodyba ant Sartų ežero kranto. 
Ilsėtis gali 30 žmonių. Teritoriją sudaro penkių 
pastatų kompleksas – du gyvenamieji namai, 
pokylių ir biliardo salės, „Pasakų“ (jaunavedžių) 
namelis bei pirties pastatas. Yra 4 valtys, 
vandens dviračiai, siūlomas jodinėjimas žirgais, 
žvejyba, žuvies rūkinimas. Svečiai priimami 
visus metus. 
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36. 

Sodyba „Žiogelis” 
Ščiūrių g. 14, Baršėnų k., Rokiškio r. 
+370 696 30020, +370 686 56812 
ziogelis@ziogelis.com 
www.ziogelis.com 

Visus metus veikianti kaimo turizmo sodyba ant 
Sartų ežero kranto. Tinkama atostogoms, verslo 
susitikimams, kitai darbinei veiklai. Yra 
konferencijų salė. Teikiamas maitinimas 
sodybos restorane, yra pirčių-baseino 
kompleksas, valtys, baidarės, kanojos, dviračiai, 
sporto aikštelė, biliardas, tenisas, vaikų 
kambarys, apžvalgos bokštas. 

37. 
V. Seržinto sodyba 
J. O. Širvydo g. 7, Jūžintai, Rokiškio r. 
+370 458 44195, +370 616 25159 

Namukas su patogumais ant Jūžinto ežero 
kranto. Yra pavėsinė ir lauko židinys, 
sūpuoklės, valtys, aikštelė ant vandens, pirtis, 
maudynėms pritaikyta ežero pakrantė.   

Stovyklavietės 

38. 

Bradesių stovyklavietė 
Zalvės g. 5a, Bradesių k., Kriaunų sen., Rokiškio r. 
+370 619 58591 
info@rokiskiotic.lt 
 

Medinės pavėsinės, lauko akmenų laužavietės, 
persirengimo kabinos. Asfaltuota automobilių 
stovėjimo aikštelė, pėsčiųjų takai, pontoninis 
lieptas, paplūdimio tinklinio ir futbolo aikštelės. 
Mokama 10 vietų kemperių aikštelė, kurioje 
galima kemperį prijungti prie vandentiekio ir 
nuotekų valymo įrenginio, prisijungti prie 
elektros tinklo. Mokama vieta palapinei. Yra 
dušai, tualetai. 

Šaltinis: https://www.rokiskiotic.lt/  

Maitinimas. Maitinimo paslaugų ištekliai apima rajone esančias kavines, restoranus, picerijas ir 
užkandines. 2022 m. kovo mėn. Rokiškio rajone besilankantys turistai galėjo pavalgyti 11 maitinimo įstaigų 
(4.3.3 lentelė). Rajone daugiausiai yra kavinių – 7, taip pat yra 2 picerijos, 1 užkandinė bei 1 restoranas 
(gastrostudija). Didžiausia maitinimo įstaigų koncentracija yra Rokiškio mieste, kur įsikūrę daugiau nei 90 % 
visų Rokiškio rajono maitinimo įstaigų.  

4.3.3 lentelė. Maitinimo įstaigų sąrašas Rokiškio rajono savivaldybėje 

Eil. 
Nr. Pavadinimas, adresas Adresas 

1. „Henretos kavinukė“ 

Vilniaus g. 3, Rokiškis 
+370 612 43061 
hedasprekyba@gmail.com 
www.henretoskavinuke.lt 

2. Kavinė „Rokis & Kiškis“ 
Taikos g. 21A, Rokiškis 
+370 650 11118 

3. Gastrostudija „Šaukštas ir šakutė” 
Nepriklausomybės a. 24 (kiemelyje), Rokiškis 
+370 614 61464 
gastrorokiskis@gmail.com 

4. Kavinė „Ritos kavinė“ Gabijos g. 4, Parokiškė, Rokiškio r. 
+370 699 12413 

5. Kavinė „Grill bankas” 
Kauno g. 7, Rokiškis 
+370 699 60660 
info@dreamcity.lt 

6. Kavinė „Pagunda“ Respublikos g. 45, Rokiškis 
+370 458 33234 

7. Kavinė „Pupelė“ 
Nepriklausomybės a. 12, Rokiškis 
+370 611 08602 
vilauna@inbox.lt 

8. Kavinė „Senas Grafas“ 

Nepriklausomybės a. 6-8, Rokiškis 
+370 699 58377 
info@senasgrafas.lt 
www.senasgrafas.lt 

9. Picerija „Apetito pizza“ 

Nepriklausomybės a. 13, Rokiškis 
+370 624 89198 
uabvytada@gmail.com 
www.apetitopizza.lt 

10. Picerija „Pipirini pizza“ 

Respublikos g. 111B, Rokiškis 
+370 632 40000 
pipirinipizza@gmail.com 
www.pipirini.lt 
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Eil. 
Nr. 

Pavadinimas, adresas Adresas 

11. Užkandinė „Pas Juditą” Panevėžio g. 1, Rokiškis 
+370 652 99296 

Šaltinis: https://www.rokiskiotic.lt/ 
 

Turistų monitoringą Rokiškio rajone atlieka BĮ Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir 
koordinavimo centras (TTAIKC), Ilzenbergo dvaras, Rokiškio krašto muziejus bei apgyvendinimo paslaugas 
teikiančios įmonės. 2017-2019 m. laikotarpyje turistų srautai Rokiškio TTAIKC augo nežymiai (8 %), užsienio 
lankytojų srautai smarkiai svyravo (2.4.3 lentelė). Užsienio lankytojų srauto augimas sietinas su vykdytu ES 
Intereg projektu „Darnaus turizmo paslaugų plėtra, priimant bendrus sprendimus, AttractiveFORyou“. 
Vietinių lankytojų srautas augo dėl didėjančio vietinio turizmo srauto tendencijų visoje Lietuvoje ir turi 
sezoniškumo charakterį. 
 
2.4.3 lentelė. Turizmo informacijos centro lankytojų skaičius Rokiškio rajone 

Lankytojai 
Turizmo informacijos centro lankytojų skaičius, vnt. 

2017 2018 2019 
Lietuvos gyventojai 6936 5527 2187 

Užsieniečiai 444 2364 344 
Visi lankytojai 7380 7891 8019 

Šaltinis: „Rokiškio rajono turizmo rinkodaros strategija 2021-2025 metams“, 2020 m. 

 

Nors Rokiškio rajonas pasižymi patrauklia gamtine aplinka, dideliu nekilnojamojo kultūros vertybių 
skaičiumi, netradicinėmis turistinėmis paslaugomis, poilsiaviečių gausa, dideliu ekskursijų ir edukacijų 
skaičiumi, populiarinamais tradiciniais amatais, o turistų skaičius per penkerius metus padidėjo, fiksuojama 
labai maža užsienio turistų dalis, dominuoja vienadienis turizmas. Rokiškio rajono savivaldybės turizmo 
sektoriui patrauklumo neprideda ir prasta susisiekimo infrastruktūra, pėsčiųjų / dviračių takų trūkumas, 
nepakankamas lankytinų objektų pritaikymas lankymui.Turizmo sektorius taip pat susiduria ir sezoniškumu, 
pandemijos įtaka, sudėtingu kultūros paveldo apsaugos reglamentavimo procesu siekiant įveiklinti objektus, 
daug resursų kainuojančiu kultūros paveldo išlaikymu. Rokiškio rajono savivaldybėje reikėtų atkreipti dėmesį 
į aktyvaus poilsio, ypač vandens turizmo, paslaugų, pažintinio ir kultūrinio turizmo plėtros galimybes, religinių 
ir piligriminių turizmo maršrutų kūrimą, aktyvesnį miesto ir rajono istorinio, kultūrinio bei architektūrinio 
paveldo įveiklinimą, turistams įdomių traukos vietų plėtrą, stovyklaviečių ir kempingų plėtrą. Didesnė 
turistinių, rekreacinių paslaugų pasiūla įtakotų ilgesnę turistų buvimo rajono teritorijoje trukmę, o aktyvesnis 
teikiamų turistinių paslaugų ir pramogų viešinimas bei bendradarbiavimo su gretimomis savivaldybėmis 
stiprinimas, teikiant kompleksines turistines paslaugas prisidėtų prie užsienio turistų dalies augimo.   

 

4.4   Pramonės-komercijos objektai 

Rokiškio rajone vyrauja smulkus ir vidutinis verslas. Didžiąją dalį visų įmonių sudaro didmenine ir 
mažmenine prekyba bei variklių transporto priemonių ir motociklų remontas, kita aptarnavimo veikla, statybos 
įmonės. Didžiausios pramonės įmonės veikia Rokiškio mieste, kuris yra vienas iš svarbesnių šalies pramonės 
miestų. 

Pramoninės gamybos, smulkiojo ir vidutinio verslo plėtra – vienas iš pagrindinių regiono ekonomikos 
augimo veiksnių, turintis esminį poveikį darbo vietų kūrimui ir socialiniam stabilumui, todėl jo plėtojimas yra 
vienas iš svarbiausių ekonominės politikos uždavinių. Rokiškio rajone 2022 m. pradžioje įregistruoti 1 670 
ūkio subjektai, kurie sudaro 0,65 % visų šalies ir 12,36 % Panevėžio apskrities ūkio subjektų.  

 
4.4.1 lentelė. Įregistruoti ir veikiantys ūkio subjektai metų pradžioje / vnt. 

Teritorijos pavadinimas 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Įregistruoti ūkio subjektai  

Lietuvos Respublika 225 544 218 994 225 667 232 729 240 719 250 519 
255 

872 

Panevėžio apskritis 12 903 12 325 12 528 12 759 13 047 13 333 13 510 

Rokiškio rajono  savivaldybė 1 320 1 305 1 349 1 440 1 520 1 597 1 670 

Veikiantys ūkio subjektai  
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Lietuvos Respublika 99 200 104 074 104 117 105 093 107 444 108 258 113 516 

Panevėžio apskritis 5 982 6 403 6 394 6 406 6 485 6 523 6 680 

Rokiškio rajono  savivaldybė 560 608 613 640 659 677 717 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas www.stat.gov.lt  

Įregistruotų ir veikiančių ūkio subjektų skaičius Rokiškio rajono savivaldybėje, kaip ir Lietuvoje, 
apskrityje kas metus didėja, tačiau veikiančių  subjektų skaičius dvigubai mažesnis negu įregistruotų. 2022 m. 
pradžioje buvo 717 veikiančių ūkio subjektų, o 2016 m. tik 560.  2016-2022 m. laikotarpiu veikiančių ūkio 
subjektų išaugo beveik 22 % (4.4.1 lentelė). 
 
4.4.2 lentelė. Veikiančių įmonių kaita pagal darbuotojų skaičių Rokiškio rajono savivaldybėje / vnt. 

Pavadinimas 
Veikiančių įmonių skaičius metų pradžioje / vnt. 

2018 2019 2020 2021 2022 2022 % 
Iš viso pagal darbuotojų skaičių 448 472 486 507 542 100 % 
0–4 darbuotojai 262 294 309 348 380  70,11 % 
5–9 darbuotojai 101 92 92 79 85 15,68 % 
10–19 darbuotojų 38 43 41 36 35  6,46 % 
20–49 darbuotojai 31 26 27 26 24  4,43 % 
50–99 darbuotojai 10 11 11 12 12 2,21 % 
100–149 darbuotojai 3 3 3 4 4  0,75 % 
150–249 darbuotojai 2 2 2 1 1  0,18 % 
250–499 darbuotojai − − − − − - 
500–999 darbuotojai − 1 1 1 1 0,18% 
1 000 ir daugiau darbuotojų 1 − − − − - 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas www.stat.gov.lt  
 

Statistikos departamento duomenimis, 2022 m. pradžioje Rokiškio rajono savivaldybėje veikė įvairaus 
dydžio įmonės pagal darbuotojų skaičių: labai mažos įmonės sudarė 85,79 % (0 ÷ 9 darbuotojai), mažos įmonės 
10,89 % (10 ÷ 49 darbuotojų), vidutinės įmonės – 3,14 % (50 ÷ 249 darbuotojų). Stambios ir labai stambios 
įmonės, turinčios nuo 250 iki 1 000 darbuotojų ir daugiau, rajone sudaro 0,18 % (4.4.2 lentelė).  

Analizuojant 2022 m. pradžioje veikiančių įmonių pagal darbuotojų skaičių grupes, daroma išvada, kad 
Rokiškio rajone dominuoja labai mažos ir mažos įmonės, sudarančios apie 86 % nuo visų veikiančių įmonių. 

Labiausiai plėtojamos šios veiklos rūšys: didmeninė ir mažmeninė prekyba bei variklinių transporto 

priemonių ir motociklų remontas, kita aptarnavimo veikla, statybos įmonės ir kt. Visų šių rūšių veiklą 
vysto akcinės ar uždarosios akcinės bendrovės, individualios (personalinės) įmonės. 4.4.1 paveikslas 
iliustruoja veikiančius ūkio subjektus Rokiškio rajone pagal ekonominės veiklos rūšis 2022 m. pradžioje. 
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4.4.1 pav. Veikiantys ūkio subjektai pagal ekonominės veiklos rūšis 2022 m. pradžioje Rokiškio rajono 

savivaldybėje / vnt. 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas www.stat.gov.lt 

 
2022 m. analizė parodė, kad rajone daugiausiai veikiančių ūkio subjektų yra didmeninės ir mažmeninės 

prekybos (24,55 %), kitos aptarnavimo veiklos (12,13 %), statybos (7,67 %) sektoriuose, todėl planuojant 
rajono teritorinę raidą būtina atsižvelgti į šių sektorių plėtros tendencijas. Vis dėlto, vietinių gyventojų 
verslumas gana mažas. Iš oficialiai registruotų įmonių Rokiškio rajone veiklą vykdo tik 42,93 % ūkio subjektų. 

Stipriausiai Rokiškio rajono savivaldybėje išvystyta maisto pramonė: pieno perdirbimo ir sūrių 
gamybos, duonos kepimo. Kita pagal svarbumą Rokiškio rajone yra medžio apdirbimo ir transporto pramonė, 
pervežimų paslaugų teikimas, automobilių remonto ir techninio aptarnavimo paslaugų teikimas, virvių 
pynimas. Taip pat savivaldybėje išvystytas statybos verslas, mašinų gamybos ir metalo apdirbimo pramonė. 

Didžiausios pramonės įmonės savivaldybėje: maisto – UAB „Rokiškio sūris“, UAB „Lašų duona“, UAB 
„Rokiškio mėsinė“, UAB „Kriaunų malūnas“, UAB ”Darola” (duonos gaminiai); medžio apdirbimo ir 
medienos gaminių – UAB „Ramundas GM“ (medinių padėklų gamyba), UAB „Obelių lentpjūvė“, UAB 
„Rokmelsta“ (medinių pastatų gamyba), UAB „Skado medis” (medinių pastatų gamyba); transporto ir mašinų 
gamybos – UAB „Ivabaltė“ (žemės ūkio technika), AB „Rokiškio mašinų gamykla“ (projektuoja ir gamina 
žemės ūkio techniką, bei įvairias metalo konstrukcijas), UAB „Meteka” (žemės ūkio technika); statybos – 
UAB „Rokiškio apdaila“, UAB „Henvida“; metalo apdirbimo ir metalo gaminių – UAB „Pandmeta“. Įmonių, 
turinčių daugiau kaip 10 darbuotojų, sąrašas pateiktas 4.4.3 lentelėje. 

Rokiškio rajone verslo plėtrą skatina įsteigtas Rokiškio rajono pagalbos smulkiam ir vidutiniam verslui 
fondas (SVV). 2021 m. Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programai Rokiškio 
rajono savivaldybės taryba skyrė 75000 Eur, panaudota 74965,62 Eur. Tai didžiausia rajono SVV paramai 
skirta lėšų suma nuo programos veiklos pradžios, kuri nuo 2010 m. išaugo beveik 10 kartų (4.4.2 paveikslas). 
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 4.4.2 pav. Lėšų, skirtų smulkiam ir vidutiniam verslui remti  Rokiškio rajono savivaldybėje, statistika / Eur. 

Šaltinis: Rokiškio rajono savivaldybės tinklapis https://rokiskis.lt/verslininkui/parama-verslui/  
 
 

4.4.3 lentelė. Rokiškio rajono savivaldybėje svarbiausių gamybos įmonių, turinčių daugiau kaip 10 darbuotojų, 
sąrašas  

Įmonės 
kodas 

Pavadinimas Buveinės adresas 

Apdraustų 
darbuotojų 
skaičius / 

vnt 
Didmeninė, mažmeninė prekyba   

173113092 Daivida, UAB Rokiškio mėsinė Ąžuolų g. 21, LT-42135 Rokiškis 246 
173211960 Vilroka, UAB Perkūno g. 4, LT-42135 Rokiškis 16 
300068666 Rokmeta, UAB Lauko g. 29, Kavoliškio k., LT-42342 Rokiškio r. 12 
273073670 Lašų žemės ūkio bendrovė Ąžuolų g. 13, Lašų k., LT-42256 Rokiškio r. 59 

Metalas, mediena, apdirbimas ir jos gaminiai   

300135314 Pandmeta, UAB 
Puodžialaukės g. 22, Pandėlys, LT-42375 Rokiškio 
r. 

35 

302589162 Steka, UAB Mickūnų k. 3, Mickūnų k., LT-42282 Rokiškio r. 48 
173726394 Rokmelsta, UAB Durpyno g. 2, Kavoliškis, LT-42345 Rokiškio r. 51 

173016316 Aila, UAB 
Serapiniškio k., Rokiškio kaimiškoji sen., Rokiškio 
r. 

17 

300031408 Ramundas GM, UAB Perkūno 5 a, LT-42135, Rokiškis 140 
Logistikos paslaugos, autoservisai 

173106322 Rokauta, UAB Respublikos g. 111, LT-42135 Rokiškis 76 
173111650 Ivabaltė, UAB Stoties g. 23, LT-42164 Rokiškis 89 
173053453 Rokiškio autobusų parkas, UAB Panevėžio g. 7, LT-42163 Rokiškis 66 
173139614 UAB "Triasas" Liepų g. 2-1, Jūžintai, LT-42266 Rokiškio r. 29 

Transporto paslaugos 
173213979 Rokmedis, UAB Aukštaičių g. 8-28, LT-42130 Rokiškis 13 
173000664 Rokiškio komunalininkas, AB Nepriklausomybės a. 12A, LT-42115 Rokiškis 66 
303056516 Irmantera, UAB Lauko g. 8, Kavoliškio k., LT-42343 Rokiškio r. 19 
173257228 Egrena, UAB Rokiškio  Respublikos g. 66, LT-42129 Rokiškis 27 
305500521 JVN, MB Rimties g. 4, Rokiškis 20 

Žemės ūkis, paslaugos 
301098687 Kooperatyvas "Gerkonių elevatorius"  Pramonės g. 9A, LT-42150 Rokiškis 13 
273114380 Audrupio paukštynas, ŽŪB Kovelių k. 12, Kovelių k., LT-42275 Rokiškio r. 40 
273073670 Lašų žemės ūkio bendrovė Ąžuolų g. 13, Lašų k., LT-42256 Rokiškio r. 59 
173086898 Lailūnų ŽŪB Lailūnai, LT-42350 Rokiškio r. 41 

304894910 Ilzenbergo ūkis, UAB 
Ilzenbergo k. 4, Juodupės sen., LT-42440 Rokiškio 
r. 

39 

Žuvininkystė, žuvies produktai, miškininkystė 

173123396 Bajorų žuvis, UAB 
Ežero g. 4, Bajorai, Rokiškio kaimiškoji sen., LT-
42102 Rokiškio r. 

39 

300011245 Miško draugas, UAB Panevėžio g. 7D-1, LT-42163 Rokiškis 33 

7530
12454 10108

5792 8109 10137

18180

70958

60000

70000 70000
75000

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Lėšų, skirtų SVV programai Rokiškio rajono savivaldybėje 2010-2021m. 
statistika / Eur.



ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMAS  
SPAV ataskaita 

 

 

 

53 

UAB „Elberta“                                                                                                                                       Partizanų g.56-60, LT 49432 Kaunas 
 

Įmonės 
kodas 

Pavadinimas Buveinės adresas 

Apdraustų 
darbuotojų 
skaičius / 

vnt 
173203294 Giemeda, UAB Lukštų g. 12-6, Lukštai, LT-42495 Rokiškio r. 21 
303077909 Medverta, UAB Vyžeičių k. 8, Vyžeičių k., Rokiškio r. 15 

304477087 Rytkirta, UAB 
Papartynės k. 4, Papartynės k., LT-42103 Rokiškio 
r. 

14 

Žemės ūkio technika 
173228333 Duguva, UAB K. Donelaičio g. 16, LT-42163 Rokiškis 62 
173108864 Rokiškio mašinų gamykla, AB Respublikos g. 113, LT-42150 Rokiškis 143 
173111650 Ivabaltė, UAB Stoties g. 23, LT-42164 Rokiškis 89 
173056944 Meteka, UAB Jūžintų g. 5, LT-42150 Rokiškis 56 

Statyba 
300029802 Henvida, UAB Nepriklausomybės a. 19, LT-42117 Rokiškis 41 
173108298 Rokiškio apdaila, UAB Miškininkų g. 3, LT-42150 Rokiškis 35 
173197165 Aldma, UAB Pandėlio g. 46A, LT-42109 Rokiškis 43 
173724767 Stogvyga, UAB Ąžuolų g. 36, LT-42135 Rokiškis 19 
173726394 Rokmelsta, UAB Durpyno g. 2, Kavoliškis, LT-42345 Rokiškio r. 51 

303365306 Boteka, UAB 
Kaštonų g. 14, Salos mstl., Kamajų sen., LT-42314 
Rokiškio r. 

17 

Gamyba 
173057512 Rokiškio sūris, AB Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis 811 
173211960 Vilroka, UAB Perkūno g. 4, LT-42135 Rokiškis 16 
173112414 Darola, UAB kavinė Pagunda Respublikos g. 45A, LT-42130 Rokiškis 70 
300016580 Skado medis, UAB Pramonės g. 11, LT-42150 Rokiškis 62 
273737790 Tagris, UAB Jūžintų g. 5C, Rokiškis 15 
173727496 Lašų duona, UAB Respublikos g. 106, LT-42146 Rokiškis 133 
173175083 L. Sadauskienės individuali įmonė Pergalės g. 2, Juodupė, LT-42466 Rokiškio r. 20 

  173045168 
Obeliu Distillery, UAB "Vilniaus degtinė" 
filialas 

J. Vienožinskio g. 3, Audronių I k., LT-42221 
Rokiškio r. 

38 

173112229 Kriaunų malūnas, UAB Sartų g. 14, Kriaunų k., LT-42254 Rokiškio r. 41 
173109432 Medrokis, UAB Mickūnų k. 3, Mickūnų k., LT-42282 Rokiškio r. 20 
302867220 UAB "Lokauša" Sodo g. 1A, Kavoliškio k., LT-42345 Rokiškio r. 18 

Šaltinis: https://rekvizitai.vz.lt/imones/1/  
 

Planuojant rajono teritorinę raidą būtina įvertinti pramonės ir verslo plėtrą, integruojant ją į Panevėžio 
apskrities pramoninę zoną, užtikrinant proporcingesnį pramonės objektų išdėstymą šalyje. Taip pat būtina 
siekti kuo tolygiau išdėstyti pramonės įmones visoje rajono savivaldybės teritorijoje, aprūpinant darbu visų 
gyvenamųjų vietovių gyventojus. 

4.5. Rokiškio rajono savivaldybės miškų ūkis 

Panevėžio apskritis nepasižymi aukštu miškingumu, Rokiškio rajono miškingumas yra trečias pagal 
dydį Panevėžio apskrityje. Miško žemės plotas yra 54,063 tūkst. ha ir užima 29,9 % viso rajono teritorijos 
(4.5.1 lentelė). 

4.5.1 lentelė. Miškų dalis Panevėžio apskrityje bei jos savivaldybių teritorijose 

                               Apskr., 
                         sav. 

Plotas, 
tūkst. ha 

  Panevėžio apskritis 

Panevėžio r. Panevėžio 
m. 

Pasvalio r. Biržų r. Kupiškio r. Rokiškio r. Iš viso: 

Bendras plotas 217 700 5 000 128 900 147 600 108 000 180 600 787 800 

Miško žemės plotas 76 884,4 78,9 22 137,1 40 942,0 32 429,3 54 062,7 226 534,4 

Šaltinis: Lietuvos miškų ūkio statistika, 2021 m. 

4.5.2 lentelė. Miškų plotas ir miškingumas pagal Panevėžio apskrities savivaldybes  

Savivaldybė 
Savivaldybės 

teritorijos 
plotas, ha 

Miškų 
teritorijos 
plotas, ha 

Miško žemės 
plotas, ha 

Medynų 
plotas, ha 

Miškingumas, 
% 

Biržų r. sav. 147 600 41356,6 40 942,0 37000,6 27,7 

Kupiškio r. sav. 108 000 33785,6 32 429,3 29856,3 30,0 

Panevėžio m. sav. 5 000 79,2 78,9 75,7 1,6 
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Savivaldybė 
Savivaldybės 

teritorijos 
plotas, ha 

Miškų 
teritorijos 
plotas, ha 

Miško žemės 
plotas, ha 

Medynų 
plotas, ha 

Miškingumas, 
% 

Panevėžio r. sav. 217 700 77934,7 76 884,4 70062,2 35,3 

Pasvalio r. sav. 128 900 22377,7 22 137,1 19963,8 17,2 

Rokiškio r. sav. 180 600 54897,2 54 062,7 50374,9 29,9 

Iš viso apskrityje: 787 800 230 431 226 534,4 207333,5 28,8 

Valstybiniai miškai Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje sudaro 23 694,55 ha, valstybinių miškų 
sklypų skaičius – 565. Valstybinės reikšmės miškai Rokiškio r. sudaro 41 % visų rajono miškų. 

Remiantis „Lietuvos miškų ūkio statistika“, 2021 m. Rokiškio rajone buvo 25 549,21 ha privačių miškų 
(privačių asmenų – 20 618,98 ha, privačių juridinių – 4 930,23 ha), privačių sklypų skaičius – 7 949 (privačių 
asmenų – 6 688, privačių juridinių – 1 261) . Rokiškio rajone vidutinis vienos privačios miško valdos plotas 
sudaro apie 2,5 ha.    

Rokiškio rajone pagal miškų grupes vyrauja IV grupės ūkiniai miškai, kurie sudaro 83 % visų rajono 
miškų. Mažiausią dalį sudaro I grupės rezervatiniai miškai – vos 0,14 %.  Kitos miškų grupės: II grupės  
specialios paskirties miškai – 3,64 %, III grupės apsauginiai miškai – 13,22 % (4.5.3 lentelė). 

4.5.3 lentelė. Miškų grupės ir pogrupiai Rokiškio rajono savivaldybėje 

LRV nutarimas Nr. 435, nauja redakcija rengiama   

Grupių ir pogrupių pavadinimai Miško žemės plotas, ha Proc. 

I grupė. Rezervatiniai miškai, iš viso: 71,3 0,14 

II grupė. Specialios paskirties miškai, iš viso:   1 817,6 3,64 

A) Ekosistemų apsaugos miškai, iš viso:  1 394,5 2,79 

Draustinių miškai 1 205,5 2,41 

Saugomų gamtinio kraštovaizdžio objektų, buveinių ir gamtos 
išteklių sklypų miškai 

30,5 0,06 

Priešeroziniai miškai  158,5 0,32 

B) Rekreaciniai miškai, iš viso:  423,1 0,85 

Miško parkai 259,7 0,52 

Rekreaciniai miško sklypai 55,9 0,11 

Miestų miškai 107,5 0,22 

III grupė. Apsauginiai miškai, iš viso: 6 607,9 13,22 

Draustinių miškai 1 315,1 2,63 

Valstybinių parkų apsauginių zonų miškai 265,8 0,53 

Kelių apsauginės ir estetinės reikšmės miškai 20,6 0,04 

Laukų apsauginiai miškai 516,3 1,03 

Vandens telkinių apsaugos zonų miškai 4 461,1 8,92 

Miško sėkliniai medynai 29,0 0,06 

IV grupė. Ūkiniai miškai, iš viso: 41 492,6 83,00 

Iš viso: 49 989,4 100,00 

Šaltinis: Valstybinė miškų tarnyba (SMI). Miškų kadastro duomenys 

Rokiškio rajone veikia VĮ „Valstybinių miškų urėdijos“ regioninis padalinys – Rokiškio regioninis 
padalinys, kuriam Rokiškio rajone priklauso 6 girinkijos ir 1 medelynas. 

4.6. Rokiškio rajono savivaldybės žemės ūkis 

2020 m. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Rokiškio rajono žemės ūkio naudmenų plotas 
sudarė 84 845 ha, iš kurių: ariamos – 63 924 ha, kultūrinių ir natūralių ganyklų ir pievų – 20 360 ha, sodų ir 
uogynų – 557 ha.  

Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, bendras Rokiškio rajono ūkių skaičius – 4 
133. Ūkininkų ūkių bendras žemės plotas sudaro 86 006 ha. Nors Rokiškio rajono savivaldybės žemės 
priskiriamos IV dirvožemių grupei (32,1–37,1 balo), kurioje vyrauja daugiausiai prastokos ūkinės vertės, 
rajone dominuoja didesni ūkininkų ūkiai nei vidutiniškai Lietuvoje – vidutinis ūkininko ūkio dydis Rokiškio 
rajone – 19,1 ha, tuo tarpu Lietuvoje – 17,1 ha. Didžiąją dalį rajono ūkių (66 %) sudaro 5-100 ha dydžio ūkiai 
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(šalyje šių ūkių dalis sudaro 49 %). Kadangi teritorijoje vyrauja prastesnės žemių ūkinės vertės, tai lemia ir 
mažesnius nei vidutiniškai apskrityje ir šalyje pagaminamos bendrosios žemės ūkio produkcijos iš 1 ha 
rodiklius.  

Rokiškio rajono savivaldybėje, panašiai kaip ir Panevėžio apskrityje bei šalyje, labiau plėtojama 
augalininkystės produkcija, kuri sudaro 76 % bendrosios žemės ūkio produkcijos (apskrityje – 73 %, šalyje – 
68 %), tačiau didžioji dalis rajono ūkių orientuojasi į žaliavas, o ne į galutinį produktą vartotojui. Rokiškio 
rajone mažai dėmesio skiriama gyvulininkystės šakos plėtotei.  

Rokiškio rajonas išsiskiria ekologinių ūkių gausa – 2022 m. pradžioje čia veikė 72 sertifikuoti 
ekologiniai ūkiai (4.6.1 paveikslas ir 4.6.1 lentelė), kurių pagrindinę dalį sudarė augalininkystės ir 
gyvulininkystės ekologiniai ūkiai.  

 
4.6.1 pav. Ekologinių ūkių pobūdis ir išsidėstymas Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje.  
Šaltinis: https://www.vartotojai.lt/ekologiniu-ukiu-zemelapis/ 

 

4.6.1 lentelė. Ekologiniai ūkiai Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje 

Eil. Nr. Ūkio pavadinimas / savininkas Sertifikato nr. Adresas Pagrindinis produktas 

1. AB „Rokiškio sūris“ SER-K-21-00065 Pramonės g. 3, Rokiškis 
fermentinis sūris  

20-50% rieb. s. m. 
2. Čedasų ŽŪB SER-U-21-01227 Čedasai, Rokiškio r. žieminiai kviečiai 
3. Kooperatyvas „EKO tikslas“ SER-K-21-03207 Pramonės g. 5, Rokiškis žalias pienas 

4. 
Kupiškio rajono žemės ūkio 
bendrovė „Žvikė“ 

SER-U-21-00408 Vosgučiai, Rokiškio r. 
vasariniai dvigrūdžiai 

kviečiai 

5. 
Kupiškio rajono žemės ūkio 
bendrovė „Žvikė“ 

SER-U-21-02656 Vosgučiai, Rokiškio r. avižos 

6. UAB „Auginimo formulė“ SER-U-21-01111 Ilzenbergas, 2, Rokiškio r. vynuogės 
7. UAB „Ilzenbergo valdos“ SER-U-21-01145 Ilzenbergas, Rokiškio r. žieminiai kviečiai 
8. UAB „Saulės agra“ SER-U-21-01843 Pakapiai, Rokiškio r. žieminiai kviečiai 
9. A. Zeleckio IĮ SER-K-21-01521 Petrešiūnai, Rokiškio r. karpiai 
10. Algimantas Palivonas SER-U-21-00968 Pasarčiai, Rokiškio r. vasariniai miežiai 

 
11. 

Algis Žemaitis SER-U-21-02049 Konstantinava, Rokiškio r. žieminiai kviečiai 

12. Antanina Lekandrienė SER-U-21-01563 Martiniškėnai, Rokiškio r. avižos 
13. Aušrys Žiukelis SER-U-21-01955 Buniuškiai, Rokiškio r. grikiai 
14. Benas Bartuškevičius SER-K-21-01804 Obeliai, Rokiškio r. šaltalankiai 
15. Bronislava Mažeikienė SER-U-21-01996 Viliai, 7, Rokiškio r. braškės 

16. Bronislovas Gimbutas SER-U-21-00392 Gediškiai, Rokiškio r. 
vasariniai dvigrūdžiai 

kviečiai 
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Eil. Nr. Ūkio pavadinimas / savininkas Sertifikato nr. Adresas Pagrindinis produktas 
17. Dainius Lūža SER-U-21-01350 Lukštai g. 16, Rokiškio r. žieminiai kviečiai 
18. Dainius Tijūšas SER-U-21-00556 Klišiai, Rokiškio r. grikiai 
19. Dainius Valiūnas SER-U-21-02320 Sodeliai, Rokiškio r. bulvės 
20. Daiva Jakubkienė SER-U-21-02053 Obeliai, Rokiškio r. žieminiai kvietrugiai 
21. Dalia Lūžienė-Malijonienė SER-U-21-01424 Panemunis, Rokiškio r. grikiai 
22. Dalius Tijūšas SER-U-21-00565 Kavolių, Rokiškio r. avižos 
23. Danutė Vaičiulienė SER-U-21-01175 Gediškiai, Rokiškio r. raudonieji dobilai 
24. Darius Šedys SER-U-21-02350 Sodeliai, Rokiškio r. avižos (žaliam pašarui) 
25. Donata Tijūšienė SER-U-21-00555 Viliai, Rokiškio r. avižos 
26. Donatas Ivaška SER-U-21-01012 Čedasai, Rokiškio r. avižos 
27. Donatas Kučinskas SER-U-21-02392 Rumpiškėnai, Rokiškio r. žieminiai kviečiai 
28. Dovilė Bartuškevičienė SER-K-21-02004 Obeliai, Rokiškio r. šaltalankiai 
29. Egdūnas Obelinskas SER-U-21-01209 Aušrėnai, Rokiškio r. žieminiai kviečiai 
30. Eimutis Savickas SER-K-21-01957 Pakapė, Rokiškio r. žieminiai kviečiai 
31. Eimutis Valiūnas SER-U-21-02345 Sodeliai, Rokiškio r. d. žolės 
32. Elena Šukienė SER-U-21-00391 Kazliškėlis, Rokiškio r. vasariniai miežiai 

33. Eligijus Vyšniaveckas SER-U-21-02318 
Tumasonių k.1, Obeliai, 
Rokiškio r. 

bulvės 

34. Gediminas Bernotas SER-U-21-01256 Skeiriai, Rokiškio r. avižos 
35. Gintaras Švanys SER-U-21-00354 Čedasai, Rokiškio r. d. žolės 
36. Heraldas Ivaška SER-U-21-01219 Čedasai, Rokiškio r. žieminiai kviečiai 
37. Idalija Mackuvienė SER-U-21-02414 Latveliai, Rokiškio r. d. žolės 
38. Ieva Šeškaitė SER-U-21-02772 Vilkoliai, Rokiškio r. avys 
39. Ignotas Danys SER-U-21-02796 Bučiūnai, Rokiškio r. bulvės 
40. Ivona Bartuškevičienė SER-K-21-01789 Obeliai, Rokiškio r. šaltalankiai 
41. Janina Mikelėnienė SER-U-21-01765 Klišiai, Rokiškio r. grikiai 
42. Jurgita Varatinskienė SER-U-21-02420 Rumpiškėnai, Rokiškio r. žieminiai kviečiai 
43. Justas Vaičiulis SER-U-21-01356 Gediškiai, Rokiškio r. raudonieji dobilai 
44. Karolis Kučinskas SER-U-21-03033 Pagojai, Rokiškio r. d. žolės 
45. Karolis Tička SER-U-21-01287 Pakriaunys, Rokiškio r. vasariniai kviečiai 
46. Kristapas Sirgėdas SER-U-21-01369 Norkūnai, Rokiškio r. žieminiai rugiai 
47. Kristina Petkevičienė SER-U-21-02509 Paliepis, Rokiškio r. obuoliai 
48. Lina Bagdanavičienė SER-U-21-02758 Taručiai, Rokiškio r. avižos 
49. Mantas Skardžius SER-U-21-01210 Kuliai, Rokiškio r. žieminiai kviečiai Spelta 
50. Mindaugas Petkevičius SER-U-21-02492 Paliepis, Rokiškio r. avižos 

51. 
Naujikų ŽŪB Naujikų žemės ūkio 
bendrovė 

SER-U-21-00583 Pakapiai, Rokiškio r. žieminiai kviečiai 

52. Raimondas Bernotas SER-U-21-01171 Kuokšiai, Rokiškio r. žieminiai kviečiai 
53. Raimondas Sirgėdas SER-U-21-01336 Bradesiai, Rokiškio r. žieminiai kviečiai 
54. Raminta Gipiškienė SER-U-21-00564 Vaštakai, Rokiškio r. geltonžiedžiai barkūnai 
55. Ramunė Godeliauskienė SER-U-21-02846 Skriduliai, Rokiškio r. vasariniai kviečiai 

56. Renata Paloniovienė SER-U-21-01509 
Valkupio g. 17, Klišiai, 
Rokiškio r. 

avižos 

57. Rimantas Gražys SER-U-21-02453 Onuškis, Rokiškio r. 
avižų-vasarinių miežių-

žirnių mišinys 
58. Robertas Butkevičius SER-U-21-02891 Vaitkūnai, Rokiškio r. avižos 
59. Robertas Klabys SER-U-21-02052 Keležeriai, Rokiškio r. grikiai 
60. Rolandas Žikorius SER-U-21-00443 Šilagalys, Rokiškio r. žieminiai kviečiai 
61. Sigitas Prievelis SER-U-21-00621 Mikniūnai, Rokiškio r. geltonžiedžiai barkūnai 
62. Tadas Muralis SER-U-21-02097 Lukštai, Rokiškio r. žieminiai kviečiai 
63. Vidmantas Gasparavičius SER-U-21-01510 Taručiai, Rokiškio r. žieminiai rugiai 
64. Vilija Šedienė SER-U-21-02100 Sodeliai, Rokiškio r. d. žolės 
65. Vilma Gipiškienė SER-U-21-00562 Mickūnai, Rokiškio r. geltonžiedžiai barkūnai 
66. Vytautas Zizas SER-U-21-01425 Dagiliai, Rokiškio r. avižos 
67. Vytis Baškevičius SER-U-21-01036 Mičiūnai, Rokiškio r. grikiai 
68. Vytis Baškevičius SER-U-21-00039 Mičiūnai, Rokiškio r. grikiai 
69. Vitoldas Dovydėnas SER-U-21-02365 Ėnikiai, Rokiškio r. grikiai 
70. Vladas Dulkė SER-U-21-01116 Mikniūnai, Rokiškio r. avižos 
71. Vladimiras Lekandra SER-U-21-01550 Martiniškėnai, Rokiškio r. mėlynžiedės liucernos 
72. Žydrūnė Smalstienė SER-K-21-00681 Kriaunos, Rokiškio r.   obuoliai 
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5. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTAI   

5.1. 2008 m. Rokiškio rajono savivaldybės Bendrojo plano Nekilnojamojo kultūros paveldo 
dalies sprendinių charakteristika ir Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų sklaida rajono 
teritorijoje. 

Esamos būklės dalyje išanalizuota, kaip laikotarpyje nuo  Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos 
Bendrojo plano patvirtinimo 2008 m. iki 2022 m. 03 mėn. buvo realizuojama pagrindinė Bendrojo plano 
nekilnojamojo kultūros paveldo dalies sprendinių nuostata – išsaugoti kultūros paveldą, kaip neatskiriamą ir 
integruotą kraštovaizdžio elementą ir perduoti jį ateities kartoms. Tai yra, kaip buvo saugomi ir tvarkomi 
rajono kultūros paveldo objektai – vietovės, archeologinės vietos, statinių kompleksai, pavieniai statiniai, 
istoriniu memorialiniu požiūriu reikšmingos vietos, memorialiniai statiniai, įvykių vietos, reprezentuojantys 
istorinę rajono aplinką, atspindintys  istorijos etapus, formuojantys rajono įvaizdį, padedantys  išsaugoti ir 
išryškinti rajono savitumą.  

2008 m. Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies nekilnojamojo kultūros paveldo dalyje 
buvo detalizuotos Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane numatytos kultūros paveldo teritorijų 
saugojimo ir naudojimo sistema bei gairės. Dalies „Kultūros paveldo teritorijų naudojimas ir apsauga“ tikslas 
– užtikrinti kultūros paveldo teritorijų tvarkymą bendroje teritorijos raidoje, integruojant jas į kultūrinio 
kraštovaizdžio teritorinę apsaugą. Kultūros paveldo teritorijų apsaugos užtikrinimui numatytas objektų 
tinkamas panaudojimas, kuris garantuotų nekilnojamojo kultūros paveldo išlikimą. Bendrajame plane buvo 
atsižvelgta į tuomet esamą įstatyminę bazę, atliktus mokslo tyrimo darbus, specialiuosius planus, realią padėtį, 
ir tuometines rajono vystymosi tendencijas. 

Bendrojo plano kultūros paveldo dalis nustatė teritorijos nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos ir 
naudojimo prioritetus bei priemones, užtikrinančias kultūros paveldo objektų išsaugojimą, vadovaujantis 
Lietuvos nacionaline darnaus vystymosi strategija (Žin., 2003, Nr. 89-2039), kur nurodoma, kad Lietuvos 
kultūrinio savitumo išsaugojimas yra vienas iš Lietuvos darnaus vystymosi prioritetų.  

Sprendiniai atitiko Lietuvos teritorijos bendrąjį planą, kuris įtvirtino principą, kad kultūros paveldo 
išsaugojimą būtina vertinti kaip svarbų veiksnį, įtakojantį vietovės ekonominę plėtrą (1 str. 3 sk, Žin., 2002, 
Nr. 110-4852).  

Nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimas traktuotas, kaip neatsiejama integrali Rokiškio rajono 
teritorijos plėtros dalis. Pagrindinė strateginė kryptis – plano sprendiniai atitiko integralios kultūros paveldo 
apsaugos sampratą – turėjo būti siekiama kultūros paveldo objektų išsaugojimo, skatinant jo naudojimą 
visuomenės reikmėms. Sprendiniai buvo siejami su gamtos paveldo apsaugos reikalavimais ir atitiko aplinkos 
tvarkymo tikslus, nustatytus Lietuvos ratifikuotoje Europos kraštovaizdžio konvencijoje (5 ir 6 str., Žin., 2002, 
Nr. 104-4621): 

Pastaraisiais metais didelis dėmesys buvo skiriamas kultūros paveldo vertybių apskaitos 
dokumentams: buvo tikslinami objektų duomenys – teritorijų ir apsaugos zonų ribos, vertingosios savybės. 
Prioritetas buvo teikiamas dominuojantiems ir reikšmingiausiems kultūros paveldo objektams. 

Reikšmingiausi yra į Lietuvos Respublikos registrą įrašyti paveldo objektai, pasižymintys menine ar/ir 
kraštovaizdine verte. Tai archeologinis paveldas – piliakalniai, pilkapynai, kapinynai, senovės gyvenvietės, 
urbanistinės vietovės, statinių kompleksai, statiniai, paminklai žymiems žmonėms, įvykiams atminti, 
laidojimo, įvykių vietos, atspindinčios valstybės kultūros ir istorijos raidą.  

Teritorijų planavimui svarbūs Rokiškio rajono kultūros paveldo objektai yra reikšmingi ne tik rajono, 
regiono, bet ir nacionaliniu mastu. Gausiausias Rokiškio rajone yra architektūros – statinių ir statinių 
kompleksų paveldas. Išlikę keli dideli dvarų sodybų kompleksai – dalies  dvarų sodybų išlikę tik fragmentai. 

Išskirtinės kraštovaizdinės reikšmės archeologijos paveldo objektai - piliakalniai ryškių sankaupų 
nesudaro. 

Urbanistikos paveldo objektai yra du – į Kultūros vertybių registrą įtrauktos Rokiškio miesto ir 
Kamajų miestelio istorinės istorinė dalys.  

2022 m kovo mėn. LR Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro duomenimis rajono savivaldybės 
teritorijoje su Rokiškio miestu buvo  registruotos 442 nekilnojamosios kultūros vertybės, jų tarpe: vietovės – 
2, kompleksai – 46, į kompleksą įeinantys – 175, pavieniai objektai – 217 (internetinė prieiga 
www.kvr.kpd.lt/#/ žiūr. 2022-03-14). Tai visi šiuo metu registre esantys objektai, tačiau ne visi jie reikšmingi 
teritorijų planavimui (dalis jų virtę objektų vertingosiomis savybėmis, yra pastatų viduje ir t. t.) ir neužfiksuoti 
Bendrojo plano grafinėje dalyje bei pateikiamuose sąrašuose. Registre esantis objektų skaičius nuolat kinta. 
Kamajų miestelis 
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 Rašytiniuose istorijos šaltiniuose Kamajai minimi 1541 m, tada aprašytas Kamajų dvaras. Per 
Kamajus ėjo svarbūs keliai iš Vilniaus į Rygą ir iš Upytės bei Panevėžio į Daugpilį. Gyvenvietė kūrėsi šių 
kelių sankirtoje. 1635 m. Kamajuose pastatyta bažnyčia, kūrėsi prekybininkai, taigi juos jau galima vadinti 
miesteliu. Tada matyt ir susidarė miestelio planas, įgijęs gana taisyklingą formą. 1800 m. dvaro plane 
pavaizduotas ir taisyklingo stačiakampio plano miestelis, kurį formavo keturios gatvės ir keturkampė aikštė. 
Pastatai į gatves rėmėsi galais. Miestelio centro kompozicija atspindėjo klasicizmo epochą. 1892-1893 m. 
matininkas A. Talačka sudarė Kamajų planą. Visas aikštės perimetras buvo gana tolygiai apstatytas, dauguma 
pastatų į aikštę atgręžti šoniniais fasadais. Rytinę aikštės kraštinę per vidurį kirto gatvė, vedanti į Rokiškį. 
Gatvės – keliai nutiesti per aikštę pietvakarių – šiaurės rytų kryptimis jungė Kamajus su Svėdasais ir 
Panemunėliu. Tik vakarinė aikštės kraštinė buvo vientisa, o pro jos šiaurinį galą vakarų kryptimi nutiesta gatvė 
vedė į Salas. 

Po dvaro parceliacijos, 1927 m. sudaryti Kamajų išplėtimo planai – numatyti sklypai pietinėje ir 
rytinėje miestelio dalyse. Tarpukariu daugiausia buvo statyta prie aikštės ir į šiaurę ir rytus nuo bažnyčios. 
1935 m. plane vidurinėje aikštės dalyje pažymėta paminklo vieta. Per karą, 1944 m. miestelio centras   
sudegintas ir apgriautas. 

1933 m. aikštės vidurinėje dalyje įrengtas skveras ir pastatytas paminklas poetui Antanui Strazdui (aut. 
Skulptorius Antanas Aleksandravičius). 

Antrojo pasaulinio karo metu nemaža dalis namų sudegė,  
Apie 1958 m. sudarytoje Kamajų planavimo schemoje numatyta nauja statyba tuščiuose plotuose, prie 

aikštės sudegusių namų sklypuose planuota statyti visuomeninius pastatus. XX a. 7-tajame dešimtmetyje 
pastatyta nemažai tipinių visuomeninių pastatų. 1969 m. sudarytas Kamajų esamos būklės planas, kurioje 
matoma, kad, nors ir iškilo pastatai, nederantys prie istorinio užstatymo, tačiau miestelio centro planas 
nepasikeitė. 1970 m. prie aikštės pastatyta tipinė dviaukštė parduotuvė   su valgykla, kultūros namai, gamybinė 
bazė su butais. 1980 m. nugriautas senasis valsčiaus pastatas, stovėjęs aikštės ir Salų gatvės kampe, dar 
pastatyta kolūkio valdyba, mokyklos priestatas. Dalis statybų vyko, neatsižvelgiant į tai, kad miestelis 1980 
m. patvirtintas vietinės reikšmės urbanistikos paminklu, kuriame turėjo būti saugomi  gatvių tinklas, aikštės 
planas, kapitalinio užstatymo fragmentus. A. Miškinis pabrėžė, kad Kamajuose išliko savita dviašė centrinės 
dalies kompozicija, susiformavusi apie XVIII a. vidurį. Nustatytos saugomos gatvės: Vilniaus, Strazdo, Salų 
ir Tilto (Rudžių), Kraštinė, bevardė gatvelė, vedanti iš Strazdo gatvės link bažnyčios ir klebonijos. bei gatvelė, 
einanti link bažnyčios. 2001 m. pakartotinių tyrimų metu nustatyta, kad, nepaisant pastatų – naujadarų, išliko  
klasicistinis miestelio planas, pasiūlyta Kamajų istoriniam centrui suteikti valstybės reikšmės kultūros vertybės 
statusą. 

2002 m. parengtas Kamajų miestelio aikštės remonto-restauravimo projektas (projektui vadovavo 
architektas A. Gvildys). Buvo išsaugota istorinė aikštės erdvė. Numatyta restauruoti akmens grindinį aikštėje 
ir Rudžių gatvėje. Dabar dalyje aikštės yra akmens grindinys, dalyje – trinkelės, o praeinančių gatvių trasose 
– asfaltas. Matosi, kad projektas nebuvo pilnai įgyvendintas, akivaizdūs ir darbų kokybės trūkumai. Rudžių 
gatvėje paklotos trinkelės. 

Aplink aikštę apstatymas su didokais tarpais, stovi arba menki nameliai, arba sovietmečio laikotarpio 
pastatai. Jie statyti nesilaikant istorinės užstatymo linijos.   

Kamajų miestelio istorinis centras įtrauktas į Nekilnojamųjų  kultūros vertybių registrą, kaip 
urbanistinė vietovė, jai nustatytas regioninis reikšmingumo lygmuo. 
  
5.2.  2008 m. Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos Bendrojo plano nekilnojamojo kultūros paveldo 
dalies sprendinių realizavimas 2008-2022 m. laikotarpyje 
 

Rokiškio rajono 2008 m. Bendrojo plano nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijų apsaugos ir 
naudojimo sprendiniai buvo įgyvendinami, remiantis svarbiausiomis ir pagrindinėmis kultūros paveldo 
apsaugos nuostatomis: 

- išsaugoti ir atgaivinti paveldėtą etninių regionų savitumą atspindintį kultūros ir istorinį 
paveldą; 

- stiprinti valstybės institucijų ir visuomenės atsakomybę už kultūros paveldo išsaugojimą. 
Kultūros paveldo objektai kartu su gamtos paminklais yra kultūrinio – pažintinio turizmo ištekliai. 

Rokiškio rajono teritorijos kultūros paveldo apsauga yra realizuojama, pritaikant jį viešajam pažinimui ir 
naudojimui, visuomenės švietimui ir kultūriniam – pažintiniam turizmui plėtoti. 

Kultūros paveldo objektų tvarkymo ir naudojimo esama būklė 2008 – 2022 m. laikotarpyje Rokiškio 
rajone pateikiama lentelėje.  
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5.2.1. lentelė. Kultūros paveldo objektų tvarkyba ir naudojimas 2008 - 2022 m. laikotarpyje 

Eil.
Nr. 

Kultūros paveldo rūšys  Esamos Tvarkybos kryptys ir naudojimo prioritetai 

1. NKPO, kur vyrauja 
urbanistinis vertingųjų 
savybių pobūdis  

 

1.1 Rokiškio miesto, 
Kamajų miestelio 
istorinės dalys 

Vertinimo tarybos aktu patikslinti Rokiškio miesto istorinės dalies – 17102, 
urbanistinės vietovės duomenys: nustatytos vertingosios savybės, patikslintos 
vertingos teritorijos ribos. Nustatytas regioninis reikšmingumo lygis. 
2011-08-16 patvirtintas Rokiškio miesto istorinės dalies Nekilnojamojo 
kultūros paveldo apsaugos specialusis planas – teritorijos ir apsaugos zonos 
ribų planas. 
Vertinimo tarybos aktu patikslinti Kamajų miesto istorinės dalies – 17088 
urbanistinės vietovės duomenys: nustatytos vertingosios savybės, patikslintos 
vertingos teritorijos ribos. Nustatytas regioninis reikšmingumo lygis. 
Objektų tvarkymo planai neparengti. 
Be jau įtrauktų į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą urbanistinių vietovių, 
rajone yra miestelių, kurių istorinių dalių   urbanistinė struktūra turi vertingųjų 
savybių požymių – išlikusi istorinė plano struktūra (Obeliai). 
Minėtų urbanistinių vietovių charakteristikos pateiktos 1 skyriuje. 
Rokiškio rajone yra gana daug istorinių miestelių, bažnytkaimių, tačiau jų 
senasis užstatymas, išskyrus atskirus fragmentus, praktiškai neišlikęs. Jie 
užstatyti sovietinio laikotarpio tipiniais gyvenamaisiais namais ir 
visuomeniniais pastatais.  Taigi, nepaisant to, kad tai senos gyvenvietės, jų 
istorinį savitumą daugiausia mena tik sakraliniai pastatai, arba dvarų sodybų ir 
parkų fragmentai, išlikę atskiri vertingųjų savybių požymių turintys pastatai. 
Tai Jūžintai, Žiobiškis, Čedasai, Panemunis, Aleksandravėlė, Panemunėlis, 
Kriaunos. 

2. NKPO, kur vyrauja 
archeologinis 
vertingųjų savybių 
pobūdis  

 

2.1. Piliakalniai, piliakalnių 
su gyvenvietėmis, 
kompleksai, kapinynai ir 
kt.  

Archeologijos objektų apsaugos ir tvarkymo prioritetas - moksliniai 
tyrinėjimai. objektai saugojami moksliniam pažinimui ir viešajam pažinimui ir 
naudojimui. 
Dalies archeologijos objektų duomenys dar nėra patikslinti. Pritaikytas 
lankymui yra Moškėnų piliakalnis (23848), jis naudojamas kultūriniam – 
pažintiniam turizmui, renginiams, propaguojantiems valstybės istoriją, 
etnokultūrą. Tačiau daug piliakalnių yra nepritaikyti turistų lankymui.  
Didelė dalis piliakalnių apaugę savaiminiais želdiniais, apardyti arimų ir pan., 
yra nuošalyje populiarių turistinių kelių. 

3. NKPO, kur vyrauja 
architektūrinis ir/ar 
dailės vertingųjų 
savybių pobūdis 

 

3.1. Dvarų sodybų ir kiti 
statinių kompleksai  

Rokiškio rajonas pasižymėjo dvarų gausa. Daug dvarų sodybų sunyko. Tačiau 
dvarų sodybų paveldas rajone tebėra reikšmingas. Buvo tikslinami objektų 
duomenys – nustatomos tikslios teritorijų ir apsaugos zonų ribos. 
Šių objektų apsaugos tikslas – viešasis pažinimas ir naudojimas.  
Vykdomi ne tik dvarų rūmų, bet ir ūkinių pastatų bei jų fragmentų 
konservavimo, tvarkybos darbai. Tačiau ir šiose dvarų sodybose tebėra daug 
problemų. 
Viena geriausiai regione tvarkomų medinių dvarų sodyba – Gačionių (554)  
dvaro sodyba. Rokiškio dvaro sodyba (1010) yra reikšmingas regiono 
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Eil.
Nr. 

Kultūros paveldo rūšys  Esamos Tvarkybos kryptys ir naudojimo prioritetai 

kultūrinis centras, veikia muziejus, vyksta įvairūs renginiai.  Sėkmingai 
naudojami įvairioms kultūrinėms veikloms Ilzenbergo (555), Salų (575) dvarų 
sodybos, tvarkomos Antanašės (550), Petrošiškio (569) dvarų sodybos. Sunkiai 
sekasi tvarkyti Bagdoniškio (552) dvaro sodybą. Yra apleistų, nykstančių 
objektų – Panemunio (567), Obelių (563), Kraštų (560), Tarnavos (577), 
Onuškio (15989) ir kt. dvarų sodybos ir jų fragmentai. 
Obeliuose išlikę keli technikos paveldo objektai: originalios architektūros 
spirito varykla (15988), vėjo malūne (35901)veikia kavinė. 
Apleistų ir nykstančių dvarų sodybų liekanos tebėra nepritaikytos naudojimui 
ir pažinimui. 

3.2. Sakraliniai statiniai ir 
kompleksai 
 
 
 

Sakralinių objektų apsaugos prioritetas – viešoji pagarba, todėl šių objektų 
panaudojimo kultūriniam – pažintiniam turizmui funkcija yra papildoma. Buvo 
tikslinami objektų duomenys – vertingosios savybės, nustatinėjamos teritorijų 
ir apsaugos zonų ribos. 
Rokiškio mieste yra vienas vertingiausių Lietuvoje – Rokiškio Šv. apaštalo 
evangelisto Mato bažnyčios statinių kompleksas (1011) taip pat unikalūs 
sakralinių statinių kompleksai – Rokiškio Kalvarijos šiaurės dalies statinių 
(16049) Rokiškio Kalvarijos pietų dalies ir kapinių statinių (31864) 
kompleksai. 
Rajone yra daug vertingų ne tik regiono, bet ir Lietuvos mastu sakralinių 
pastatų ir jų kompleksų – Salų (23457), Onuškio (1586), Jūžintų (23613), 
Aleksandravėlės (1590), Čedasų (16052), Kamajų (30582) ir kt. Čedasų 
(16052), Žiobiškio (16054) ir kt. bažnyčios. 

3.3. Kiti statiniai ir 
kompleksai. 
 

Šių objektų apsaugos tikslas – viešasis pažinimas ir naudojimas. Yra tikslinami 
objektų duomenys – vertingosios savybės, nustatinėjamos teritorijų ir apsaugos 
zonų ribos, tvarkomi pastatai. Ypač daug vertingų pastatų yra Rokiškio 
istorinėje dalyje – Nepriklausomybės aikštėje, Respublikos, Vytauto gatvėse, 
ne visi jų registruoti LT Nekilnojamųjų kultūros vertybių registre. 
Rajone išlikęs vertingas pramonės statinių kompleksas – Obelių spirito 
varyklos statinių kompleksas (15988). 

3.4. Mažosios architektūros - 
dailės objektai 

Paminklai, koplytstulpiai, koplytėlės ir kt. Yra tikslinami objektų duomenys – 
vertingosios savybės, nustatinėjamos teritorijų ir apsaugos zonų ribos, 
tvarkomi pastatai. 
Rajone nors negausus, mažosios architektūros paveldas – koplytstulpiai, 
koplytėlės, šie objektai tvarkomi ir remontuojami. Svarbiausi tų objektų 
koncentruojasi Rokiškio istorinėje dalyje – 1931 m. pastatytas 
Nepriklausomybės paminklas (13510) aut. Robertas Antinis vyresnysis, kiti 
objektai, tapę Rokiškio istorinės dalies vertingomis savybėmis. 

4. NKPO, kur vyrauja 
mitologinis vertingųjų 
savybių pobūdis 

 

4.1. Kalnai, mitologiniai 
akmenys 

Šis paveldas rajone yra negausus. Pritaikomi kultūriniam pažintiniam turizmui, 
renginiams, susijusiems su valstybės istorija, etnokultūra.  
Tikslinami objektų duomenys – vertingosios savybės, teritorijų ir apsaugos 
zonų ribos. 
Paminėtini  - kalnai, vad. Grumbinų (21070), Alkviete (5635), mitologiniai 
akmenys. 

5. NKPO, kur vyrauja 
istorinis  
memorialinis 
vertingųjų savybių 
pobūdis 
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Eil.
Nr. 

Kultūros paveldo rūšys  Esamos Tvarkybos kryptys ir naudojimo prioritetai 

5.1. Įvykių, laidojimo vietos, 
žuvimo, mūšio vietos, 
atskiros kapavietės, 
senosios žydų kapinės, 
karių kapinės. 

 Rajone daug senųjų žydų kapinių – Kamajų (20760), Obelių (20757), Pandėlio 
(20761) ir kt., I PK Vokietijos imperijos karių kapai, vad. Apušoto kapinėmis 
(21764) Rokiškyje, Lietuvos karių, partizanų kapai, žymių asmenybių kapai 
įvairiose vietose. 
Tikslinami objektų duomenys – vertingosios savybės, teritorijų ir apsaugos 
zonų ribos. Kapinės tvarkomos pagal kapinių tvarkymo taisykles. 
Tvarkomos senosios žydų kapinės, kapinių ir žudynių vietos.  
Suteikta teisinė apsauga eilei kapinių (Lietuvos karių ir kt.). 

 
2008 m. Bendrajame plane numatytos Kultūros paveldo objektų apsaugos prioriteto zonos rajono 

savivaldybėje: 
- dvarų sodybų paveldas; 
- urbanistinio paveldo tvarkymo zonos – Rokiškio miesto, Kamajų miestelio istorinės dalys; 
- sakralinių pastatų paveldas.  

 
5.3.  Kultūros paveldo vertybių pritaikymas 

 
2008 m. svarbiausi Bendrojo plano tikslai Rokiškio rajono kultūros paveldo teritorijų sprendiniuose 

rėmėsi pagrindinėmis kultūros paveldo apsaugos nuostatomis. 
Per aprašomąjį laikotarpį rajono kultūros paveldo apsauga buvo realizuojama jį pritaikant viešajam 

naudojimui, ir kultūriniam-pažintiniam (vietiniam bei tarptautiniam) turizmui vystyti. 
Kai kuriems objektams buvo pritraukti investuotojai, norintys pritaikyti kultūros vertybes šiandieniniam 

naudojimui – kultūrinėms, komercijos, aptarnavimo, turizmo reikmėms, taip pat investuotojai, norintys įsigyti 
ar išsinuomoti ilgesniam laikui ir galintys restauruoti, atkurti kultūros paveldo vertybes.  

Buvo vystoma informacijos infrastruktūra. Strategiškai patogiuose vietose išdėstomos informacinės 
sistemos ženklai, plėtojamas informacijos apie kultūros paveldo objektus platinimas, propaguojamas būdingas 
Rokiškio rajono savivaldybei dvarų sodybų, urbanistinis, sakralinių pastatų  paveldas, 

Tačiau yra apleistų, nykstančių nenaudojamų dvarų sodybų, Šie vertingi statinių kompleksai nėra 
pritaikyti jokiai paskirčiai. 

 
5.4.  2008 m Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo prioritetai 

 
Pagal 2008 m. Bendrąjį planą numatytas pagrindinis Rokiškio rajono kultūros paveldo išsaugojimo 

prioritetas, remiantis LR Teritorijos Bendruoju planu buvo kultūros paveldo teritorijų integravimo į krašto 
gyvenimą užtikrinimas, tinkamas naudojimas ir priežiūra. 

Įgyvendinant kultūros paveldo objektų ir jų teritorijų apsaugą užtikrinančius bendrojo plano sprendinius, 
išskirtos būdingiausios rajono savivaldybės kultūros paveldo rūšys – dvarų sodybų, sakralinių pastatų 
kompleksų, urbanistinis paveldas: 

1. Buv. dvarų sodyboms ir jų fragmentams – taikoma pastatų restauracija, konservavimas, 
dalinis atkūrimas, pritaikant objektus jiems tinkamiausiai funkcijai. dvarų sodybos 
sėkmingai tvarkomos ir naudojamos, dalis dvarų sodybų  atskiri pastatai gyvenami, ar 
naudojami ūkiniams tikslams, tačiau, tvarkomi tik elementariai, bešeimininkiai statiniai 
nyksta; 

2. Pastoviai buvo tvarkomi sakraliniai pastatai; 
3. Pastoviai buvo vykdoma regionui būdingų istorinių memorialinių  objektų tvarkyba, 

nuolatinė priežiūra. 
 

Išvados: 
1. Laikotarpyje nuo ankstesniojo Bendrojo plano patvirtinimo, Rokiškio rajono savivaldybėje 

visumoje  buvo realizuojama nurodyta pagrindinė Bendrojo plano nekilnojamojo kultūros paveldo 
dalies sprendinių nuostata – išsaugoti kultūros paveldą kaip neatskiriamą ir integruotą 
kraštovaizdžio elementą ir perduoti jį ateities kartoms; 
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2. Didžiausias dėmesys buvo kreipiamas į kultūros paveldo apsaugos kokybę – nustatinėjamos ir 
tikslinamos objektų vertingosios savybės, teritorijų ir apsaugos zonų ribos, atsižvelgiant į įstatymų 
reikalavimus; 

3. Tvarkomos, ženklinamos laidojimo, įvykių vietos; 
4. Dalis dvarų sodybų yra sėkmingai tvarkomos ir naudojamos, tačiau yra dvarų sodybų ir jų  

fragmentų, kurių būklė bloga. 
 
 

 

Rokiškio miesto istoriniai planai, schemos, nuotraukos (23 iliustracijos) 

 
  

  
5.1 pav. XVII a. pirmosios pusės – vidurio 

retrospektyvinė plano schema (sudarė autorius). 
1 – Rokiškio dvaro sodyba. Užstatytos teritorijos 

ribos ir aikštės forma sąlygiškos. 
Šaltinis: kopijos iš A. Miškinio monografijos 

“Vidurio Lietuvos miestai ir miesteliai” 
 

5.2 pav. Apie 1770 – 1780 m. pertvarkomo miestelio 
centro schema (sudarė autorius). 

1 – senoji aikštė, 2 – naujoji aikštė, 3 – bažnyčia, 4 – 
varpinė, 5 – dvaro rūmai. Pastatų gabaritai sąlygiški. 

Šaltinis: kopijos iš A. Miškinio monografijos “Vidurio 
Lietuvos miestai ir miesteliai” 
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5.3 pav. 1866 m. miestelio centro vakarų dalies tikrosios būklės planas. 

Šaltinis: kopijos iš A. Miškinio monografijos “Vidurio Lietuvos miestai ir miesteliai” 
 

5.4 pav. 1938 m. centro plano ir užstatymo tikrosios 
būklės plano schema. 

Šaltinis: kopijos iš A. Miškinio monografijos “Vidurio 
Lietuvos miestai ir miesteliai” 

5.5 pav. 1940 m. miesto šiaurės rytų dalies projektas. 
Šaltinis: kopijos iš A. Miškinio monografijos “Vidurio 

Lietuvos miestai ir miesteliai” 
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5.6 pav. 1969 m. urbanistikos paminklo schema. 

Šaltinis: kopijos iš A. Miškinio monografijos “Vidurio Lietuvos miestai ir miesteliai” 
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5.7 pav. Erdvinės struktūros analizės planas. Iš Rokiškio m. istorinės dalies Nekilnojamojo kultūros paveldo 

apsaugos specialiojo plano, UAB “Lietuvos paminklai” 2007 m. 
Šaltinis: kopijos iš A. Miškinio monografijos “Vidurio Lietuvos miestai ir miesteliai” 

 

 
5.8 pav. Užstatymo istorinės raidos analizė. Iš Rokiškio m. istorinės dalies Nekilnojamojo kultūros paveldo 

apsaugos specialiojo plano, UAB “Lietuvos paminklai” 2007 m. 
Šaltinis: kopijos iš A. Miškinio monografijos “Vidurio Lietuvos miestai ir miesteliai” 
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5.9 pav. Rokiškio m. istorinės dalies nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas,  

VĮ “Lietuvos paminklai” 2011 m. 
Šaltinis: kopijos iš A. Miškinio monografijos “Vidurio Lietuvos miestai ir miesteliai” 

 
 

 
5.10 pav. Bendras aikštės vaizdas (apie 1900 m., nuotrauka iš autoriaus rinkinio). 
Šaltinis: kopijos iš A. Miškinio monografijos “Vidurio Lietuvos miestai ir miesteliai” 
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5.11 pav. Miestelio vaizdas iš lėktuvo  

(1915 m. rugpjūčio mėn., nuotrauka iš dvarininkės Pšezdzeckienės albumo. Parūpino  kun. G. Blynas). 
Šaltinis: kopijos iš A. Miškinio monografijos “Vidurio Lietuvos miestai ir miesteliai” 

 

 
5.12 pav. Naujosios gatvės vaizdas su cerkve iš aikštės  

(1915 m., atvirukas iš autoriaus rinkinio). 
Šaltinis: kopijos iš A. Miškinio monografijos “Vidurio Lietuvos miestai ir miesteliai” 

 

 
5.13 pav. Aikštės vakarų dalies vaizdas su naujuoju bažnyčios kompleksu  

(XX a. pradžios nuotrauka iš autoriaus rinkinio). 
Šaltinis: kopijos iš A. Miškinio monografijos “Vidurio Lietuvos miestai ir miesteliai” 
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5.14 pav. Bendras aikštės vaizdas nuo bažnyčios bokšto (1928 m. nuotrauka iš bažnyčios bokšto). 

Šaltinis: kopijos iš A. Miškinio monografijos “Vidurio Lietuvos miestai ir miesteliai” 
 

 
5.15 pav. Respublikos g. – Vytauto g. – Viešosios aikštės sankirta.  

Vaizdas į pietus apie 1926 m. (Ch. Šneidermano nuotrauka iš autoriaus rinkinio). 
Šaltinis: kopijos iš A. Miškinio monografijos “Vidurio Lietuvos miestai ir miesteliai” 

 

 
5.16 pav. Aikštės bendras vaizdas iš bažnyčios bokšto. Pastato rytų gale dar nėra  

(1926 m. nuotrauka iš autoriaus rinkinio). 
Šaltinis: kopijos iš A. Miškinio monografijos “Vidurio Lietuvos miestai ir miesteliai” 
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5.17 pav. Aikštės bendras vaizdas iš bažnyčios bokšto. Pastatas rytų gale dar netinkuotas 

 (1928 m. nuotrauka iš autoriaus rinkinio). 
Šaltinis: kopijos iš A. Miškinio monografijos “Vidurio Lietuvos miestai ir miesteliai” 

 

 
5.18 pav. Aikštės bendras vaizdas turgaus dieną iš bažnyčios bokšto. Pastatas rytų gale jau nutinkuotas  

(1929 m. nuotrauka iš autoriaus rinkinio). 
Šaltinis: kopijos iš A. Miškinio monografijos “Vidurio Lietuvos miestai ir miesteliai” 

 

 
5.19 pav. Respublikos g.–Vytauto g.–Viešosios aikštės sankirta.  

Vaizdas į šiaurę (1930 m. nuotrauka iš autoriaus rinkinio šventės dieną). 
Šaltinis: kopijos iš A. Miškinio monografijos “Vidurio Lietuvos miestai ir miesteliai” 
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5.20 pav. Miestelio panorama iš vakarų pusės  

(1956 m. autoriaus nuotrauka). 
Šaltinis: kopijos iš A. Miškinio monografijos “Vidurio Lietuvos miestai ir miesteliai” 

 

 
5.21 pav. Bendras aikštės vaizdas nuo bažnyčios bokšto, 1971 m. 

Šaltinis: iš interneto išteklių, Rokiškio atvirukai. 
 

 
5.22 pav. Tarybų aikštė. Bendras aikštės vaizdas į bažnyčios pusę, 1977 m. 

Šaltinis: iš interneto išteklių, Rokiškio atvirukai. 
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5.23 pav. J. Smuškevičiaus biustas aikštėje (Rokiškis 1977 m.) 

Šaltinis: iš interneto išteklių, Rokiškio atvirukai. 
 

Kamajų miestelio istoriniai planai, nuotraukos (7 iliustracijos). 

 
5.24 pav. Kamajų miestelio planas, 1892 m. 
Šaltinis: Rokiškio krašto muziejus, RKM-4470 
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5.25 pav. Kamajų miestelio plano fragmentas, 1935 m. 

 

 

 
5.26 pav. Kamajų miestelio aikštės vaizdas turgaus metu, tarpukaris. 

Šaltinis: Algimantas Miškinis “Vidurio Lietuvos miestai ir miesteliai” 
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5.27 pav. Kamajų miestelio aikštė, tarpukaris. 

Šaltinis: Algimantas Miškinis “Vidurio Lietuvos miestai ir miesteliai” 
 

 
5.28 pav. Kamajų miestelio panorama iš šiaurės pusės, tarpukaris. 
Šaltinis: Algimantas Miškinis “Vidurio Lietuvos miestai ir miesteliai” 

 

 
5.29 pav. Kamajų miestelio centrinės dalies vaizdas, 1981 m. 

Šaltinis: Algimantas Miškinis “Vidurio Lietuvos miestai ir miesteliai” 
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5.30 pav. Kamajų miestelio panorama iš pietų pusės dabar. 

Šaltinis: https://lt.wikipedia.org/wiki/Kamajai  
 
 
 

Obelių miesto nuotraukos (6 iliustracijos) 

 
5.31 pav. Obeliai, 1915 m. 

Šaltinis: Algimantas Miškinis “Vidurio Lietuvos miestai ir miesteliai” 
 
 
 
 

 
5.32 pav. Obeliai,  panorama nuo ežero V kranto 

Šaltinis: Algimantas Miškinis “Vidurio Lietuvos miestai ir miesteliai” 
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5.33 pav. Obeliai, 1915-1916 m. 

Šaltinis: Algimantas Miškinis “Vidurio Lietuvos miestai ir miesteliai” 
 
 

 
5.34 pav. Obeliai, tarpukaris 

Šaltinis: Algimantas Miškinis “Vidurio Lietuvos miestai ir miesteliai” 
 

 
5.35 pav. Obeliai, 1986 m. 

Šaltinis: Algimantas Miškinis “Vidurio Lietuvos miestai ir miesteliai” 
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5.36 pav. Obelių miestas šiandien 

Šaltinis: https://lt.wikipedia.org/wiki/Obeliai 
 

6. GAMTINĖ APLINKA 

6.1. Kraštovaizdis 

Rokiškio rajono kraštovaizdis yra vertinamas analizuojant fizinę bei vizualinę struktūrą. Fiziniu 
požiūriu, kaip svarbiausi vertintini elementai paminėtini, reljefas, želdiniai, hidrografinis tinklas, užstatytos 
teritorijos, klimatas ir kt. Vizualiniu kraštovaizdžio vertinimo požiūriu išskirtinas bendras kraštovaizdžio 
erdvinės struktūros, jo estetinis patrauklumas. 

Pagal Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2015 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. D1-703, Rokiškio rajono savivaldybės teritorija patenka į du kraštovaizdžio 
tvarkymo ruožus. Rajono rytinė dalis patenka į Baltijos aukštumų ruožą – Aukštaičių aukštumos sritį, Sėlių 
mažai miškingą agrarinės pakilumos rajoną (plynaukštę). Rajono vakarinė dalis priklauso vidurio Pabaltijo 
žemumų ruožui – centrinės Lietuvos žemumos sričiai, Lėvens aukštupio – Šventosios žemupio miškingos 
agrarinės lygumos rajonui (6.1.1 pav.).  

Rokiškio kraštas dažniausiai vadinamas miniatiūrine Lietuva. Pirmiausia šį teiginį patvirtina Rokiškio 
rajono kontūrai žemėlapyje, o didžiausią šalies upę – Nemuną primena šio krašto upė Nemunėlis. Vakarinėje 
rajono dalyje vyrauja derlingos ir vidutinio derlingumo lygumos, rytinėje – stačiašlaitės kalvos su duburiuose 
telkšančiais ežerais, kurių priskaičiuojama net 99. 
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6.1.1 pav. Kraštovaizdžio tvarkymo zonos Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje (ištrauka iš Nacionalinio 
kraštovaizdžio tvarkymo plano brėžinio „Kraštovaizdžio tvarkymo zonos“, TAR, 2015-10-16, Nr. 15516) 
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Estetinis kraštovaizdžio vertinimas kraštovaizdžio sandaros aspektu 
Vertinant Rokiškio rajono savivaldybės kraštovaizdį, taip pat svarbu išskirti kraštovaizdžio vizualinės 

sąskaidos savitumus. Pagal Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo planą pirmiausiai paminėtinos ypač raiškios 
ir vidutinės vertikaliosios sąskaidos atvirų ir pusiau atvirų erdvių kraštovaizdžio teritorijos. Jos sudaro 
ypatingai aukšto estetinio potencialo teritorijas su indeksais V3H3-b, V2H2-b. Šios teritorijos apima rajono 
rytinę dalį (Sartų kalvotas ežerynas), pietrytinę ir šiaurinę rajono dalis (Vyžuonos, Laukupio upių aplinka, 
Južinto ežeras). Tuo tarpu kitos rajono savivaldybės teritorijos yra mažiau raiškios. Pietvakarinė ir šiaurės-rytų 
rajono savivaldybės dalys išskiriamos kaip silpnos vertikaliosios sąskaidos įvairaus pražvelgiamumo erdvių 
kraštovaizdžio teritorijos su indeksais V1H3-d, V1H2-b (Dviragio ežero, Akmenės, Ilgės upių aplinka). O 
vakarinė ir šiaurės-rytų  rajono dalys išskiriamos kaip neraiškios vertikaliosios sąskaidos įvairaus 
pražvelgiamumo erdvių kraštovaizdis su indeksais VOH1-d ir VOH2-b (Šetekšnio, Nemunėlio, Vingerinės 
upių aplinka) (6.1.2 pav.). 

 

 
6.1.2 pav. Kraštovaizdžio vizualinis estetinis potencialas Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje (ištrauka iš 
Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano brėžinio „Kraštovaizdžio vizualinis estetinis potencialas“, TAR, 

2015-10-16, Nr. 15516) 
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6.2. Saugomos teritorijos ir gamtos objektai 

Svarbiausius Rokiškio rajono kraštovaizdžio išteklius sudaro 18 draustinių, 1 rezervatas, 1 regioninis 
parkas, 24 „Natura 2000“ teritorijos, iš kurių 20 yra svarbios buveinių apsaugai, 4 – svarbios paukščių 
apsaugai, 6 gamtos paveldo objektai ir 1 dendrologinio rinkinio teritorija.  

Draustiniai 

Rokiškio rajone yra net 18 draustinių, iš kurių 11 priklauso tik Rokiškio rajono savivaldybei (Mielėnų 
geomorfologinis, Dusetų girios botaninis-zoologinis, Junkūnų geomorfologinis, Čedaso ornitologinis, 
Suvainiškio telmologinis, Petriošiškio telmologinis, Gaidžiabalės samanynės telmologinis, Konstantinavos 
telmologinis, Apūniškio miško pušies genetinis, Kukių miško drebulės genetinis ir Salagirio miško beržo 
genetinis draustiniai), 7 – ir kitoms – Zarasų bei Kupiškio rajonų savivaldybėms (Salinio hidrografinis, 
Antazavės šilo kraštovaizdžio, Sartų hidrografinis, Notigalės telmologinis, Kampuolio hidrografinis, Rašų 
hidrografinis ir Samanių telmologinis draustiniai) (6.2.1 lentelė). Pagal užimamą plotą didžiausi – Sartų 
hidrografinis (2 214,48 ha) ir Suvainiškio telmologinis (1 192,74 ha) draustiniai.  

6.2.1 lentelė. Rokiškio rajono savivaldybėje esantys ir su jos teritorija besiribojantys draustiniai 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 
Plotas, 

ha 
Steigimo tikslas Pastabos Vieta 

1.1 
Mielėnų 

geomorfologinis 
draustinis 

659,66 
Išsaugoti būdingą Sėlių aukštumos mažai miškingos šiaurinės 
dalies kalvotą, daubotą, raguvotą, ežeringą reljefą, Mielėnų ir 
Mičiūnų piliakalnius 

 - 
Rokiškio r. 

sav. 

1.2 
Salinio 

hidrografinis 
draustinis 

257,30 
Išsaugoti būdingus Sėlių aukštumos vakarinei nuolaidumai 
pratakius Salinio, Tautesnio, Ilgelio ežerus su salomis 

 - 

Panevėžio 
apsk., 

Rokiškio r. 
sav.; Utenos 

apskr., Zarasų 
r. sav. 

1.3 
Antazavės šilo 
kraštovaizdžio 

draustinis 
45,72 

Išsaugoti Antazavės šilo centrinės dalies stipriai suskaidytą 
ežeringą miškingą kraštovaizdį su saugomomis buveinėmis, 
augalų ir gyvūnų rūšimis, Pakačinės piliakalniu ir Marimanto 
dvarviete 

 - 

Panevėžio 
apskr., 

Rokiškio r.. 
sav.; Utenos 

apskr., Zarasų 
r. sav. 

1.4 
Sartų 

hidrografinis 
draustinis 

2 214,48 

Išsaugoti dubaklonių sankirtoje susiformavusį sudėtingos 
konfigūracijos, vieną ilgiausių Lietuvoje Sartų ežerą su 
giliomis įlankomis, pusiasaliais, salomis ir protakomis, vertinga 
ežero ir apyežerio augalija ir gyvūnija, gausiais kultūros 
paveldo objektais 

 - 

Panevėžio 
apskr., 

Rokiškio r. 
sav.; Utenos 

apskr., Zarasų 
r. sav. 

1.5 

Dusetų girios 
botaninis-
zoologinis 
draustinis 

495,30 
Išsaugoti Dusetų girios mišrių miškų ir pelkių kompleksą su 
saugomomis buveinėmis, augalų ir gyvūnų rūšimis 

 - 
Rokiškio r.. 

sav. 

1.6 
Notigalės 

telmologinis 
draustinis 

119,32 
Išsaugoti stambų pelkėtų masyvų kompleksą Vidurio Lietuvos 
žemumoje 

 - 

Kupiškio r. 
sav. ir 

Rokiškio r. 
sav. 

1.7 
Junkūnų 

geomorfologinis 
draustinis 

595,53 
Išsaugoti dubaklonių suskaidytą raiškų moreninį masyvą Sėlių 
aukštumoje 

 - 
Rokiškio r. 

sav. 

1.8 
Čedaso 

ornitologinis 
draustinis 

131,62 Išsaugoti juodąsias žuvėdras  - 
Rokiškio r. 

sav. 

1.9 
Kampuolio 

hidrografinis 
draustinis 

182,20 
Išsaugoti raiškios konfigūracijos Kampuolio bei Ilgio ežerų 
kompleksą 

 - 
Rokiškio r. 

sav. ir Zarasų 
r. sav. 
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Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 
Plotas, 

ha 
Steigimo tikslas Pastabos Vieta 

1.10 
Rašų 

hidrografinis 
draustinis 

491,19 
Išsaugoti protakinį vingiuotos kranto linijos Rašų ežerą, 
užpelkėjusias jo pakrantes ir Šventosios upės ištakas 

 - 

Panevėžio 
apskr., 

Rokiškio r. 
sav.; Utenos 

apskr., Zarasų 
r. sav. 

1.11 
Suvainiškio 
telmologinis 

draustinis 
1 192,74 

Išsaugoti Nemunėlio moreninėms lygumoms būdingas 
aukštapelkes su miškingu apypelkiu 

 - 
Rokiškio r. 

sav. 

1.12 
Petriošiškio 
telmologinis 

draustinis 
139,94 Išsaugoti natūralią Petriošiškio pelkę su Petriošiškio ežeru  - 

Rokiškio r. 
sav. 

1.13 
Samanių 

telmologinis 
draustinis 

0,03 

Išsaugoti vertingą aukštapelkės raistą, kuriame yra saugomų 
rūšių, Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių – 7140 
tarpinės pelkės ir liūnai, 7110 aktyvios aukštapelkės, 91D0 
pelkiniai miškai, ir užtikrinti palankią saugomų rūšių ir 
natūralių buveinių būklę 

 - 
Utenos apskr., 
Zarasų r. sav., 
Suvieko sen. 

1.14 

Gaidžiabalės 
samanynės 

telmologinis 
draustinis 

171,90 
Išsaugoti teritorijoje randamas saugomų augalų, gyvūnų, grybų 
rūšis ir jų buveines, ypač Europos Bendrijos svarbos natūralią 
buveinę – 7110 aktyvios aukštapelkės 

 - 

Panevėžio 
apskr., 

Rokiškio r. 
sav., Juodupės 

sen. 

1.15 
Konstantinavos 

telmologinis 
draustinis 

82,43 

Išsaugoti teritorijoje randamas saugomų augalų, gyvūnų, grybų 
rūšis ir jų buveines, ypač Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir 
augalų rūšis ir natūralią buveinę – 7120 degradavusios 
aukštapelkės 

 - 

Panevėžio 
apskr., 

Rokiškio r. 
sav., 

Kazliškio, 
Pandėlio sen. 

1.16 

Apūniškio 
miško pušies 

genetinis 
draustinis 

47,34 

Išsaugoti Apūniškio miško paprastosios pušies (Pinus sylvestris 
L.) populiacijos genetinę įvairovę kintančios aplinkos 
sąlygomis ir užtikrinti šios populiacijos atsikūrimą arba 
atkūrimą jos dauginamąja medžiaga 

 - 

Panevėžio 
apskr., 

Rokiškio r. 
sav. 

1.17 

Kukių miško 
drebulės 
genetinis 
draustinis 

1,85 

Išsaugoti Kukių miško drebulės (Populus tremula L.) 
populiacijos genetinę įvairovę kintančios aplinkos sąlygomis ir 
užtikrinti šios populiacijos atsikūrimą arba atkūrimą jos 
dauginamąja medžiaga 

 - 

Panevėžio 
apskr., 

Rokiškio r. 
sav. 

1.18 
Salagirio miško 
beržo genetinis 

draustinis 
11,71 

Išsaugoti Salagirio miško karpotojo beržo (Betula pendula 
Roth.) populiacijos genetinę įvairovę kintančios aplinkos 
sąlygomis ir užtikrinti šios populiacijos atsikūrimą arba 
atkūrimą jos dauginamąja medžiaga 

 - 

Panevėžio 
apskr., 

Rokiškio r.. 
sav. 

 Šaltinis: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastras, 2022 

Rezervatai 

Rokiškio rajono teritorijoje yra vienas rezervatas – Vosynos gamtinis rezervatas. Jo plotas – 197,89 ha 
(6.2.2 lentelė). 

6.2.2 lentelė. Rezervatai Rokiškio rajono savivaldybėje 

Eil. 
Nr. Pavadinimas 

Plotas, 
ha Steigimo tikslas Pastabos Vieta 

2.1 
Vosynos gamtinis 

rezervatas 
197,89 

Išsaugoti pirmykščių šiaurės rytų 
Lietuvos paežerių miškų bruožus 
išlaikiusią Dusetų girios gamtinio 
komplekso dalį, kaip Sėlių 
aukštumos didžiųjų dubaklonių 
miškų etaloną su mokslui 
vertingais augalijos ir gyvūnijos 
kompleksais 

 - 
Panevėžio apskr., 
Rokiškio r. sav. 

Šaltinis: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastras, 2022 

Regioniniai parkai 

Rokiškio rajone esantis Sartų regioninis parkas yra 6 562,81 ha ploto. Į Rokiškio rajoną patenka tik 
dalis šio regioninio parko teritorijos ploto (6.2.3 lentelė).   

6.2.3 lentelė. Regioniniai parkai Rokiškio rajono savivaldybėje 
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Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 
Plotas, 

ha 
Steigimo tikslas Pastabos Vieta 

3.1. Sartų regioninis parkas 6 562,81 

Išsaugoti unikalioje 
dubaklonių sankirtoje 
susiformavusį Sartų ežero 
kraštovaizdį, jo gamtinę 
ekosistemą bei kultūros 
paveldo vertybes 

 - 
Rokiškio r. sav. ir Zarasų 

r. sav. 

Šaltinis: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastras, 2022 

 

„Natura 2000“ teritorijos 

Dalis Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos patenka į „Natura 2000“ teritoriją – Europos Sąjungoje 
esantį saugomų teritorijų tinklą, įkurtą siekiant išsaugoti Europos Bendrijos mastu retas ar nykstančias gyvūnų 
ir augalų rūšis bei gamtines buveines. Šią apsaugą numato dvi direktyvos – buveinių ir paukščių, pagal kurias 
ir nustatytos buveinių apsaugai ir paukščių apsaugai svarbios teritorijos.  

Buveinių apsaugai svarbios 20 teritorijų (6.2.4 lentelė) – Antazavės šilas, Gipėnų kaimo apylinkės, 
Skapagirio, Suvainiškio ir Ažukriaunio miškai, Šaltojos ir Zalvės upių slėniai, Notigalės, Konstantinavos, 
Samanių, Zalvės, Baršėnų, Sacharos, Petriošiškio ir Juodymų pelkės, Gaidžiabalės samanynė, Minkūnų 
durpynas, Dusetų giria, Pelkėtos Rašų ežero pakrantės bei Bradėsių kadagynas.  

Paukščių apsaugai rajone svarbios 4 teritorijos (6.2.5 lentelė) – Čedaso ežeras ir jo apyežerės, Šaltojos 
ir Vyžuonos upių slėniai, Sartų regioninis parkas ir Nemunėlio upės slėnis. 

Didžiausia iš „Natura 2000“ teritorijų, patenkančių į Rokiškio rajoną – Sartų regioninis parkas, iš viso 
užimantis 6 234,54ha. 

6.2.4 lentelė. „Natura 2000“ teritorijos: buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST), esančios Rokiškio rajono 
savivaldybėje ir su jos teritorija besiribojančios 

Eil. 
Nr. 

Kodas 
„Natura 

2000“ 
duomenų 

bazėje 

Pavadinimas Plotas, ha Pastabos Steigimo tikslas Vieta 

4.1 LTKUP0003 Notigalės pelkė 119,32 

Ribos sutampa 
su Notigalės 
valstybinio 

telmologinio 
draustinio 
ribomis 

3160 Natūralūs distrofiniai ežerai; 7110 
Aktyvios aukštapelkės; 7140 Tarpinės 
pelkės ir liūnai; 9010 Vakarų taiga; 91D0 
Pelkiniai miškai 

Kupiškio r. 
sav., 

Rokiškio r. 
sav. 

4.2 LTZAR0011 Antazavės šilas 0,31 

Ribos sutampa 
su Sartų 

regioninio 
parko 

Antazavės 
girios 

botaninio-
zoologinio 
draustinio 
ribomis 

3140, Ežerai su menturdumblių 
bendrijomis; 7210, Žemapelkės su šakotąja 
ratainyte; 9010, Vakarų taiga 

Zarasų r. sav. 

4.3 LTZAR0003 
Gipėnų kaimo 

apylinkės 0,35 

Patenka į Sartų 
regioninį parką 

(dalis Sartų 
hidrografinio 
draustinio) 

6410, Melvenynai; 7230, Šarmingos 
žemapelkės 

Zarasų r. sav. 

4.4 LTKUP0004 
Skapagirio 

miškas 
0,05   Baltamargė šaškytė; Didysis auksinukas 

Kupiškio r. 
sav. 

4.5 LTROK0009 
Šaltojos upės 

slėnis 
132,60 

Teritorija 
patenka į 
paukščių 
apsaugai 
svarbią 

teritoriją 
„Šaltojos ir 

6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai; 6450, 
Aliuvinės pievos; 6510, Šienaujamos 
mezofitų pievos 

Rokiškio r. 
sav. 
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Eil. 
Nr. 

Kodas 
„Natura 

2000“ 
duomenų 

bazėje 

Pavadinimas Plotas, ha Pastabos Steigimo tikslas Vieta 

Vyžuonos upių 
slėniai“ 

4.6 LTROK0004 
Konstantinavos 

pelkė 82,43   7120, Degradavusios aukštapelkės 
Rokiškio r. 

sav. 

4.7 LTZAR0023 Samanių pelkė 0,03   
7110, Aktyvios aukštapelkės; 7140, 
Tarpinės pelkės ir liūnai; 91D0, Pelkiniai 
miškai 

Zarasų r. sav. 

4.8 LTZAR0027 Zalvės pelkė 0,00 

Patenka į Sartų 
regioninį parką 

(dalis 
regioninio 

parko 
rekreacinės ir 
miškų ūkio 

zonų) 

7140, Tarpinės pelkės ir liūnai; Dvilapis 
purvuolis 

Zarasų r. sav. 

4.9 LTROK0006 Baršėnų pelkė 23,97 

Patenka į Sartų 
regioninį parką 

(dalis Sartų 
hidrografinio 
draustinio) 

7140, Tarpinės pelkės ir liūnai; Dvilapis 
purvuolis 

Rokiškio r. 
sav. 

4.10 LTZAR0028 
Zalvės upės 

slėnis 19,02 

Patenka į Sartų 
regioninį parką 

(dalis 
regioninio 

parko 
rekreacinės ir 

ekologinės 
apsaugos 

zonų) 

6210, Stepinės pievos; Didysis auksinukas; 
Ovalioji geldutė 

Rokiškio r. 
sav., Zarasų 

r. sav. 

4.11 LTROK0021 Sacharos pelkė 82,09   
7120 Degradavusios aukštapelkės; 7140 
Tarpinės pelkės ir liūnai; 91D0 Pelkiniai 
miškai 

Rokiškio r. 
sav. 

4.12 LTROK0003 
Gaidžiabalės 

samanynė 
171,90   

7110, Aktyvios aukštapelkės; 91D0, 
Pelkiniai miškai 

Rokiškio r. 
sav. 

4.13 LTROK0019 
Minkūnų 
durpynas 

94,32 

Patenka į Sartų 
regioninio 

parko 
ekologinės 
apsaugos 

prioriteto zoną 

Raudonpilvė kūmutė 
Rokiškio r. 

sav. 

4.14 LTROK0007 Dusetų giria 897,19 

Patenka į Sartų 
regioninį parką 

(Vosynos 
gamtinis 

rezervatas ir 
dalis Dusetų 

girios 
botaninio-
zoologinio 
draustinio) 

6270, Rūšių turtingi smilgynai; 6510, 
Šienaujamos mezofitų pievos; 7140, 
Tarpinės pelkės ir liūnai; 7220, Šaltiniai su 
besiformuojančiais tufais; 9010, Vakarų 
taiga; 9020, Plačialapių ir mišrūs miškai; 
9050, Žolių turtingi eglynai; 9080, Pelkėti 
lapuočių 

Rokiškio r. 
sav. 

4.15 LTROK0001 
Petriošiškio 

pelkė 
139,94 

Ribos sutampa 
su Petriošiškio 

valstybinio 
telmologinio 

draustinio 
ribomis 

3150, Natūralūs eutrofiniai ežerai su 
plūdžių arba aštrių bendrijomis; 7110, 
Aktyvios aukštapelkės; 7140, Tarpinės 
pelkės ir liūnai; 9080, Pelkėti lapuočių 
miškai; 91D0, Pelkiniai miškai 

Rokiškio r. 
sav. 

4.16 LTZAR0002 
Pelkėtos Rašų 

ežero 
pakrantės 

0,36 
Patenka į Sartų 
regioninį parką 

(dalis Rašų 

3150, Natūralūs eutrofiniai ežerai su 
plūdžių arba aštrių bendrijomis; 7140, 

Zarasų r. sav. 
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Eil. 
Nr. 

Kodas 
„Natura 

2000“ 
duomenų 

bazėje 

Pavadinimas Plotas, ha Pastabos Steigimo tikslas Vieta 

hidrografinio 
draustinio) 

Tarpinės pelkės ir liūnai; Dvilapis 
purvuolis; Šarvuotoji skėtė 

4.17 LTROK0002 
Bradėsių 

kadagynas 2,53 

Patenka į Sartų 
regioninį parką 

(dalis Sartų 
hidrografinio 
draustinio) 

5130, Kadagynai 
Rokiškio r. 

sav. 

4.18 LTROK0015 
Suvainiškio 

miškas 1 252,26 

Ribos sutampa 
su Suvainiškio 

valstybinio 
telmologinio 

draustinio 
ribomis 

7110, Aktyvios aukštapelkės; 9010, 
Vakarų taiga; 9050, Žolių turtingi eglynai; 
9080, Pelkėti lapuočių miškai; 91D0, 
Pelkiniai miškai; 7110, Aktyvios 
aukštapelkės 

Rokiškio r. 
sav. 

4.19 LTROK0020 
Ažukriaunio 

miškas 
254,36   

91E0, Aliuviniai miškai; 9180, Griovų ir 
šlaitų miškai; 9080, Pelkėti lapuočių 
miškai; 9050, Žolių turtingi eglynai; 9020 
Plačialapių ir mišrūs miškai; 9010, Vakarų 
taiga; 6210, Stepinės pievos; 6270 Rūšių 
gausios ganyklos ir ganomos pievos; 6430, 
Eutrofiniai aukštieji žolynai 

Rokiškio r. 
sav. 

4.20 LTROK0022 Juodymų pelkė 242,01   
7110 Aktyvios aukštapelkės; 7120 
Degradavusios aukštapelkės; 9010 Vakarų 
taiga; 91D0 Pelkiniai miškai 

Rokiškio r. 
sav. 

Šaltinis: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastras, 2022 

 

6.2.5 lentelė. „Natura 2000“ teritorijos: paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST) Rokiškio rajono 
savivaldybėje  

Eil. 
Nr. 

Kodas „Natura 
2000“ duomenų 

bazėje 
Pavadinimas Plotas, ha Pastabos Steigimo tikslas Vieta 

5.1 LTROKB001 
Čedaso ežeras ir jo 

apyežerės 131,62 

Ribos sutampa su 
Čedaso 

ornitologinio 
draustinio ribomis, 

patvirtintomis 
Lietuvos 

Respublikos 
Vyriausybės 2005 

m. kovo 30 d. 
nutarimu Nr. 336 

Plovinių vištelių 
(Porzana parva), 
juodųjų žuvėdrų 

(Chlidonias niger) 
apsaugai 

Rokiškio r. sav. 

5.2 LTROKB004 
Šaltojos ir 

Vyžuonos upių 
slėniai 

1 569,34 

Ribos nustatomos 
pagal planą (LR 

aplinkos ministro 
2014 m. kovo 14 d. 

įsakymo Nr. D1-
284, 24 priedas) 

Griežlės (Crex 
crex) apsaugai 

Rokiškio r. sav. 

5.3 LTZARB005 
Sartų regioninis 

parkas 6 234,54 

Ribos sutampa su 
Sartų regioninio 
parko ribomis, 
patvirtintomis 

Lietuvos 
Respublikos 

Vyriausybės 2009 
m. gegužės 13 d. 
nutarimu Nr. 438, 
išskyrus šio parko 
rekreacinio, kitos 

Vapsvaėdžių 
(Pernis apivorus), 
plovinių vištelių 
(Porzana parva), 
žvirblinių pelėdų 

(Glaucidium 
passerinum), 

tripirščių genių 
(Picoides 

tridactylus) 
apsaugai 

Rokiškio r. sav. ir 
Zarasų r. sav. 
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Šaltinis: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastras, 2022 

 

Gamtos paveldo objektai 

Į Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastrą Rokiškio rajono savivaldybėje įtraukti 6 
gamtos paveldo objektai: 1 geologinis (6.2.6 lentelė) – Ožakmenis bei 5 botaniniai (6.2.7 lentelė) – Bradesių, 
Žiūkeliškių, Ilzenbergo dvaro ir Bradesių II ąžuolai bei Mataučiznos vinkšna. Rokiškio rajono savivaldybėje 
taip pat įkurtas unikalus dendrologinis rinkinys, kuriame yra beveik 300 unikalių medžių, krūmų ir kitų augalų 
rūšių – Tervydžių kaimo dendrologinis rinkinys, užimantis 3,71 ha plotą (6.2.8 lentelė).  

6.2.6 lentelė. Geologiniai gamtos paveldo objektai Rokiškio rajono savivaldybėje 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Aukštis, ilgis, 
plotis, m 

Pastabos Vieta 

6.1 Ožakmenis 2,95 x 4,6 x 3,7 - 
Rokiškio r. sav., Rokiškio kaimiškoji sen., Rokiškio miškų 
urėdijos Obelių g-jos (70 kv., 23 skl.) teritorija, Ignotiškio 

miškas 

 Šaltinis: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastras, 2022 

 

6.2.7 lentelė. Botaniniai gamtos paveldo objektai Rokiškio rajono savivaldybėje 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Rūšis Apimtis, 
m 

Aukštis, 
m 

Plotas, 
ha 

Pastabos Vieta 

7.1 
Bradesių 
ąžuolas 

Paprastasis 
ąžuolas 

(Quercus robur 
L.) 

6,5 30,7  -   

Rokiškio r. sav. Kriaunų sen., 
Rokiškio miškų urėdijos Girios g-
jos (727 kv., 328 skl.) teritorija, 

Bradesių k., Sartų regioninis 
parkas 

7.2 
Žiūkeliškių 

ąžuolas 

Paprastasis 
ąžuolas 

(Quercus robur 
L.) 

5,3 21,6  - 
Lajos aukštis – 17 m, 

plotis – 21 m 

Rokiškio r. sav., Jūžintų sen., 
Žiūkeliškių k., Sartų regioninis 

parkas, Rašų hidrografinis 
draustinis 

7.3 
Ilzenbergo 

dvaro 
ąžuolas 

Paprastasis 
ąžuolas 

(Quercus robur 
L.) 

6,3 30,5  -   
Rokiškio r. sav. Juodupės sen., 

Ilzenbergo k. 

7.4 
Mataučiznos 

vinkšna 

Paprastoji 
vinkšna (Ulmus 

laevis Pall.) 
4,5 20,0  - 

Amžius ~300 metų. 
Lajos aukštis – 16,5 
m, plotis – 18,7 m. 

Rokiškio r. sav., Obelių sen., 745 
m į vakarus nuo Mataučiznos k. 

ribos 

7.5 
Bradesių II 

ąžuolas 

Paprastasis 
ąžuolas 

(Quercus robur 
L.) 

5,0 29,5  -   

Rokiškio r. sav. Kriaunų sen., 
Rokiškio miškų urėdijos Girios g-
jos (727 kv., 328 skl.) teritorija, 

Bradesių k., Sartų regioninis 
parkas 

Šaltinis: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastras, 2022 
 

 

(gyvenamosios) 
paskirties prioriteto 
funkcines zonas ir 
Dusetų urbanistinį 

draustinį 

5.4 LTBIRB002 
Nemunėlio upės 

slėnis 
459,50 

Ribos nustatomos 
pagal planą (LR 

aplinkos ministro 
2014 m. kovo 14 d. 

įsakymo Nr. D1-
284, 15 priedas) 

Griežlės (Crex 
crex) apsaugai 

Biržų r. sav., 
Rokiškio r. sav. 
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6.2.8 lentelė. Dendrologinių rinkinių teritorijos Rokiškio rajono savivaldybėje 

Eil. 
Nr.  Pavadinimas Plotas, ha Tikslas Pastabos Vieta 

8.1 
Tervydžių kaimo 

dendrologinis 
rinkinys 

3,71 
Išsaugoti gamtos paveldo objektą – dendrologinį 

rinkinį, kurį sudaro dendrologiniu požiūriu vertingi 
želdynai bei kiti estetiniu požiūriu vertingi augalai 

Rinkinyje 
auga 254 rūšių 

ir žemesnio 
taksonominio 

rango 
sumedėję 
augalai, 

priklausantys 
46 šeimoms 

Rokiškio r. 
sav. Jūžintų 

sen., 
Tervydžių k. 

Šaltinis: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastras, 2022 
 

6.3.  Gamtinis karkasas  

Gamtinis karkasas yra vientisas gamtinio ekologinio kompensavimo teritorijų tinklas, apimantis visas 
gamtinio pobūdžio saugomas teritorijas ir kitas ekologiškai svarbias teritorijas, garantuojančias bendrąjį 
kraštovaizdžio stabilumą ir jungiantis jas į bendrą kraštotvarkinę ekologinio kompensavimo zonų sistemą. 
Gamtinio karkaso paskirtis yra ne tik sukurti vientisą gamtinio ekologinio kompensavimo sistemą, užtikrinti 
ryšius tarp gamtinių saugomų teritorijų, bet ir saugoti natūralų kraštovaizdį, biologinę įvairovę, gamtinius 
rekreacinius išteklius, sudaryti sąlygas miškų atkūrimui, optimizuoti agrarinio kraštovaizdžio struktūrą 
geoekologiniu požiūriu, reguliuoti agrarinės veiklos ir kraštovaizdžio intensyvaus sukultūrinimo (užstatymo 
gyvenamaisiais bei pramonės rajonais) plėtrą.  

Gamtinį karkasą sudaro:  
 geoekologinės takoskyros - teritorijų juostos, jungiančios ypatinga ekologine svarba bei jautrumu 

pasižyminčias vietoves: upių aukštupius, vandenskyras, aukštumų ežerynus, kalvynus, pelkynus, priekrantes, 
požeminių vandenų intensyvaus maitinimo ir karsto paplitimo plotus; 

 geosistemų vidinio stabilizavimo arealai - teritorijos, galinčios pakeisti šoninį nuotėkį ar kitus 
gamtinės migracijos srautus, taip pat reikšmingos biologinės įvairovės požiūriu: želdinių masyvai ir grupės, 
natūralios pievos, pelkės bei kiti vertingi stambiųjų geosistemų ekotopai;  

 migraciniai koridoriai - slėniai, raguvynai bei dubakloniai, kitos teritorijos, kuriomis vyksta 
intensyvi medžiagų, energijos ir gamtinės informacijos srautų apykaita ir augalų bei gyvūnų rūšių migracija. 

 
Pagal svarbą išskiriamos europinės, nacionalinės, regioninės ir vietinės reikšmės gamtinio karkaso 

dalys.  
 Gamtinio karkaso lokalizavimas buvo atliktas 1993 metais Vilniaus universiteto Kraštotvarkos grupės, 

vadovaujant prof. habil. dr. P. Kavaliauskui, masteliu 1: 50 000. Gamtinio karkaso schemos buvo parengtos 
visiems tuo metu buvusiems 44 Lietuvos rajonams. Gamtinio karkaso teritorijos yra fiksuotos Lietuvos 
Respublikos teritorijos bendrajame plane (patvirtintas 2021 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 789). Gamtinis 
karkasas yra pažymėtas ir anksčiau parengtame Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane 
(UAB „Urbanistika“, 2008).  

Gamtiniame karkase esančiuose rezervatuose, draustiniuose, valstybiniuose parkuose, biosferos 
monitoringo (stebėsenos) teritorijose, ekologinės apsaugos zonose, atkuriamuosiuose ir genetiniuose 
sklypuose veiklos apribojimus nustato LR Saugomų teritorijų įstatymas (Žin. 2001, Nr.108-3902), Gamtinio 
karkaso nuostatai (Žin., 2007, Nr. 22 – 858) bei visa eilė kitų, veiklą saugomose teritorijose reglamentuojančių 
dokumentų. Gamtinio karkaso teritorijose skatinama veikla, kuria užtikrinama kraštovaizdžio ekologinė 
pusiausvyra, saugomas natūralus kraštovaizdžio pobūdis, palaikoma ir didinama gamtinė įvairovė, vykdomi 
rekultivacijos bei renatūralizacijos darbai. Jam priklausančiose konservacinės, miškų, žemės ūkio ir kitos - 
rekreacinės paskirties teritorijose draudžiama statyti pramonės įmones, kurioms reikalingi taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimai, ir gyvenamuosius kvartalus. Leidžiama veikla, kuri užtikrina 
kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą ir ekosistemų stabilumą, atkuria pažeistas ekosistemas ir yra vykdoma 
pagal teritorijų planavimo dokumentus. 

Geoekologinėms takoskyroms Rokiškio rajono savivaldybėje priskiriamos teritorijų juostos:  
 nacionalinės svarbos turintis Šiaurės Lietuvos geoekologinės takoskyros ruožas Stasiūniečių – 

Barzdžių – Augustinavos – Panemunėlio – Sėlynės- Čelkių – Piepalių – Vyžuonos – Lukštų – 
Gediškių – Tumasonių atkarpoje; 
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 regioninės svarbos Mūšos – Nemunėlio geoekologinės takoskyros ruožas Bogdalavos - Narteikių 
– Miliūnų - Gerkonių atkarpoje. 

Vidinio stabilizavimo arealams Rokiškio rajono savivaldybėje priskiriamos šios teritorijos: 
 regioninės svarbos turintis Sartų ežeryno ir jo apylinkių vidinio stabilizavimo arealas; 
 rajoninės (vietinės) svarbos vidinio stabilizavimo arealai: Suvainiškio, Paduobio, Apūniškio, 

Vingerinės, Ilgalaukio, Sacharos, Petriošiškio, Salagirio, Salų, Viršilų, Apaštėlės, 
Konstantinavos, Stenionių, Plunksnočių, Paduobio, Veselavos, Sipailiškio, Skaptatų, Čypiškio 
balos, Kamajų šilo, Ramonaičių, Jaurų, Jūžintų, Vazajo, Jūžintų šilo, Gačionių, Meldučių, 
Vieversynės, Vakarių, Junkūnų, Antašavės, Kuprių, Aleksandravėlės ir kt. 

Migracijos koridoriams Rokiškio rajono savivaldybėje priskiriami šie slėnių arba dubaklonių teritorijų 
ruožai: 

 regioninę svarbą turintis Nemunėlio migracinio koridoriaus ruožas Panemunėlio ež. – Kazliškio 
– Panemunio – Aukštadvario – Rokiškio r. sav. ribos atkarpoje; 

 regioninę svarbą turintis Lėvens migracinio koridriaus ruožas Stasiūniečių – Sriubiškių – 
Martinonių – Rokiškio r. sav. ribos atkarpoje; 

 regioninę svarbą turintis Audros migracinio koridoriaus ruožas Audros – Radišių – Čivylių 
atkarpoje; 

 regioninę svarbą turintis Šventosios migracinio koridoriaus ruožas Limino ež. – Bindzeliškių 
atkarpoje; 

 regioninę svarbą turintis Kriaunos migracinio koridoriaus ruožas Lietuvos- Latvijos sienos – ež. 
Kriaunelis – Obelių – Pakriaunio – Stravų atkarpoje; 

 rajoninę (vietinę) svarbą turintys: Laukupės, Vyžuonos, Šaltojos, Juodupės, Šetekšnos, Neretos, 
Valkšnos, Drūčiupio, Plentaukos, Apaščios, Apaštėlės, Beržienos, Vingerinės, Šiekštelės, 
Rakštupio, Dauliupio, Beržuonos, Pertako, Uosijos, Vazajos, Lėškupio, Akmenės, Serbentupio, 
Rastupio, Kriaunėnų upelės, Ratkupio, Biržupio, Apeikės slėnių bei Gačionių - Jūžintų, Junkūnų 
– Keležerio Degučių – Salinio, Dirdų - Kampuolio dubaklonių migracinių koridorių ruožai ar jų 
atkarpos Rokiškio r. sav. teritorijoje. 

 
Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje gamtinio karkaso funkcinės zonos yra įvairaus geoekologinio 

potencialo. Nemaža dalis yra patikimo ir riboto ekologinio kompensavimo laipsnio, taip pat dalis yra silpno  
ekologinio kompensavimo laipsnio.  

Gamtinio karkaso teritorijų tvarkymui, naudojimui ir apsaugai, turi būti išlaikomas ir saugomas esamas 
natūralus kraštovaizdžio pobūdis patikimo geoekologinio potencialo zonose, palaikomas ir didinamas esamas 
kraštovaizdžio natūralumas riboto geoekologinio potencialo zonose bei gausinami kraštovaizdžio natūralumą 
atkuriantys elementai silpno geoekologinio potencialo zonose.  

Remiantis Gamtinio karkaso nuostatais, saugomose gamtinio karkaso teritorijose draudžiama keisti 
pagrindinę tikslinę konservacinę ir miškų ūkio žemės naudojimo paskirtį, išskyrus atvejus, kai tai daroma 
visuomenės poreikiams užtikrinti arba siekiant išsaugoti gamtos ir kultūros paveldo kompleksus bei objektus. 
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6.3.1 pav. Gamtinio karkaso formavimas ir miško želdinių trūkumo zonos („Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo 
planas“, 2015) 

 

7. SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪRA 

7.1. Automobilių kelių tinklas 

Keliai. Rokiškio rajono savivaldybės susisiekimo tinklo struktūrą sudaro valstybinės reikšmės (krašto, 
rajoninių) ir vietinės reikšmės kelių tinklas. Valstybinės reikšmės keliai priklauso Lietuvos automobilių kelių 
direkcijai (LAKD) prie Susisiekimo ministerijos ir yra tvarkomi pagal Susisiekimo ministerijos patvirtintą 
kelių tvarkymo programą. Vietiniai keliai priklauso Rokiškio rajono savivaldybei ir yra tvarkomi savivaldybės 
biudžeto lėšomis.  

Rokiškio rajone pagal VĮ „Lietuvos Statistikos departamento“ duomenis 2020 m. iš viso buvo 2 303 km 
kelių, iš kurių 586 km – valstybinės reikšmės keliai, 1 717 km – vietinės reikšmės keliai. Keliai su danga rajone 
visi - iš jų kelių su patobulinta danga ilgis sudaro 479 km. Žvyro danga rajone padengti keliai sudaro 1 824 
km, iš jų rajoniniai keliai – 245 km, vietinės reikšmės – 1 579 km. Rokiškio rajone nėra vietinės reikšmės 
gruntinių kelių.   

Pro Rokiškio rajoną praeina 6 krašto keliai (Nr. 117 Zarasai–Bradesiai–Obeliai, Nr. 120 Radiškis–
Anykščiai–Rokiškis, Nr. 122 Daugpilis–Kupiškis–Panevėžys (intensyviausiai naudojamas), Nr. 123 Biržai–
Pandėlys–Rokiškis, Nr. 178 Bradesiai–Dusetos–Daugailiai ir Nr. 192 Skapiškis–Pandėlys) bei 47 rajoniniai 
keliai. 

Valstybinės reikšmės kelių sąrašas ir tinklas pateikiami 7.1.1 lentelėje. 
 

7.1.1 lentelė. Rokiškio rajono krašto ir rajoniniai keliai 2020 m. 

Eil. Nr.  Kelio numeris Kelio pavadinimas Kelio kategorija Nuo–iki (km) Ilgis rajone (km) 
1 117 Zarasai–Bradesiai–Obeliai Krašto 25,094 - 40,964 15,870 
2 120 Radiškis–Anykščiai–Rokiškis Krašto 61,137 - 85,575 24,438 
3 122 Daugpilis–Kupiškis–Panevėžys Krašto 0 - 40,959 40,959 
4 123 Biržai–Pandėlys–Rokiškis Krašto 29,508 - 66,757 37,249 
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Eil. Nr.  Kelio numeris Kelio pavadinimas Kelio kategorija Nuo–iki (km) Ilgis rajone (km) 
5 178 Bradesiai–Dusetos–Daugailiai Krašto 0 - 0,708 0,708 
6 192 Skapiškis–Pandėlys Krašto 10,833 - 18,463 7,630 
7 2404 Kupiškis–Virbališkiai–Pandėlys Rajoninis 18,899 - 29,043 10,144 

8 3601 
Rokiškis–Juodupė–Onuškis–

Ilzenbergas 
Rajoninis 0 - 30,591 30,591 

9 3602 Panemunis–Kazliškis–Degeniai Rajoninis 0 - 13,615 13,615 
10 3603 Bajorai–Gediškiai–Rakališkis Rajoninis 0 - 23,239 23,239 
11 3604 Rokiškis–Maineivos–Naujasodė Rajoninis 0 - 25,300 25,300 

12 3605 
Kamajai–Nevieriai–Panemunėlio 

g. st. 
Rajoninis 0 - 15,237 15,237 

13 3606 Petrošiškis–Salos–Gučiūnai Rajoninis 0 - 11,805 11,805 
14 3607 Čelkiai–Jūžintai–Užpaliai Rajoninis 0 - 25,502 25,502 
15 3608 Laibgaliai–Kriaunos–Juozapava Rajoninis 0 - 19,833 19,833 
16 3609 Kamajai–Jūžintai Rajoninis 0 - 12,198 12,198 
17 3610 Lukšiai–Kalbutiškės–Dusetos Rajoninis 0 - 5,999 5,999 
18 3611 Rokiškis–Skemai–Strepeikiai Rajoninis 0 - 11,537 11,537 

19 3612 
Kariūnai–Duokiškis–Vilučiai–

Kušliai 
Rajoninis 0 - 11,698 11,698 

20 3613 Degeniai–Panemunėlio g. st. Rajoninis 0 - 8,984 8,984 
21 3615 Gačionys–Lašai Rajoninis 0 - 6,480 6,480 
22 3616 Pandėlys–Valiuliškiai–Kučgalys Rajoninis 0 - 8,198 8,198 
23 3617 Pandėlys–Aukštadvaris–Kvetkai Rajoninis 0 - 9,496 9,496 

24 3618 
Panemunėlio g. st.–Laičiai–

Skapiškis 
Rajoninis 0 - 6,594 6,594 

25 3619 Obeliai–Lukštai–Juodupė Rajoninis 0 - 20,175 20,175 
26 3620 Juodupė–Aleknos–Aknystė Rajoninis 0 - 5,946 5,946 

27 3621 
Antanašė–Aleksandravėlė–

Suviekas–Grumblinai 
Rajoninis 0 - 11,787 11,787 

28 3622 Pakriauniai–Samaniai–Suviekas Rajoninis 0 - 12,402 12,402 
29 3623 Rokiškis–Žiobiškis–Paliepis Rajoninis 0 - 17,213 17,213 
30 3624 Pandėlys–Kazliškėlis Rajoninis 0 - 10,294 10,294 
31 3625 Juodupė–Dirvonai Rajoninis 0 - 10,157 10,157 
32 3626 Kalviai–Verksnionys–Kariūnai Rajoninis 0 - 8,282 8,282 
33 3627 Vyžuona–Miliūnai Rajoninis 0 - 3,237 3,237 
34 3628 Obeliai–Zarinkiškiai–Šapeliai Rajoninis 0 - 10,835 10,835 
35 3629 Pagrandžiai–Bajoriškiai–Robliai Rajoninis 0 - 11,049 11,049 
36 3630 Obeliai–Barkiškis Rajoninis 0 - 4,342 4,342 
37 3631 Minkūnai–Aušrėnai–Jūžintai Rajoninis 0 - 8,702 8,702 
38 3632 Dideliškis–Kraštai–Dirdos Rajoninis 0 - 6,031 6,031 

39 3633 
Kurkliečiai–Bagdoniškis–

Buniuškiai 
Rajoninis 0 - 5,886 5,886 

40 3634 Jonava–Lailūnai–Alizava Rajoninis 0 - 5,600 5,600 
41 3635 Keležeriai–Aleksandravėlė Rajoninis 0 - 5,046 5,046 
42 3636 Vytėnai–Buniškiai–Pakriaunys Rajoninis 0 - 5,492 5,492 
43 3637 Varliai–Aukštakalniai Rajoninis 0 - 3,244 3,244 
44 3638 Minkūnai–Ažubaliai Rajoninis 0 - 2,587 2,587 
45 3639 Joneliškiai–Panemunėlis Rajoninis 0 - 1,423 1,423 

46 3640 
Privažiuojamasis kelias prie 
Čivylių nuo kelio Gačionys–

Lašai 
Rajoninis 0 - 1,117 1,117 

47 3641 

Privažiuojamasis kelias prie 
Augustinavos nuo kelio 

Panemunėlio g. st.–Laičiai–
Skapiškis 

Rajoninis 0 - 1,311 1,311 

48 3642 Čedasai–Daliečiai Rajoninis 0 - 4,643 4,643 
49 3643 Duokiškis–Nečionys Rajoninis 0 - 1,623 1,623 

50 3644 
Privažiuojamasis kelias prie 
Degsnių nuo kelio Rokiškis–

Maineivos–Naujasodė 
Rajoninis 0 - 1,305 1,305 

51 3645 Bryzgiai–Kraštai Rajoninis 0 - 1,445 1,445 

52 3646 
Privažiuojamasis kelias prie 

Urlių nuo kelio Petroškos–Salos–
Gučiūnai 

Rajoninis 0 - 1,232 1,232 

53 3647 Pandėlys–Suvainiškis–Nereta Rajoninis 0 - 20,586 20,586 
Šaltinis: VšĮ „Transporto kompetencijų agentūra“, 2021   
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Savivaldybės teritorijos atžvilgiu Rokiškio miestas yra išsidėstęs centrinėje jos dalyje. Atstumas nuo 
Rokiškio miesto iki Vilniaus – 174 km, iki Kauno – 174 km, iki Šiaulių – 166 km, iki Klaipėdos – 347 km. 
Atstumas nuo Rokiškio iki Vilniaus tarptautinio oro uosto yra 182 km, iki Kauno tarptautinio oro uosto yra 
161 km, iki Palangos oro uosto – 322 km.  

Rokiškio rajone nėra magistralinių kelių, tačiau gerai išvystytas krašto ir rajoninių kelių tinklas, kurie 
sudaro valstybinės reikšmės kelius. Krašto kelių ir vietinių kelių tinklas tenkina gyventojų susisiekimo 
poreikius ir yra pakankamas. 

Valstybinės reikšmės kelių ilgis rajone yra 586 km, tai sudaro apie 26 % visų rajono kelių. Svarbiausi 
krašto keliai jungia Rokiškio rajoną su kitomis savivaldybėmis: Nr. 120 (Radiškis–Anykščiai–Rokiškis) su 
Anykščių rajonu, Nr. 122 (Daugpilis–Kupiškis–Panevėžys) su Panevėžio rajonu ir Latvijos Respublika, Nr. 
123 (Biržai–Pandėlys–Rokiškis) su Biržų rajonu, Nr. 117 (Zarasai-Bradesiai-Obeliai) su Zarasų rajonu. 
Svarbūs ir rajoniniai keliai, ypač tie, kurie sudaro jungtis su Latvijos Respublika. Rajoninis kelias 3647 
(Pandėlys–Suvainiškis–Nereta) jungia Pandėlio gyvenvietę su Neretos miesteliu Latvijoje ir įsijungia į 
Latvijos teritorijoje einantį pasienio kelią, kuriuo tiesiogiai galima susisiekti su Ryga. 3601 kelias (Rokiškis–
Juodupė–Onuškis–Ilzenbergas) taip pat įsijungia į Latvijos kelių tinklą. Šie krašto ir rajoniniai keliai kerta 
miestų teritorijas, kuriais rieda tranzitinis ir krovininis transportas, keldamas gatvių apkrovimą, transporto taršą 
ir avaringumą. Todėl svarbu tęsti neįgyvendintus 2008 m. rajono bendrojo plano sprendinius, numatant 
Rokiškio, Obelių, Pandėlio bei Kamajų aplinkkelius, rekonstruoti labiausiai apkrautus, avaringiausius krašto 
bei rajoninių kelių ruožus.  

Rokiškio rajono centro – Rokiškio miesto susisiekimo sistemą sudaro gatvių tinklas, kurio pagrindinės 
arterijos yra Panevėžio, Respublikos, Taikos, Obelių plento gatvės sutampančios su krašto keliais Nr. 120, 122 
ir 123. Kauno, Vytauto, Bajorų, Pandėlio, Juodupės ir Dvaro gatvės taip pat yra svarbūs miesto susisiekimo 
sistemos elementai, jungiantys Rokiškio miestą su rajoniniais keliais Nr. 3601, 3604, 3611 ir 3623. Rokiškio 
miesto esamas gatvių tinklas yra pakankamas, tačiau trūksta techninių sprendimų, gerinančių eismo sąlygas. 
Mieste aktualios gatvių važiuojamosios dalies būklės, viešojo transporto infrastruktūros būklės, šaligatvių, 
dviračių takų, automobilių stovėjimo aikštelių, perėjų, atitvarų ir kitų transporto reguliavimo priemonių 
trūkumo problemos.  

Vietinės reikšmės keliams priskiriami keliai, jungiantys kitus viešuosius ar rajoninius kelius, 
gyvenamąsias vietoves, keliai į sąvartynus, gamtos ir kultūros paveldo objektus, rekreacijos objektus, keliai 
nutiesti prie gyvenamųjų vietovių bei kiti naudojami keliai. Lietuvos Statistikos departamento duomenimis, 
Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje vietinės reikšmės keliai sudaro 1 717 km ilgį, o tai beveik 75 % visų 
rajono kelių. Iš jų 1 579 km (91,96 %) yra žvyro dangos.  

Automobilių transporto aptarnavimui Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje yra įrengta 13 degalinių: 
11 Rokiškyje, 1 Obeliuose ir 1 Pandėlyje (7.1.2 lentelė) Reikia pažymėti, kad degalinės rajone išdėstytos 
netolygiai, daugiausia jų koncentruojasi Rokiškio mieste. 

7.1.2 lentelė. Degalinės Rokiškio rajono savivaldybėje  

Eil. 
Nr. Pavadinimas Adresas Telefonas 

1 Reksvalis, UAB Panevėžio g. 7C, LT-42163 Rokiškis (8 458) 71040 
2 UAB "Ingura" Laisvės g. 14, Rokiškis (8 620) 57645 
3 Ronfa, UAB K. Donelaičio g. 17, Rokiškis - 
4 Viada, degalinė Panevėžio g. 9, 42001 Rokiškis (8 700) 55010 
5 Circle k Rokiškis, degalinė Respublikos g. 111A, 42135 Rokiškis (8 458) 52354 
6 Topgas, Rokiškio padalinys, UAB Parko g. 24, 42126 Rokiškis (8 650) 92855 
7 Lukoil, degalinė Respublikos g. 113B, 42150 Rokiškis (8 700) 55010 
8 Viada, degalinė Žemaitės g. 2C, 42164 Rokiškis (8 700) 55010 

9 
Suskystintos dujos, Rokiškio dujų 
ūkis ir suskystintų dujų degalinė, 
AB 

P. Cvirkos g. 7, 42163 Rokiškis (8 458) 71294 

10 Rokiškio sūris, degalinė, AB Pramonės g. 3, 42150 Rokiškis (8 458) 55387 
11 Aluotinfra, degalinė, UAB Žemaitės g. 2, 42164 Rokiškis (8 5) 2754081 
12 Baltic Petroleum, degalinė, UAB Pandėlys, 42041 Rokiškio r. (8 458) 71650 
13 

Rokiškio sūris, degalinė, AB 
Dariaus ir Girėno g. 36, Obeliai, 42216 Rokiškio 
r. 

(8 458) 76114 

Šaltinis: rekvizitai.vz.lt/; www.info.lt/  
 

7.2. Automobilių eismo intensyvumas, avaringumas 
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Remiantis 2021 m. Lietuvos automobilių kelių direkcijos duomenimis, intensyviausias eismas Rokiškio 
rajono savivaldybėje vyksta krašto ir rajoniniuose keliuose. 2016–2020 metų duomenimis, yra stebimas  
bendro eismo intensyvumo svyravimas (2016-2018 m. augo, 2019-2020 m. mažėjo), sunkiasvorio transporto 
eismo intensyvumo augimas (išskyrus 2020 m. sumažėjo). Bendras eismo intensyvumas nagrinėjamu 
laikotarpiu sumažėjo 0,5 %, o sunkiasvorio transporto eismo intensyvumas sumažėjo 3,45 %. Didžiausias 
vidutinis metinis paros eismo intensyvumas visuose keliuose buvo stebimas 2018 ir 2019 m. (VMPEI – 47 749 
aut. / parą (2018 m.), sunkiasvorio transporto VMPEI – 6 019 aut. / parą (2019 m.)), mažiausias – 2016 m. 
(VMPEI – 43 030 aut. / parą m.), sunkiasvorio transporto VMPEI – 5 372 aut. / parą ). 

Išvestinė informacija pateikta 7.2.1 lentelėje. 

7.2.1 lentelė. Vidutinio metinio paros eismo intensyvumo (VMPEI) apibendrinimas Rokiškio rajono savivaldybės 
valstybinės reikšmės keliuose 2016–2020 metais (vertinamas bendras eismo intensyvumas visuose keliuose) 

Kelio 
pavadinimas 

Vidutinis metinis paros eismo intensyvumas Rokiškio r. sav. (VMPEI – suminis), aut. / parą  
2016   2017  2018  2019   2020   

VMPEI 

Sunkias
vorio 

transpor
to 

VMPEI 

VMPEI 

Sunkias
vorio 

transpor
to 

VMPEI 

VMPEI 

Sunkias
vorio 

transpor
to 

VMPEI 

VMPEI 

Sunkias
vorio 

transpor
to 

VMPEI 

VMPEI 

Sunkiasv
orio 

transport
o 

VMPEI 
Krašto  12 137 2 385 13 151 2 335 13 118 2 226 13 546 2 287 12 499 1 811 
Rajoniniai  30 893 2 987 33 164 3 540 34 631 3 741 33 896 3 732 33 412 3 797 
Visi keliai 43 030 5 372 46 315 5 875 47 749 5 967 47 442 6 019 45 911 5 608 

Šaltinis: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, 2021   

 

7.2.1 pav. Kelių eismo intensyvumas krašto ir rajoniniuose keliuose Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje ir jos 
prieigose (2019 m. vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (bendras))  
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7.2.2 pav. Kelių eismo intensyvumas krašto ir rajoniniuose keliuose Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje ir jos 
prieigose (2019 m. vidutinis metinis paros krovininių transporto priemonių eismo intensyvumas) 

 

 
 

7.2.3 pav. Kelių eismo intensyvumas magistraliniuose ir krašto keliuose Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje ir 
gretimose savivaldybėse 2019 m.  

 

 

 

7.2.4 pav. Krovininio transporto priemonių eismo intensyvumas magistraliniuose ir krašto keliuose Rokiškio rajono 
savivaldybės teritorijoje ir gretimose savivaldybėse 2019 m. 

 
Bendrame kelių tinkle didžiausi (suminiai) eismo intensyvumo rodikliai yra rajoniniame keliuose –  Nr. 

3601 (Rokiškis–Juodupė–Onuškis–Ilzenbergas), Nr. 3623 (Rokiškis–Žiobiškis–Paliepis), bei krašto kelyje Nr. 
122 (Daugpilis–Kupiškis–Panevėžys), o krašto keliuose (117, 120, 123, 178, 192) eismo intensyvumas 
mažesnis.  

2020 m. Rokiškio rajone didžiausias eismo intensyvumas (suminis) nustatytas rajoniniuose keliuose Nr. 
3601 ir 3623 bei krašto kelyje Nr. 122, krovininio transporto intensyvumas čia taip pat didžiausias (7.2.2 
lentelė). 

Pagal 2020 m. eismo intensyvumo duomenis, užfiksuotas šis didžiausias eismo intensyvumas (VMPEI):  
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 rajoniniame kelyje Nr. 3601 (Rokiškis–Juodupė–Onuškis–Ilzenbergas) VMPEI 3 124 aut. / parą, 
ruože nuo 0,000 iki 4,495 km;  

 rajoniniame kelyje Nr. 3623 (Rokiškis–Žiobiškis–Paliepis) VMPEI 2 621 aut. / parą, ruože nuo 
0,000 iki 2,714 km;   

 krašto kelyje Nr. 122 (Daugpilis–Kupiškis–Panevėžys) VMPEI 1 946 aut. / parą, ruože nuo  9,250 
km iki 23,160 km. 

Didžiausias krovininio transporto eismo intensyvumas (VMPEI) 2020 m. užfiksuotas: 
 rajoniniame kelyje Nr. 3601 (Rokiškis–Juodupė–Onuškis–Ilzenbergas) VMPEI 378 aut. / parą, 

ruože nuo 4,495 iki 6,078 km;  
 rajoniniame kelyje 3601 (Rokiškis-Juodupė-Onuškis-Ilzenbergas) VMPEI 355 aut. / parą, ruože 

nuo 0 iki 4,495 km;   
 krašto kelyje Nr. 122 (Daugpilis–Kupiškis–Panevėžys) VMPEI 297 aut. / parą, ruože nuo 9,250 

km iki 23,160 km. 
 rajoniniame kelyje Nr. 3607 (Čelkiai–Jūžintai–Užpaliai) VMPEI 194 aut. / parą, ruože nuo 0,000 

iki 3,818 km. 

Siekiant gerinti transporto eismo sąlygas, Rokiškio rajono savivaldybėje yra vykdoma susisiekimo 
sistemos tinklo plėtra. 

 

 

7.2.2 lentelė. Vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (suminis) 2020 m. krašto ir rajoniniuose keliuose, kurie 
eina per Rokiškio rajono savivaldybės teritoriją  

Kelio 
Nr. Kelio pavadinimas VMPEI aut./ parą 

Krovininio transporto VMPEI aut./ 
parą 

3601 Rokiškis–Juodupė–Onuškis–Ilzenbergas 8 884 1 202 
122 Daugpilis–Kupiškis–Panevėžys 4 195 846 
3623 Rokiškis–Žiobiškis–Paliepis 2 981 126 
3604 Rokiškis–Maineivos–Naujasodė 2 941 362 
3607 Čelkiai–Jūžintai–Užpaliai 2 741 289 
3611 Rokiškis–Skemai–Strepeikiai 2 320 165 

Šaltinis: VšĮ „Transporto kompetencijų agentūra“, 2021   

Avaringumas 

Rokiškio rajono savivaldybėje per penkių metų laikotarpį autoįvykių skaičius sumažėjo 18 % – nuo 28 
iki 23 eismo įvykių (7.2.3 lentelė). Mažiausias avarijų skaičius užfiksuotas 2018 m. – 21. Pagrindinės įvykių 
priežastys išlieka tos pačios: saugaus greičio nepasirinkimas, manevravimo taisyklių pažeidimai, pėsčiųjų ir 
dviratininkų pažeidimai. Reikia pažymėti, kad nemažas skaičius autoįvykių įvyksta ir rajono vietinės reikšmės 
keliuose (miestų, miestelių, kaimų teritorijose). Kur įvyksta daugiau avarijų, ten ir žuvusiųjų bei sužeistųjų 
skaičiai didesni.  

Lietuvos kelių policijos tarnybos duomenimis, Rokiškio rajono savivaldybėje per šešių metų laikotarpį 
autoįvykių skaičius svyravo (2016-2018 m. mažėjo, 2019 m. išaugo, 2020-2021 m. krito), pokytis sudaro -
37,5 % (7.2.3 lentelė). Mažiausias avarijų skaičius užfiksuotas 2018 m. – 21 įvykis ir 2021 m. – 20. Daugiausiai 
autoįvykių įvyko 2016 ir 2019 metais po 32. Reikia pažymėti, kad nemažas skaičius autoįvykių įvyksta krašto 
keliuose 120, 122, rajoniniuose vietinės reikšmės keliuose (miestų, miestelių, kaimų teritorijose). Kur įvyksta 
daugiau avarijų, ten ir žuvusiųjų bei sužeistųjų skaičiai didesni. Per paskutinius 6 metus daugiausiai rajone 
autoįvykiuose žuvo 2019 m. – 4, 2020 m. – 3 žmonės, o 2021 m. nė vieno žuvusio. Nuolat fiksuojamas 
autoįvykių skaičius rajone rodo, kad reikalingas susisiekimo sistemos tobulinimas. 

2021 m. VšĮ „Transporto kompetencijų agentūra“ duomenimis, Rokiškio rajono savivaldybėje 
išskiriama ypač avaringa vieta, vadinamoji „juodoji dėmė“. Krašto kelio Nr. 122 (Daugpilis–Kupiškis–
Panevėžys) ruože nuo 23,840 km iki 23,900 km Rokiškio mieste. Saugaus eismo problemos, su kuriomis čia 
susiduriama: nesaugi, plati sankryžos zona; nesaugus važiavimo greitis; nesaugūs kairieji posūkiai sukantiems 
automobiliams sustojant pagrindinėje eismo juostoje. 2017–2020 m. laikotarpiu šiame ruože įvyko 4 eismo 
įvykiai, kurių metu sužeisti 9 asmenys, vienas žuvo.   

Vertinant autoįvykius Rokiškio mieste 2016–2019 m. laikotarpiu, stebimas stabilus autoįvykių skaičius. 
Žuvusiųjų autoįvykiuose 2016 ir 2018–2019 m. Rokiškio mieste nebuvo (6.2.3 lentelė). Per paskutinius 5 
metus daugiausiai rajone autoįvykiuose žuvo 2019 m. – 4 žmonės, kai tuo tarpu 2016 ir 2018 m. tik 1, 2017 
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m. – 2, o 2020 m. – 3. Nuolat fiksuojamas autoįvykių skaičius rajone rodo, kad reikalingas susisiekimo 
sistemos tobulinimas. 

7.2.3 lentelė. Autoįvykių skaičius Rokiškio rajone ir mieste 2016–2020 metų laikotarpiu 
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Rokiškio r. 32 1 36 25 2 29 21 1 28 32 4 40 23 3 39 

Rokiškis 8 0 8 11 1 14 8 0 10 8 0 11    

Šaltinis: https://lakd.lrv.lt/lt/eismo-sauga/eismo-ivykiu-statistika, Lietuvos kelių policijos tarnybos duomenys, 2021 m.  

 

7.3. Viešasis transportas  

Rokiškio rajono savivaldybės teritoriją aptarnauja UAB „Rokiškio autobusų parkas“. Įmonės 
administracija įsikūrusi Panevėžio g. 7, autobusų stotis – Panevėžio g. 1, Rokiškyje.   

Pagrindinė bendrovės veiklos sritis – keleivių vežimas miesto, priemiesčio, tolimojo susisiekimo 
autobusų maršrutais ir užsakomaisiais reisais. Taip pat bendrovė užsiima smulkių siuntų vežimu maršrutiniais 
autobusais į didžiuosius ir kitus Lietuvos miestus, nuomoja patalpas. 

UAB „Rokiškio autobusų parkas“ duomenimis, užmiestyje vyksta 21 autobusų maršrutas, Rokiškio 
mieste – 3 autobusų maršrutai ir 6 tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutai į Vilnių, Kauną, Panevėžį, 
Zarasus ir Klaipėdą. 

Remiantis UAB „Rokiškio autobusų parkas“ 2020 m. veiklos ataskaita, bendrovė 2020 m. turėjo 44 
autobusus, kurių vidutinis amžius – 27,8 metai. Vidutiniškai bendrovėje dirba 93 darbuotojai, iš jų – 55 
vairuotojai-konduktoriai.  

Rokiškio rajono savivaldybėje per 2020 m. autobusais pervežta 387,8 tūkst. keleivių (beveik 53 % 
mažiau nei 2016 m. ir 49 % mažiau nei 2019 m.). Daugiausiai keleivių Rokiškio rajono savivaldybėje 2020 
m. pervežta priemiesčio maršrutais (41,1 %), miesto maršrutais pervežta šiek tiek daugiau nei ketvirtadalis 
keleivių (26,7 %). Vidutiniškai vienam Rokiškio rajono savivaldybės gyventojui 2020 m. teko 14 kelionių 
autobusu. Šis rodiklis buvo didžiausias tarp apskrities rajoninių savivaldybių, tačiau 4,6 karto mažesnis nei 
šalyje ir 2,6 karto – nei Panevėžio apskrityje. Per šešerius metus vienam Rokiškio rajono gyventojui tenkantis 
kelionių autobusais skaičius sumažėjo 48,1 %. Šio rodiklio mažėjimas dėl pandemijos įtakos fiksuojamas ir 
šalyje, ir apskrityje, ir kitose Panevėžio apskrities savivaldybės. 

UAB „Rokiškio autobusų parko“ duomenimis, vyksta 6 tolimojo susisiekimo autobusų maršrutai, 
mieste 3 autobusų maršrutai ir užmiestyje (vietinio susisiekimo) 21 autobusų maršrutas. 

Maršrutai Rokiškio mieste: 

M-1 Geležinkelio stotis–Psichiatrijos ligoninė–Miškų urėdija–Centras–Geležinkelio stotis 
M-2 Rokiškis–Kavoliškis–Rokiškis 
M-3 Rokiškis–Sodai –Rokiškis 

Maršrutai Rokiškio rajone:   

Rokiškis–Aleksandravėlė 
Rokiškis–Kriaunos 

     Rokiškis–Jūžintai 
Rokiškis–Obeliai 
Rokiškis–Pakriauniai 
Pakriauniai–Obeliai 
Rokiškis–Alksniai 
Rokiškis–Onuškis 
Rokiškis–Juodupė 
Rokiškis–Didsodė 
Rokiškis–Bučiūnai 
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Rokiškis–Čedasai 
Rokiškis–Suvainiškis 
Rokiškis–Panemunis 
Rokiškis–Kazliškėlis 
Rokiškis–Panemunėlio gel. st. 
Rokiškis–Augustinava 
Rokiškis–Skemų soc. globos namai 
Rokiškis–Kamajai 
Rokiškis–Salos 
Rokiškis–Duokiškis 

Tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutai: 

Rokiškis–Vilnius (per Svėdasus) 
Rokiškis–Vilnius (per Dusetas) 
Rokiškis–Vilnius (per Jūžintus) 
Rokiškis–Panevėžys 
Rokiškis–Kaunas 
Zarasai–Klaipėda (iš Rokiškio) 

 

7.4. Bevariklio transporto infrastruktūra 

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos duomenimis, 2020 m. pabaigoje bendras dviračių takų 
ilgis savivaldybėje siekė 38,192 km. Tai buvo 4,4 km daugiau nei 2016 m. Visi dviračių takai 2016–2020 metų 
laikotarpiu buvo nutiesti Rokiškio mieste. 

Nors pastaruoju metu Rokiškio rajone dviračių / pėsčiųjų takų ilgis yra padidėjęs, jis vis dar 
nepakankamas, trūksta jungčių tiek savivaldybės viduje, tiek bendro tinklo su gretimais rajonais, pastebima 
prasta esamų dviračių / pėsčiųjų takų būklė, nėra vykdoma šių takų plėtra kaimiškose seniūnijose. 

Siūloma bendrojo plano keitime numatyti rišlų dviračių takų tinklą, pritaikytą tiek susisiekimui, tiek 
rekreacijai, įvertinti galimybę tiesti naujus takus bei pritaikyti esamus takus ar šaligatvius bevariklio transporto 
susisiekimui. Rekonstruojant ar įrengiant gatves, būtina numatyti infrastruktūrą pėstiesiems ir dviratininkams. 

7.5. Geležinkelis 

Rokiškio rajono savivaldybės teritoriją kerta geležinkelio linija Klaipėda–Šiauliai–Panevėžys–
Daugpilis, kuri sujungia Latvijos ir Lietuvos Respublikas. Tai linija tarp Lietuvos ir Latvijos, kurios vežė yra 
1520 mm. Linija nuo Radviliškio iki Kalkūnų (dabar Gryva, Daugpilio miesto dalis) nutiesta 1873 m. kaip 
geležinkelio Liepoja-Romnai atšaka. 1982 m. iš Rokiškio į Obelius buvo nutiestas antrasis kelias, kuris 2002 
m. išardytas. 2001 m. keleivinių traukinių eismas iš Šiaulių dėl mažo keleivių srauto sutrumpintas iki Rokiškio. 
2010 m. uždaryta Obelių geležinkelio stotis krovininių traukinių pagreitinimui. 

Įvertinus visus pakitimus, ši geležinkelio linija ateityje išliks strategiškai svarbi jungtis su pagrindiniu 
tarptautiniu Lietuvos IX B geležinkelio koridoriumi, o per jį su Klaipėdos Jūrų uostu. Svarbiausi 
perspektyviniai darbai Rokiškio rajono savivaldybės geležinkelio sektoriuje susiję su kelių, signalizacijos ir 
telekomunikacijų sistemų modernizavimu ir susisiekimo greičio padidinimu iki 120 km/h. Tolimesnė šios 
geležinkelio linijos plėtra priklausys nuo Panevėžio miesto kaip šiaurės-rytų transporto ir logistikos mazgo 
potencialo bei perspektyvinio krovinių gabenimo poreikio. 
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Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje esamos viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ilgis siekia  

32,7 km. AB „LTG Infra“ patikėjimo teise valdo 4 viešųjų geležinkelio kelių objektus, jų sąrašas pateikiamas 
7.5.1 lentelėje. 

7.5.1 lentelė. AB „LTG INFRA“ patikėjimo teise Rokiškio rajono savivaldybėje valdomi objektai 

Geležinkelio kelių objektas Ilgis, km 
Radviliškis–Obeliai–Valstybės siena  47,798 

Atvykimo-išvykimo geležinkelio kelias Nr. 1  1,052 

Atvykimo-išvykimo geležinkelio kelias Nr. 2 1,154 

Geležinkelio linija Radviliškis–Panevėžys–Obeliai–Valstybės siena 44,096 

Šaltinis: Viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių prie viešosios geležinkelių 
infrastruktūros kelių ir jų įrenginių apsaugos zonų Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje planas, AB „LTG Infra“ 
(2021)  
 

7.6. Aerodromas 

Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje yra nenaudojamas civilinės paskirties Rokiškio oro uostas, 
veikęs 1961-1985 m. Rokiškio aerodromas yra Bajorų kaime, 1,3 km atstumu į šiaurės rytus nuo Rokiškio 
miesto centro. Šis aerodromas yra įtrauktas į civilinių ir civilinių orlaivių skrydžiams naudojamų karinių 
aerodromų su jų užimtos žemės plotais sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 
1 d., nutarimu Nr. 1529. Aerodromui suteiktas 60,5 ha plotas, turi 766 m. pakilimo taką. Ateityje, panaudojus 
Europos Sąjungos paramą, galimas šio aerodromo veiklos atnaujinimas. 

Remiantis VšĮ „Transporto kompetencijų agentūra“ duomenimis, Rokiškio rajone, Bajorų kaime veikia 
sertifikuota (sertifikato Nr. A-244) grunto danga, 700×30 m dydžio lauko aikštelė sraigtasparniams, 
ultralengviesiems orlaiviams (ULO), lengviesiems lėktuvams ir sklandytuvams.  
 

8. INŽINERINĖ INFRASTRUKTŪRA 

Inžinerinė infrastruktūra apima techninės infrastruktūros sritis: 
 Ekoinžinerijos (vandentvarkos); 
 Energetikos (elektros, šilumos, dujų ir naftos tiekimo); 
 Ryšių ir telekomunikacijų sistemą; 
 Atliekų tvarkymo sistemą. 

Inžinerinė infrastruktūra gali ir privalo užtikrinti darnų šiuolaikinių gyvenamųjų vietovių 
funkcionavimą, didele dalimi įtakoja aplinkos kokybę, gyventojų sveikatą.  
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Tik gerai išvystyta moderni inžinerinė infrastruktūra gali užtikrinti gyventojų bei miesto svečių buitinių 
poreikių ir gamybinių reikmių tenkinimą, komfortą, sudaryti galimybę efektyviai užgesinti kilusius gaisrus. 
Nuo inžinerinės infrastruktūros išvystymo priklauso Rokiškio rajono patrauklumas, nulemiantis investuotojų 
apsisprendimą, žymiai įtakojantis gyventojų gyvenimo kokybę. 

Tikslas - nustatyti ir apibūdinti inžinerinės infrastruktūros sistemų dabartinę būklę, jų kitimo 
tendencijas, įvertinti šių sistemų tobulinimo, modernizavimo, vartotojų komfortinių sąlygų ir aplinkos kokybės 
gerinimo galimybę. 

Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje yra: 
 3 miestai – Rokiškis, Obeliai ir Pandėlys; 
 9 miesteliai - Čedasai, Duokiškis, Juodupė, Jūžintai, Kamajai, Panemunėlis, Panemunis, Salos ir 

Suvainiškis; 
 689 kaimai. 

 

8.1.  Vandens tiekimas 

Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje vartotojams – gyventojams, įstaigoms ir organizacijoms, 
gamybinėms įmonėms – pagal poreikį yra tiekiamas geriamasis vanduo. 

Centralizuotai vandenį tiekia, vandens tiekimo sistemas eksploatuoja ir jas vysto uždaroji akcinė 
bendrovė „Rokiškio vandenys“, kuri yra paskirta viešuoju geriamojo vandens tiekėju Rokiškio rajono 
savivaldybės teritorijoje. 

Bendrovė teikia kokybiškas vandens tiekimo paslaugas vartotojams, užtikrinant jų prieinamumą visiems 
gyventojams, įmonėms ir organizacijoms, patiriant mažiausias išlaidas ir darant minimalų neigiamą poveikį 
aplinkai. Kitų geriamojo vandens tiekėjų, kurie turi teisę verstis geriamojo vandens tiekimo veikla, Rokiškio 
rajone nėra. 

Bendrovė geriamąjį požeminį vandenį tiekia: 
 Rokiškio, Obelių ir Pandėlio miestams; 
 Juodupės mstl., Jūžintų mstl., Panemunėlio mstl., Salų mstl., Kamajų mstl., Duokiškio mstl., 

Panemunio mstl.; 
 Kurklaičių II k., Kavoliškio k., Bajorų k., Obelių priemiesčio k., Laibgalių k., Kriaunų k., 

Antanašės k., Žiobiškio k., Degsnių k., Aleksandravės k., Konstantinavos k., Apaščios k., 
Panemunėlio glž. st., Skemų k., Čivylių k., Juozapavos k., Kalvių k., Kazliškio k., Stasiūnų k., 
Laukagalių k., Ragelių k., Sriubiškių k., Gediškių k., Didsodės k., Sėlynės k. 

 
Rokiškio miestui, Kavoliškio, Bajorų ir Juozapavos gyvenvietėms vanduo tiekiamas iš Rokiškio 

vandenvietės, esančios rytiniame miesto pakraštyje. Rokiškio vandenvietėje yra eksploatuojamas vandeningas 
horizontas, slūgsantis apie 140 - 160 m gylyje. Rokiškio vandenvietė yra detaliai išžvalgyta, jos ištekliai 
(17000 m3/d) yra patvirtinti. Rokiškio vandenvietėje eksploatuojami 7 gręžiniai, kurių projektinis pajėgumas 
8000 m3/parą vandens. Kiekvieną parą Rokiškio vandenvietėje iš požeminių sluoksnių pakeliama apie 3000 
m3 geriamojo vandens. 

Be Rokiškio vandenvietės, Rokiškio rajone bendrovė „Rokiškio vandenys“ eksploatuoja dar 32 
vandenvietes. 

Neprisijungę prie centralizuoto vandentiekio gyventojai vandenį išgauna individualiai - iš artezinių 
gręžinių, kurių vanduo yra naudojamas kaip geriamasis ir iš šachtinių šulinių. Probleminė šiuo atžvilgiu padėtis 
yra mažuose kaimeliuose. 

Požeminiame vandenyje yra padidinta geležies koncentracija. Padidėjusį jos kiekį vandenyje lemia 
vandeningo sluoksnio formavimosi ir slūgsojimo sąlygos Žemės gelmėse. Vandenvietėse, kuriose įrengti 
nugeležinimo įrenginiai, išgautame vandenyje mažinama bendrosios geležies koncentraciją, kad vanduo 
atitiktų Lietuvos higienos normą HN 24: 2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. 

Nugeležintas geriamasis vanduo yra tiekiamas: Rokiškio m., Obelių m., Pandėlio m., Kurklaičių II k., 
Kavoliškio k., Juodupės mstl., Bajorų k., Obelių priemiesčio k., Juozapavos k., Laibgalių k., Jūžintų mstl., 
Kriaunų k., Antanašės k., Žiobiškio k., Aleksandravėlės k., Panemunėlio glž. st., Panemunėlio mstl., Salų mstl., 
Kamajų mstl., Kalvių k. ir Kazliškio kaimo vartotojams. 

Daugumoje vandenviečių išgaunamas požeminis vanduo vartotojams tiekiamas tiesiogiai iš gręžinių, tik 
Rokiškio, Juodupės, Obelių ir Pandėlio vandenvietėse vandens tiekimo – suvartojimo netolygumus išlyginanti 
vandens talpa laikoma vandens bokštuose. Jie palaiko ir pastovų vandens slėgį vandentiekio tinkluose. 
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Gyvenamosiose vietovėse, kurių vandentiekio sistemose nėra vandenbokščių, slėgis palaikomas dažnio 
keitikliais, valdančiais siurblius. 

Iš vandenviečių vanduo vartotojams tiekiamas vandentiekio tinklais. Bendrovė „Rokiškio 
vandenys“ šiuo metu eksploatuoja apie 176,8 kilometrus vandentiekio tinklų. Dalis šių tinklų yra pasenę, 
vyksta avariniai gedimai, dėl to jie atnaujintini. 

Ne visose rajono vandentiekio sistemose jų tinklai yra pritaikyti gaisrų gesinimui – yra per maži 
vamzdžių skersmenys, juose nėra įrengtų gaisrinių hidrantų, nėra tinklą sužiedinančių vandentiekio linijų. 
 
Veiklos rodikliai 
 

 

 
Tiekiamo vandens kokybės kontrolė vykdoma visose vandenvietėse ir skirstomuosiuose tinkluose, 

vykdoma geriamo vandens programinė priežiūra. 

8.2. Nuotekų tvarkymas 

8.2.1. Buitinių nuotekų tvarkymas 

Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje veikia išvystyta buitinių nuotekų surinkimo ir tvarkymo 
sistema, kurią eksploatuoja (naudoja, remontuoja ir vykdo plėtros statybinius darbus): 

 UAB „Rokiškio vanduo“; 
 Ūkiai, besinaudojantys individualia, nuotekų tvarkymo sistema. 

Uždaroji akcinė bendrovė „Rokiškio vandenys“ yra paskirta centralizuoto nuotekų surinkimo ir jų 
tvarkymo įmone Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje. Kitų nuotekų tvarkytojų, kurie turi teisę verstis 
nuotekų tvarkymo veikla, Rokiškio rajone nėra. 

Buitinės nuotekos susidaro iš gyventojų, komercinių, visuomeninių ir gamybinių įmonių. Nuotekas 
papildo gruntinio vandens infiltracija ir paviršinio vandens nuotekos. 

Centralizuotai surenkamos nuotekos suteka į kolektorius. Savitakiniais nuotekų kolektoriais nuotekos 
surenkamos į nuotekų siurblines. Iš siurblinių nuotekos perpumpuojamos į nuotekų valyklas, kuriose jos 
išvalomos iki aplinkosaugos reikalavimais nustatyto laipsnio, po to išleidžiamos į atviruosius vandens 
telkinius. 

Šiuo metu UAB „Rokiškio vandenys“ eksploatuoja apie 112,6 km nuotekų tinklų, 29 nuotekų siurblines 
ir 9–ias nuotekų valyklas. 

Nuotekų surinkimo ir išvalymo paslaugos teikiamos: Rokiškio m., Obelių m., Pandėlio m., Kavoliškio 
k., Juodupės mstl., Bajorų k., Kriaunų k., Konstantinavos k., Panemunėlio glž. st. ir Kamajų mstl., Onuškio 
mstl. 

UAB ,,Rokiškio vandenys“ šiuo metu eksploatuoja nuotekų valymo įrenginius Rokiškio m., Obelių m., 
Pandėlio m., Juodupės mstl., Kriaunų k., Konstantinavos k., Panemunėlio glž. st., Onuškio mstl. ir Kamajų 
mstl. 

Surinktos nuotekos nuotekų valymo įrenginiuose valomos mechaniškai ir biologiškai. 
Stambiausia rajono savivaldybės teritorijoje nuotekų surinkimo ir tvarkymo sistema yra Rokiškio 

mieste. Joje šiuo metu naudojami biologinio ir mechaninio nuotekų valymo įrenginiai. Rokiškio nuotekų 
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valymo įrenginių bendras projektinis pajėgumas 5500 m3/parą. Kiekvieną parą į Rokiškio nuotekų valymo 
įrenginius atiteka apie 3300 m3 nuotekų. kurios, išvalytos iki aplinkosaugos reikalavimais nustatyto laipsnio, 
išleidžiamos į Laukupės upę. 

Specifinės nuotekų valyklos atliekos - liekamojo dumblo - sausinimui ir kaupimui įrengtos dumblo 
aikštelės. Rokiškio buitinių nuotekų valyklos sanitarinė apsaugos zona (SAZ) - 400 m pločio žemės juosta 
aplink įrenginius. 

Nuotekų valyklų duomenys 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Eil.     NVĮ                            Subjektai, kuriems                                         Projekt./Fakt.našumas, tūkst. m 3 /p 
 Nr.                                        teikiama paslauga  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  Judupės NVĮ                      Juodupė                                                                0,3 / 0,3  
 2.   Kamajų NVĮ                      Kamajai                                                              0,06 / 0,015  
3.   Konstantinavos NVĮ           Konstantinava                                                    0,23 / 0,003  
4.   Kriaunų NVĮ                       Kriaunos                                                             0,03 / 0,013  
5.   Obelių NVĮ                         Obeliai, Obelių priemiestis, Šileikiai                   0,4 / 0,166  
 6.   Onuškio NVĮ                      Onuškis                                                                0,23 / 0,023  
 7.   Pandėlio NVĮ                      Pandėlys                                                                 0,2 / 0,068  
 8.   Panemunėlio gelž. st. NVĮ  Panemunėlis                                                          0,04 / 0,009  
 9.   Rokiškio NVĮ                     Rokiškis, Kavoliškis, Bajorai, Parokiškė,  
                                                   Kraštai, Serapiniškis, AB „Panevėžio energija“, 
                                                   AB „Rokiškio sūris“, VšĮ „Rokiškio  
                                                   psichiatrijos ligoninė“, UAB „Daivada“                  5,5 / 3,212   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Veiklos rodikliai 

 

Čia nuotekų kiekiai pateikti tūkst. m3/metus. 
 

 Bendrovė teikia kokybiškas nuotekų šalinimo, valymo, tinklų priežiūros paslaugas vartotojams 
ekonomiškai pagrįstomis kainomis, darant minimalią žalą aplinkai. 

 Vandens taršos šaltinių ir aplinkos monitoringas vykdomas pagal Nuotekų ir paviršinio vandens 
kontrolės planą. 

Centralizuoto nuotekų surinkimo ir tvarkymo sistemomis naudojasi didesnė pusė Radviliškio rajono 
gyventojų. 

 Namų ūkiai, neprijungti prie centralizuotos nuotekų sistemos, nuotekas išleidžia į vietinius valymo 
įrenginius ir išsėmimo duobes (iš jų nuotekos yra išsiurbiamos ir išvežamos į nuotekų valyklas). Išsėmimo 
duobių, nepakankamas sandarumas dažniausiai yra grunto ir gruntinių vandenų teršimo priežastis. 
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8.2.2. Paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymas 

Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos miestuose ir kitose didesnėse gyvenamosiose vietovėse yra 
įrengtos atskirtosios paviršinių (lietaus) nuotekų sistemos, tačiau jos neišplėtotos, esamų tinklų būklė nėra 
gera. Todėl vyksta paviršinių nuotekų infiltracija į buitinių nuotekų tinklus. Paviršinis vanduo nuo teritorijų 
šalinamas neefektyviai. 

 Paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo ir valymo sistema yra mažiausiai išplėtota rajono miestų ir 
miestelių inžinerinės infrastruktūros sritis. Reljefo nelygumai kelia didelius reikalavimus lietaus vandens 
surinkimui. Nuo kalvų staigiai subėgantis didelis vandens kiekis atneša nuostolius statiniams ir gamtai. 
Reikalingas tinklų plėtojimas visame Rokiškio mieste, Obeliuose, Pandėlyje, miestelių centrinėse dalyse. 

 Surenkamas lietaus vanduo prieš išleidžiant į atviruosius vandenis turi būti apvalomas nuo naftos 
produktų ir nešamo smėlio. 

 Ne visos Rokiškio ir kitų miestų paviršinės nuotekos yra apvalomos, didžioji dalis surinktų lietaus 
nuotekų yra tiesiogiai išleidžiamos į atvirus vandens telkinius. Didelė esamų vamzdynų dalis yra renovuotina, 
sistema plėstina. 

 

8.3. Šilumos tiekimas 

Rokiškio rajono teritorijoje veikia centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistema, centralizuotai 
gyventojams ir įmonėms tiekianti šilumos energiją, naudojamą pastatų šildymui ir vandentiekio karšto vandens 
ruošimui  

 Akcinės bendrovės "Panevėžio energija“ Rokiškio šilumos tinklų rajonas gamina ir parduoda šilumos 
energiją Rokiškio miesto ir Bajorų kaimo gyventojams bei įmonėms patalpų šildymui, technologinėms 
reikmėms ir karšto vandens ruošimui. 

 Be šilumos gamybos ir tiekimo, Bendrovė vykdo vartotojų šilumos ir karšto vandens sistemų 
eksploatavimą, jų renovavimą. 

 Rokiškio šilumos tinklų rajonui (ŠTR) priklauso Rokiškio rajoninė katilinė ir Bajorų katilinė. Šių 
katilinių vietos yra pažymėtos inžinerinės infrastruktūros brėžinyje E – 2. 

 Bendra šilumos šaltinių galia 83,1 MW. Dabartiniu metu katilinių šilumos galia tenkina poreikius. 
 Šilumos generavimui Bendrovė naudoja biokurą (malkinę medieną, šiaudus, medžio granules). 

Pagrindinę kuro dalį sudaro šiaudai ir medžio granulės. Didelis šių katilinių privalumas – jos nėra priklausomos 
nuo importuojamo kuro rūšių, kas atitinka valstybinę politiką. 

 Akcinė bendrovė „Rokiškio komunalininkas“ eksploatuoja keturias rajono katilines: Obelių, Pandėlio, 
Kamajų ir Juodupės gimnazijos. 

 Daugelio esamų gyvenamųjų ir visuomeninius pastatų, inžinerinės įrangos šildymo sistemos 
rekonstruotinos, jas modernizuojant, gerintinos pastatų šiluminės charakteristikos, tuo didinant šilumos 
naudojimo efektyvumą. 

 

8.4. Elektros energijos tiekimas  

Rokiškio rajono elektros perdavimo ir skirstymo sistema yra Lietuvos energetinės sistemos, dalis, 
susidedanti iš : 

 110 kV aukštos įtampos perdavimo linijų; 
 elektros skirstymo vartotojams 35 kV, 10 kV; 
 žemos įtampos skirstomojo tinklo. 

Pagrindinės elektros perdavimo linijos Rokiškio rajone:  
 110 kV elektros perdavimo linijos; 

Elektros tiekimo įrengimai ir linijos: 
  110/35  kV transformatorių pastotės; 
  35/10 kV transformatorių pastotės; 
  35 kV orinės linijos;  
  10/0,4kV transformatorinės; 
  10 kV orinės linijos ;  
  10 kV kabelinės linijos; 
  0,4 kV orinės linijos; 
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  0,4 kV kabelinės linijos. 
 Rokiškio rajone yra labai gerai išvystyta elektros tiekimo sistema, užtikrinanti patikimą ir kokybišką 

elektros energijos tiekimą vartotojams. Rajone yra įrengtos keturios 110 kV transformatorių pastotės: Rokiškio 
miesto pietinėje dalyje, Panemunėlio glž. st., Juodupėje ir ties Čedasais. 

 Transformatorių pastotės turi galios rezervus. Tai sudaro gamybinių įmonių su didelėmis elektros 
energijos reikmėmis plėtros sąlygas ir naujų vėjo/saulės jėgainių įrengimo galimybę. 

 Transformatorių pastotės turi galios rezervą. Tai sudaro gamybinių įmonių su didelėmis elektros 
energijos reikmėmis plėtros sąlygas ir naujų vėjo/saulės jėgainių įrengimo galimybę.  

 Elektros energija reikiama galia ir įtampa yra tiekiama visiems rajono ribose šiuo BP nagrinėjamose 
teritorijose esantiems vartotojams.  

 Rokiškio, Obelių ir Pandėlio miestų bei rajono miestelių istorinėse dalyse esančios orinės 0,4 kV 
elektros tiekimo linijos keistinos požeminėmis kabelinėmis. 

 Elektros energijos gamyba Rokiškio rajone išvystyta silpnai. Nedidelė 330 kW galios AB „Rokiškio 
sūris“ kogenaracinė elektrinė ženklios įtakos rajono energetikai neturi. 

 Vystytinas vėjo jėgainių parkas ir saulės energijos elektrinių įrengimas. 

  

8.5. Magistralinis naftotiekis 

Planuojamos Rokiškio rajono teritorijos šiaurės-rytinę dalį kerta magistralinio naftotiekio linija, 
kurią eksploatuoja akcinė bendrovė „Orlen Lietuva“ (žr. brėž E-2). 

 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (suvestinė 2021-12-01 
redakcija) nustatytos šios magistralinių naftotiekių apsaugos zonos: 

 Magistralinių naftotiekių (produktotiekių) vamzdyno apsaugos zona – išilgai 
vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 25 metrus į abi puses nuo 
vamzdyno ašies, virš šios juostos esanti oro erdvė, po šia juosta esanti žemė bei 
vanduo virš šios juostos ir po ja. 

 Magistralinių naftotiekių (produktotiekių) įrenginių ir statinių (stočių, uždarymo 
įtaisų, valymo ir diagnozavimo įtaisų paleidimo ir priėmimo kamerų, slėgio 
ribojimo mazgų) apsaugos zona – žemės juosta, kurios ribos yra 25 metrų atstumu 
aplink teritorijos, kurioje yra šie įrenginiai ar statiniai, aptvėrimą, virš šios juostos 
esanti oro erdvė ir žemė po šia juosta. 

 Dabartiniu metu yra laikomasi LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu nustatytų 
reikalavimų ir apribojimų. 

 

8.6. Ryšiai ir telekomunikacijos 

Ryšių infrastruktūrai priskiriami telekomunikacijų infrastruktūra ir paštas. Telekomunikacijų 
(fiksuotojo ir judriojo telefoninio ryšio, interneto, signalizacijos) infrastruktūra Rokiškio rajone yra 
pakankamai išplėtota ir apima visą planuojamą teritoriją. 

Lietuvos pašto tinklas taip pat apima visą Rokiškio rajoną ir teikia įvairias paslaugas, įskaitant 
finansines. 

Fiksuoto telefoninio ryšio paslaugas teikia AB „Telia Lietuva“. Rokiškio rajone kabelinių telefono linijų 
tinklas yra pakankamai išplėtotas ir pasiekia visus didžiausius ir svarbiausius urbanistinius rajono centrus. 
Prisijungimas prie interneto galimas tiek fiksuoto ryšio, tiek judriojo ryšio tinklais, bevielio ryšio zonose.  

Internetu Rokiškio rajone galima naudotis viešose interneto prieigose (švietimo įstaigose, bibliotekose, 
kultūros namuose, seniūnijose, bendruomenių centruose, paštų skyriuose ir kt.). 
 Rokiškio rajono teritorijoje yra pastatyti ir veikia judriojo (mobiliojo) ryšio infrastruktūros įrenginiai - šio 
ryšio bokštai. 

Paštas. Dabartiniu metu AB „Lietuvos paštas“ Rokiškio rajone universaliąsias pašto paslaugas teikia 
11-je padalinių: 

 Skyriuje „Rokiškio paštas“; 
 PAY POST skyriuje; 
 Juodupės pašte; 
 Jūžintų seniūnijos pašto paslaugų teikimo vietoje; 
 Kamajų pašte; 
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 Rokiškio kaimiškosios seniūnijos pašto paslaugų teikimo vietoje, Kavoliškio k.; 
 Obelių pašte; 
 Kriaunų seniūnijos pašto paslaugų teikimo vietoje; 
 Pandėlio pašte; 
 Panemunėlio seniūnijos pašto paslaugų teikimo vietoje; 
 Kazliškio seniūnijos pašto paslaugų teikimo vietoje. 

 

8.7. Atliekų tvarkymas 

Rokiškio rajonas įeina į Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemą. Šios sistemos koordinavimą, 
organizavimą ir administravimą vykdo UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“ (PRATC).  

 Gyventojų buityje, įstaigose, viešuosiuose pastatuose susidariusios, išrūšiuotos atliekos yra surenkamos 
konteinriais tam skirtose aikštelėse. 

 Mišrių komunalinių atliekų surinkimą, transportavimą vykdo AB „Rokiškio komunalininkas“. Kadangi 
visi rajono sąvartynai jau uždaryti, likusios po išrūšiavimo, netinkamos perdirbimui ar antriniam naudojimui 
atliekos yra išvežamos į Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro (PRATC) nepavojingų atliekų sąvartyną, 
esantį Panevėžio raj. Dvarininkų kaime. 

 Tinkamos perdirbimui atliekos yra nukreipiamos pramonei. 
 Didelių gabaritų atliekos (seni baldai, naudotos padangos ir pan.) bei buityje susidarančios pavojingos 

atliekos (akumuliatoriai ir galvaniniai elementai, gyvsidabrio lempos ir termometrai, dažų, lakų, tirpiklių 
atliekos ir jų tara, asbesto turinčios atliekos ir kt.) iš gyventojų yra nemokamai priimamos tam skirtose 
aikštelėse Rokiškyje ir Pandėlyje. 

 Iš visoj Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių didelių gabaritų atliekų turėtojų jos yra 
surenkamos apvažiavimo būdu pagal grafiką. 

 Rokiškio rajone Ruzgų k. veikia ir biodegraduojančių (žaliųjų) atliekų (nupjautos žolės, sugrėbtų lapų, 
nugenėtų medžių ir krūmų šakų, augalų šaknų, piktžolių, vaisių, daržovių atliekų, medžio žievės, pjuvenų, 
drožlių, skiedrų,) surinkimo ir kompostavimo aikštelė (ŽAKA). Dabartiniu metu biodegraduojančių atliekų 
surinkimo ir kompostavimo aikštelių skaičius rajone yra nepakankamas. 

 Europos sąjungos teisės aktai nustato atliekų tvarkymo principus bei prioritetus ir reikalauja imtis 
reikiamų priemonių bei užtikrinti, kad atliekos būtų tvarkomos nesukeliant grėsmės žmonių sveikatai ir 
nenaudojant aplinkai galinčių pakenkti procesų ar metodų. Šiais principais vadovaujantis dirbama PRATC. 

 
Komunalinių atliekų tvarkymo sistema. Rokiškio rajonas priklauso Panevėžio regiono atliekų 

tvarkymo sistemai. Komunalinių atliekų tvarkytojas nuo 2016 m. rugpjūčio mėn. Rokiškio rajono savivaldybės 
teritorijoje yra UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“ (PRATC), kurio pagrindinė funkcija – 
diegti ir eksploatuoti regioninę atliekų tvarkymo sistemą, apimančią atliekų surinkimą, vežimą, perdirbimą ir 
šalinimą visoje savivaldybių administruojamoje teritorijoje. 

Rokiškio rajono savivaldybėje mišrių komunalinių atliekų, didžiųjų atliekų, statybos ir griovimo atliekų, 
elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) atliekų bei padangų atliekų surinkimą atlieka UAB „Rokiškio 
komunalininkas“ (8.7.1 lentelė). 

Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, Rokiškio rajono savivaldybėje papildančias atliekų 
surinkimo sistemas eksploatuoja UAB „EMP recycling“ ir UAB „Atliekų tvarkymo centras“ (elektros ir 
elektroninės įrangos atliekų surinkimas) bei  UAB „EMP recycling“, UAB „Žalvaris“, UAB „Karavanas LT“ 
ir UAB „Kaunakiemis“ (apmokestinamųjų gaminių (nešiojamų baterijų) atliekų surinkimas) (8.7.2 lentelė). 

Gyventojų buityje, įstaigose, viešuosiuose pastatuose susidariusios, išrūšiuotos atliekos yra surenkamos 
konteineriais. Rokiškio rajono savivaldybėje yra pilnai sutvarkyta konteinerių aikštelių, skirtų antrinėms 
žaliavoms surinkti, infrastruktūra. 2020 m. Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, antrinėms žaliavoms 
surinkti iš gyventojų įrengta 118 antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių, iš sodų bendrijų – 14 
aikštelių, iš garažų bendrijų – 19 aikštelių. Rajone naudojama po 148 plastiko, popieriaus ir stiklo konteinerius. 
Tiek konteinerių aikštelių, tiek pačių konteinerių poreikis yra pilnai patenkinamas. Tinkamos perdirbimui 
atliekos yra nukreipiamos pramonei. Likusios po išrūšiavimo, netinkamos perdirbimui ar antriniam naudojimui 
atliekos yra išvežamos į „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro“ (PRATC) Panevėžio regioninį 
savartyną, esantį Dvarininkų kaime, Panevėžio rajone.  

8.7.1. lentelė. Komunalinių atliekų surinkimas Rokiškio rajono savivaldybėje 
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Atliekų 
tvarkytojo 

pavadinimas 

Sutarties pasirašymo su 
savivaldybe data ir 
galiojimo terminas 

Vykdoma veikla 
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AB „Rokiškio 
komunalininkas“ 

2020-09-23 - 2025-09-22 Taip Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne - 
AB „Rokiškio 
komunalininkas“ 

2019-09-11 - 2022-09-10 Ne Ne Ne Ne Ne Ne Taip Taip Taip Taip - 

Šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra, https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/atliekos/atlieku-apskaita/informacija-apie-
komunaliniu-atlieku-tvarkymo-sistemas-lietuvos-savivaldybese 

8.7.2 lentelė. Papildančios atliekų surinkimo sistemos Rokiškio rajono savivaldybėje 

Papildančią 
sistemą diegiantis / 

įdiegęs juridinis 
asmuo 

Papildančią sistemą 
eksploatuojantis 
juridinis asmuo 

Pavadinimas atliekų, kurioms rinkti yra diegiama / 
įdiegta papildanti sistema  

Sutarties 
pasirašymo 
data ir jos 
galiojimo 
terminas 

VšĮ „Elektronikos 
gamintojų ir 
importuotojų 
organizacija“ 

 UAB „Atliekų 
tvarkymo centras“, 

UAB „EMP 
recycling“ 

"Elektros ir elektroninės įrangos atliekos: 16 02 11* 
nebenaudojama įranga, kurioje yra 

chlorfluorangliavandenilių, hidrochlorfluorangliavandenilių, 
hidrofluorangliavandenilių (HCFC, HFC); 16 02 12* 

nebenaudojama įranga, kurioje yra grynojo asbesto; 16 02 
13 nebenaudojama įranga, kurioje yra pavojingų 

sudedamųjų dalių, nenurodytų 16 02 09–16 02 12; 16 02 14 
nebenaudojama įranga, nenurodyta 16 02 09–16 02 13; 16 

02 15* pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš 
nebenaudojamos įrangos; 16 02 16 sudedamosios dalys, 

išimtos iš nebenaudojamos įrangos, nenurodytos 16 02 15; 
20 01 21* dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose 
yra gyvsidabrio; 20 01 23 nebenaudojama įranga, kurioje 
yra chlorfluorangliavandenilių; 20 01 35* nebenaudojama 
elektros ir elektroninė įranga (EEĮ) nenurodyta 20 01 21 ir 

20 01 23, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių; 20 01 36 
nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga (EEĮ) 

nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35." 

Nuo 2013-09-
27. 

Neterminuota 

Elektros ir 
elektroninės įrangos 

bei baterijų ir 
akumuliatorių 
gamintojų ir 
importuotojų 

asociacija „EEPA“ 

UAB ,,EMP 
recycling“, UAB 
,,Žalvaris“, UAB 
„Karavanas LT“, 

UAB „Kaunakiemis“ 

"20 01 33* Baterijos ir akumuliatoriai, nurodyti 16 06 01, 16 
06 02 arba 16 06 03, nerūšiuotos baterijos ar akumuliatoriai, 

kuriuose yra tos baterijos Baterijos ir akumuliatoriai, 
nenurodyti 20 01 3316 02 11* nebenaudojama įranga, 

kurioje yra chlorfluorangliavandenilių, 
hidrochlorfluorangliavandenilių, hidrofluorangliavandenilių 

(HCFC, HFC); 16 02 12* nebenaudojama įranga, kurioje 
yra grynojo asbesto; 16 02 13 nebenaudojama įranga, 

kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių, nenurodytų 16 02 
09–16 02 12; 16 02 14 nebenaudojama įranga, nenurodyta 
16 02 09–16 02 13; 16 02 15* pavojingos sudedamosios 

dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos; 16 02 16 
sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos, 

nenurodytos 16 02 15; 20 01 21* dienos šviesos lempos ir 
kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio; 20 01 23 

nebenaudojama įranga, kurioje yra 
chlorfluorangliavandenilių; 20 01 35* nebenaudojama 

elektros ir elektroninė įranga (EEĮ) nenurodyta 20 01 21 ir 
20 01 23, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių; 20 01 36 

nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga (EEĮ) 
nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35." 

Nuo 2014-01-
27. 

Neterminuota 

Šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra, https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/atliekos/atlieku-apskaita/informacija-apie-
komunaliniu-atlieku-tvarkymo-sistemas-lietuvos-savivaldybese 
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Atliekų priėmimo punktai ir aikštelės. Rokiškio rajono savivaldybėje veikia 2 didelių gabaritų atliekų 
surinkimo aikštelės (DGSA), esančios Donelaičio g. 16, Rokiškio mieste ir Pandėlio viensėdyje. Didelių 
gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse Rokiškio rajono savivaldybėje surenkamos pavojingos, biologiškai 
skaidžios, popieriaus, stiklo, plastiko, didžiosios, statybos bei griovimo, EEĮ, padangų bei tekstilės atliekos 
(8.7.3 lentelė). Rokiškio rajone taip pat veikia 1 žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė (ŽAKA) Ruzgų kaime, 
Juodupės seniūnijoje, kur surenkamos žaliosios (nupjautos žolės, sugrėbtų lapų, nugenėtų medžių ir krūmų 
šakų, augalų šaknų) biologiškai skaidžios atliekos. 

8.7.3 lentelė. Veikiančios atliekų surinkimo aikštelės Rokiškio rajono savivaldybėje 

Savivaldybė DGASA / APP 

Aikštelės Aikštelėje surenkamos buityje susidarančios atliekos (jei 
surenkamos - žymimos „1“)  

Adresas 
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Rokiškio r. 

Didelių gabaritų 
atliekų surinkimo 
aikštelė (DGASA) 

Donelaičio g. 
16, Rokiškis 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Tekstilės 
atliekos 

Pandėlio vs. 5, 
Pandėlio sen., 
Rokiškio r. 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Tekstilės 
atliekos 

Žaliųjų atliekų 
kompostavimo 

aikštelė (ŽAKA) 

Ruzgų k., 
Juodupės sen., 
Rokiškio r. 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 

Šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra, https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/atliekos/atlieku-apskaita/informacija-apie-
komunaliniu-atlieku-tvarkymo-sistemas-lietuvos-savivaldybese 

Viešųjų komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų tiekimas. Aplinkos apsaugos agentūros 
duomenimis, viešųjų komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos 2020 m. buvo teikiamos 100 % Rokiškio rajono 
savivaldybės nekilnojamojo turto savininkų (8.7.4 lentelė).    

8.7.4 lentelė. Viešųjų komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų tiekimas nekilnojamojo turto objektų savininkams 
Rokiškio rajono savivaldybėje 

Metai 

Nekilnojamojo turto objektų savininkų skaičius, vnt. 
Nekilnojamojo 
turto objektų 

savininkai, 
kurie yra 
juridiniai 

asmenys, vnt. / 
savininkai, 

kuriems yra 
teikiama 

paslauga, vnt. 

Neišvardintų 
nekilnojamojo 
turto objektų 

savininkai, kurie 
yra juridiniai 

asmenys / 
savininkai, 

kuriems 
teikiamos 
paslaugos 

Savininkų 
skaičius, 
kuriems 
teikiama 
paslauga 

Daugiabučių 
gyvenamųjų 
namų butų 
savininkai / 

butų 
savininkai, 

kuriems 
teikiamos 
paslaugos 

Vieno ir dviejų 
butų 

gyvenamųjų 
namų butų 
savininkai / 

butų 
savininkai, 

kuriems 
teikiamos 
paslaugos 

Sodų 
paskirties 
objektų 

savininkai / 
savininkai, 

kuriems 
teikiamos 
paslaugos  

Garažų 
paskirties 
objektų 

savininkai / 
savininkai, 

kuriems 
teikiamos 
paslaugos 

Vnt. % 

2020 7 046 / 7 046 9 857 / 9 857 861 / 861 1 248 / 1 248 227 / 227 455 / 455 19 694 100 
2019 7 074 / 7 074 9 965 / 9 965 710 / 710 1 229 / 1 229 220 / 220 456 / 456 19 654 100 
2018 7 069 / 7 069 9 949 / 9 949 720 / 720 1 225 / 1 225 229 / 229 457 / 457 19 649 100 

Šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra, https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/atliekos/atlieku-apskaita/informacija-apie-
komunaliniu-atlieku-tvarkymo-sistemas-lietuvos-savivaldybese 

Remiantis Aplinkos apsaugos agentūros pateikiama informacija, Rokiškio rajono savivaldybėje 2020 
m. surinkta 8 241,02 t komunalinių atliekų (8.7.5 lentelė). Šis kiekis buvo 3,57 % (304,74 t) mažesnis už 2018 
m. surinktų komunalinių atliekų kiekį. Pagrindinė komunalinių atliekų srauto dalis buvo surinkta 
konteineriuose – 79,28 % rajono bendro komunalinių atliekų srauto.    
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8.7.5 lentelė. Atskirų komunalinių atliekų srautų surinkimo priemonės ir kiekiai Rokiškio rajono savivaldybėje 

Metai 
Kiekis, surinktas 
konteineriuose, t 

Kiekis, surinktas 
didelių gabaritų 

atliekų 
surinkimo 
aikštelėse, t 

Kiekis, surinktas 
apvažiuojant atliekų 

turėtojus (maišai, betaris 
surinkimas), t 

Kiekis, surinktas 
kitomis 

priemonėmis 
(papildančios 

sistemos, kita), t 

Iš viso, t 

2020 6 533,64 (79,28 %) 922,36 (11,19 %) 314,48 (3,82 %) 470,54 (5,71 %) 8 241,02 
2019 6 762,67 (76,44 %) 1 640,05 (18,54 %) 187,70 (2,12 %) 256,06 (2,89 %) 8 846,46 
2018 6 550,64 (76,65 %) 1 285,77 (15,05 %) 557,54 (6,52 %)  151,81 (1,78 %) 8 545,76 

Šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra, https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/atliekos/atlieku-apskaita/informacija-apie-
komunaliniu-atlieku-tvarkymo-sistemas-lietuvos-savivaldybese 

Pagrindinė komunalinių atliekų srauto dalis Rokiškio rajono savivaldybėje 2020 m. buvo perdirbta / 
panaudota pakartotinai – 60,93 %, 26,30 % jų buvo pašalinta sąvartyne, 12,78 % – sudeginta. Nuo 2018 m. 
atliekų, pašalintų sąvartyne, kiekis sumažėjo 32,98 % ir, nors pakartotinai panaudotų atliekų kiekis sumažėjo 
4,54 %, tačiau ženkliai išaugo sudegintų atliekų kiekis – net 95,05 % (8.7.6 lentelė).   

Pagal Europos komisijos nustatytas atliekų pakartotinio panaudojimo ir perdirbimo taisykles, ES 
valstybės narės iki 2030 m. turės perdirbti mažiausiai 60 % surenkamų komunalinių atliekų. Šį reikalavimą 
2020 m. Rokiškio rajono savivaldybė jau tenkino. 

8.7.6 lentelė. Komunalinių atliekų perdirbimas ir kitoks panaudojimas Rokiškio rajono savivaldybėje 

Metai 

Iš viso 
surinkta 
komuna-

linių 
atliekų, t 

Perdirbta / 
panaudota 

pakartotinai 
komunalinių 

atliekų, t 

Perdirbta / 
panaudota 

pakartotinai 
komunalinių 
atliekų, % 

Sudeginta 
komunalinių 

atliekų, t 

Sudeginta 
komunalinių 

atliekų, % 

Pašalinta 
komunalinių 

atliekų, t 

Pašalinta 
komunalinių 

atliekų, % 

2020 8 241,02 5 021,02 60,93 1 052,86 12,78 2 167,14 26,30 

2019 8 846,46 5 414,01 61,20 239,31 2,71 3 193,15 36,10 

2018 8 545,76 5 260,02 61,55 52,16 0,61 3 233,58 37,84 

Šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra, https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/atliekos/atlieku-apskaita/informacija-apie-
komunaliniu-atlieku-tvarkymo-sistemas-lietuvos-savivaldybese 

 
Išvados ir apibendrinimai: 

 Geriamojo vandens tiekimo ir buitinių nuotekų šalinimo centralizuotos sistemos daugiausia yra 
išvystytos ir išplėtotos Rokiškio rajono miestuose; 

 Paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo ir tvarkymo sistemos nėra reikiamai išvystytos , jos plėstinos. 
Trūksta šių nuotekų valyklų; 

 Centralizuoto šilumos tiekimo sistema yra išvystyta, atitinka poreikius. Naudojamas kuras - biokuras. 
Neatnaujintų, nerestauruotų būstų kokybė lemia nepakankamą šilumos tiekimo - vartojimo 
efektyvumą; 

 Rokiškio rajono aprūpinimo elektra sistema yra gerai išplėtota ir galinti patikimai aprūpinti vartotojų 
elektros poreikius, prie sistemos nediegiant naujų pajėgumų transformatorių pastotėse, gali būti 
prijungta naujų vartotojų ir elektros energijos gamintojų. Sistema techniškai modernizuotina, orinės 
žemos įtampos linijos miestų ir miestelių istorinėse dalyse sukabeliuotinos; 

 Fiksuotojo ir judriojo telefoninio ryšio infrastruktūra Rokiškio rajone yra pakankamai išvystyta. Yra 
įvairių būdų prisijungti prie interneto, veikia viešųjų interneto prieigų taškai. Išvystytas AB “Lietuvos 
pašto“ padalinių tinklas, teikiamos įvairios paslaugos;  

 Rokiškio rajone atliekų tvarkymo sistema yra sutvarkyta, uždaryti aplinkai pavojingi senieji 
sąvartynai, atliekų surinkimo ir jų rūšiavimo paslaugos teikiamos visiems rajono gyventojams. 
Įrengtos didelių gabaritų, pavojingų ir žaliųjų atliekų surinkimo aikštelės. Surinktos atliekos tinkamai 
tvarkomos, žaliosios, biologiškai skaidžios atliekos kompostuojamos, tačiau šių objektų yra 
nepakankamas skaičius. Sistema yra vystytina.  
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9. NAUDINGOSIOS IŠKASENOS 

Rokiškio rajono savivaldybėje yra 89 naudingųjų iškasenų telkiniai ir prognoziniai plotai: 24 detaliai 
išžvalgyti naudingųjų iškasenų telkiniai, 58 parengtiniai išžvalgyti telkiniai ir 7 prognozinių išteklių plotai (9.1 
lentelė), iš kurių – 28 žvyro, 53 durpių, 3 smėlio, 2 smėlio ir žvyro bei 3 dolomito.  

Daugiausiai rajone išgaunama durpių ir mažiausiai smėlio bei dolomito. 

9.1 lentelė. Naudingųjų iškasenų telkiniai ir prognoziniai plotai Rokiškio rajono savivaldybėje  

Eil. 
Nr. 

Telkinio 
Nr. 

Pavadinimas Naudingoji 
iškasena 

Geologinio tyrimo 
etapas 

Būklė 

1. 1847 Čedasai Dolomitas Dž Buvęs naudojamas 
2. 1837 Ruopiškis (2 sklypai) Žvyras Dž Užleistas 
3. 1833 Dauliūnai Smėlis ir žvyras Dž Naudojamas 
4. 1826 Gediškiai Žvyras Dž Nenaudojamas 
5. 1827 Kariūnai Žvyras Dž Naudojamas 
6. 1835 Kuosiai Žvyras Dž Naudojamas 
7. 4584 Kuosiai II Smėlis ir žvyras Dž Naudojamas 
8. 1838 Mandagiškis Smėlis Dž Naudojamas 
9. 1834 Viršilai Žvyras Dž Užleistas 
10. 1839 Paguriai Smėlis Dž Nenaudojamas 
11. 3826 Sniegiai Žvyras Dž Naudojamas 
12. 1840 Šemetai II Žvyras Dž Naudojamas 
13. 1845 Visdievai Žvyras Dž Buvęs naudojamas 
14. 1836 Prūseliukai Žvyras Dž Naudojamas 
15. 785 Degesynė Durpės Dž Naudojamas 
16. 787 Juodymas Durpės Dž Nenaudojamas 
17. 786 Paaudris (Minkūnai) Durpės Dž Užleistas 
18. 788 Paduobis Durpės Dž Užleistas 
19. 342 Robliai Durpės Dž Nenaudojamas 
20. 793 Čypiškio balos Durpės Dž Nenaudojamas 
21. 795 Suvainiškis Durpės Dž Nenaudojamas 
22. 792 Varaščina Durpės Dž Buvęs naudojamas 
23. 325 Zalūbiškis Durpės Dž Naudojamas 
24. 1751 Kvedariškis Žvyras Dž Nenaudojamas 
25. 1847 Čedasai Dolomitas Pž   
26. 1828 Akmeniai (2 sklypai) Žvyras Pž   
27. 1846 Natkuškiai Žvyras Pž   
28. 1830 Alseta Žvyras Pž   
29. 1842 Bajorai (Rokiškio raj.) Žvyras Pž   
30. 1826 Gediškiai Žvyras Pž   
31. 1835 Kuosiai Žvyras Pž   
32. 1831 Minkūnai Žvyras Pž   
33. 1829 Naujasodė Žvyras Pž   
34. 1834 Viršilai Žvyras Pž   
35. 1840 Šemetai II Žvyras Pž   
36. 1844 Stasiūnai Žvyras Pž   
37. 1843 Veselava Smėlis Pž   
38. 1836 Prūseliukai Žvyras Pž   
39. 813 Andriūnai Durpės Pž   
40. 808 Ažusieniai (Žiobiškis) Durpės Pž   
41. 344 Bajorai Durpės Pž   
42. 323 Baslynė Durpės Pž   
43. 324 Dargiai Durpės Pž   
44. 326 Degsniai Durpės Pž   
45. 801 Gaidžiabalės samanynė Durpės Pž   
46. 809 Griežbala Durpės Pž   

47. 343 Gudoniškių raistas Durpės Pž   

48. 810 Gyvatynė (Papiliai) Durpės Pž   
49. 329 Gyviai Durpės Pž   
50. 799 Janavos samanynė Durpės Pž   
51. 330 Kalviai Durpės Pž   
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Eil. 
Nr. 

Telkinio 
Nr. 

Pavadinimas 
Naudingoji 

iškasena 
Geologinio tyrimo 

etapas 
Būklė 

52. 322 Konstantinava Durpės Pž   
53. 337 Kuinagalvis Durpės Pž   
54. 802 Kumelbalė Durpės Pž   
55. 796 Laičpievė Durpės Pž   
56. 805 Lapienė Durpės Pž   
57. 829 Močiekiai (Vingerinė) Durpės Pž   
58. 791 Šakaliai Durpės Pž   
59. 341 Žilvitynė Durpės Pž   
60. 800 Padūdiškis Durpės Pž   
61. 827 Pagrėblė Durpės Pž   
62. 803 Pagrūbis Durpės Pž   
63. 804 Pavalkšnys Durpės Pž   
64. 789 Plunksnuočiai Durpės Pž   
65. 823 Palėvenis Durpės Pž   
66. 743 Pamaleišis Durpės Pž   
67. 327 Verksnionys Durpės Pž   
68. 790 Paplimbalė Durpės Pž   
69. 345 Paunksniai Durpės Pž   
70. 334 Pašiliai Durpės Pž   
71. 807 Žydpievė Durpės Pž   
72. 811 Petriošiškis Durpės Pž   
73. 797 Prūseliai Durpės Pž   
74. 814 Sietuva Durpės Pž   
75. 815 Stanioniai Durpės Pž   
76. 333 Vaboliai Durpės Pž   
77. 792 Varaščina Durpės Pž   
78. 331 Vigarai Durpės Pž   
79. 794 Šetekšna Durpės Pž   
80. 812 Špokiškis Durpės Pž   
81. 806 Šviesioji bala Durpės Pž   
82. 856 Salagalis Durpės Pž   
83. 1847 Čedasai Dolomitas P   
84. 1826 Gediškiai Žvyras P   
85. 1827 Kariūnai Žvyras P   
86. 1835 Kuosiai Žvyras P   
87. 1832 Pilkėnų plotas Žvyras P   
88. 3826 Sniegiai Žvyras P   
89. 1845 Visdievai Žvyras P   

Dž – detaliai išžvalgyti, Pž – parengtiniai išžvalgyti, P – prognoziniai ištekliai 
Šaltinis: Lietuvos geologijos tarnyba, 2022 

10. APLINKOSAUGINĖ SITUACIJA 

Aplinkosauginę situaciją Rokiškio rajono teritorijoje atspindi oro, vandens ir dirvožemio kokybė bei 
triukšmo lygis, kurių pokyčiai įtakoja natūralaus kraštovaizdžio, biotos struktūros bei populiacijų būklę.  

10.1.  Oro kokybė 

Regiono oro kokybės vertinimui svarbūs yra stambiausi taršos šaltiniai, t. y. tie, kurių išmetamas teršalų 
kiekis yra didelis – elektrinės, stambios pramonės įmonės, pagrindinių kelių tinklas.  

Didžiausi Rokiškio rajono savivaldybės taršos šaltiniai – autotransporto srautai (mobilūs taršos šaltiniai) 
ir stacionarūs taršos šaltiniai – įmonės, kurioms išduotas taršos integruotos prevencijos kontrolės (TIPK) 
leidimas. Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, 2020 m. Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje veikė 
14 taršių įmonių, kurios sudarė beveik penktadalį Panevėžio apskrities ir 2,2 % šalies taršių įmonių skaičiaus. 

Didžiausi mobilūs taršos šaltiniai Rokiškio rajone – autotransporto priemonės, kadangi geležinkelių 
eismas rajone nėra intensyvus. Rokiškio rajone tokia tarša, o taip pat akustinė tarša labiausiai būdinga Rokiškio 
miestui, kur eismas pagrindinėmis miesto gatvėmis yra intensyviausias..  
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Svarbiausi dideliais kiekiais išmetami teršalai yra tie, kurie išsiskiria deginant organinį kurą, t. y. azoto 
oksidai (NOx), anglies monoksidas (CO) ir, priklausomai nuo kuro rūšies – sieros dioksidas (SO2) bei kietosios 
dalelės.   

Azoto oksidai formuojasi aukštoje temperatūroje vykstančiuose degimo procesuose, azotui 
oksiduojantis ore arba kure. Pagrindinis azoto oksidų – azoto oksido (NO) ir azoto dioksido (NO2), kitaip 
tariant – azoto oksidų (NOx) šaltinis yra kelių transportas. Dėl šios priežasties didžiausios NO ir NO2 
koncentracijos susidaro miestuose, kur eismo intensyvumas didžiausias. Kiti svarbūs taršos šaltiniai yra 
elektrinės, šiluminės elektrinės ir pramonės procesai. NO2 gali dirginti plaučius ir sumažinti atsparumą 
kvėpavimo takų infekcijoms. Taršą NOx galima sumažinti apribojant transporto srautus, o pramonės įmonėse 
– pakeičiant įmonės gamybos sąlygas. 

CO – toksinės dujos, išmetamos į atmosferą degimo procesų metu arba oksiduojantis 
angliavandeniliams bei kitiems organiniams junginiams. Didžiausias CO kiekis yra išmetamas iš kelių 
transporto priemonių, kita dalis – iš gyvenamųjų namų ir komercinių pastatų katilinių. Šis junginys atmosferoje 
išsilaiko apie mėnesį, po to oksiduojasi į anglies dioksidą (CO2). Organizme CO stabdo deguonies pernešimą 
kraujyje, o tai ypač kenksminga žmonių, kenčiančių nuo širdies ligų, sveikatai. Pagrindinė taršos CO mažinimo 
priemonė yra taršos iš kelių transporto mažinimas.  

SO2 dujos, besijungdamos su vandens garais atmosferoje, suformuoja rūgščius lietus. Ir šlapi, ir sausi 
teršalo išmetimai yra kenksmingi – naikina augmeniją, blogina dirvos, statybinių medžiagų ir vandens telkinių 
kokybę. SO2 aplinkos ore taip pat gali neigiamai veikti žmonių sveikatą. Ypač jam jautrūs asmenys, kenčiantys 
nuo astmos ir chroniškų plaučių ligų. Tarša SO2 yra dar pavojingesnė, kai kietųjų dalelių ir kitų teršalų 
koncentracijos ore yra didelės. Pagrindinis SO2 šaltinis yra sieros turinčio organinio kuro, dažniausiai anglies 
ir naftos produktų, deginimas. Dažniausiai tai yra elektrinės ir kai kurios pramonės įmonės. Problemos su SO2 
iškyla ir miestuose, kur anglis vis dar plačiai naudojama gyvenamųjų būstų šildymui. SO2 sumažinti galima 
keičiant kuro rūšis, mažinant sieros kiekį kure arba taikant išmetamų dujų nusierinimo procesą.  

Į orą išmetamos kietosios dalelės labai skiriasi savo fizine ir chemine sudėtimi, skirtingi yra dalelių 
dydžiai ir jų išmetimo šaltiniai. KD10 dalelės (kurių dydis ore yra mažesnis nei 10 μm) jau yra pakankamai 
mažos, kad galėtų prasiskverbti giliai į plaučius, tuo tarpu KD2,5 sukelia dar didesnę grėsmę sveikatai. Didesnės 
dalelės nėra tiesiogiai įkvepiamos ir iš oro pakankamai efektyviai gali būti pašalinamos sedimentacijos būdu. 
KD10 ir KD2,5 susidaro dviem būdais – tiesioginio išmetimo į orą iš daugybės šaltinių, tokių kaip kuro 
deginimas (transportas, energijos gavyba, pramonė), dirvos erozija, vėjo pustomos dulkės ir mechaninis 
smulkinimas (kasyba, statybos) arba atmosferoje tarpusavyje reaguojant kitiems teršalams (SO2, NOx, 
amoniakui, lakiesiems organiniams junginiams (LOJ)). Smulkiosios dalelės gali būti pernešamos giliai į 
plaučius, sukelti uždegimą ir pabloginti žmonių, sergančių širdies ar plaučių ligomis, būklę. Be to, į plaučius 
jos gali pernešti kancerogeninius junginius. Taršos KD mažinimo būdai – taršos iš mobiliųjų šaltinių 
mažinimas, gamybos procesų keitimas pramonės įmonėse, papildomai taikomi „vamzdžio galo“ sprendimai 
arba keičiama kuro rūšis. 

Pagrindinis LOJ šaltinis yra kelių transportas, jie išsiskiria degant ir garuojant naftos produktams, taip 
pat deginant medieną ir anglį bei pramoninių procesų metu. Vienas iš LOJ – benzenas yra genotoksiškas 
kancerogenas, galintis sukelti vėžį, centrinės nervų sistemos sutrikimus, kepenų bei inkstų pažeidimus ir kt. 
Taršos LOJ mažinimo priemonės – taršos iš mobiliųjų taršos šaltinių bei pramonės įmonių mažinimas. 

Pramonės įmonėms galimus taršos mažinimo būdus galima suskirstyti į dvi pagrindines kategorijas – 
taršos mažinimą ir kuro rūšies pakeitimą. Pavyzdžiui, išmetamųjų dujų nusierinimas gali būti naudojamas SO2, 
filtrų sistemos – KD10 taršai mažinti, o perėjimas nuo anglies deginimo prie dujų gali labai stipriai sumažinti 
tiek SO2, tiek KD10 kiekius. Siekiant užtikrinti taršos iš pramonės įmonių mažinimą, ūkio subjektų veiklos 
vykdytojai turi naudoti geriausius prieinamus gamybos būdus.   

Meteorologinės sąlygos yra dar vienas svarbus faktorius, įtakojantis oro užterštumą antropogeninės 
kilmės teršalais. Nuo jų priklauso ar į atmosferą patekę teršalai kaupsis išmetimo vietose ar bus išsklaidyti 
didesnėje erdvėje. Nepalankios teršalų išsisklaidymui sąlygos susidaro, kai orus lemia pastovi ir mažai judri 
oro masė – anticiklonai, jų gūbriai, mažo gradiento atmosferos slėgio laukai. Tokiais atvejais dažniausiai 
stebimi orai be kritulių, su nestipriais vėjais, žiemą paprastai smarkiai atšąla, vasarą – vyrauja karštis. Didelė 
oro drėgmė, esant silpnam vėjui – rūkas, dulksna taip pat sąlygoja didesnį oro užterštumą. Mažesniuose 
pramonės centruose, kur oro kokybei didelę įtaką turi vieno stambaus teršėjo išmetimai, teršalų koncentracija 
gali padidėti ir pučiant tos krypties vėjui, kuris teršalus neša nuo stambaus taršos šaltinio link miesto. Žiemą, 
spaudžiant šalčiams, suintensyvėja šiluminės energijos gamyba, todėl taip pat padidėja teršalų išmetimai į orą. 

Vertinant taršos iš stacionarių šaltinių emisijos rodiklius, bendras išmetamų teršalų kiekis Rokiškio 
rajono savivaldybėje 2020 m. sudarė 21,53 % apskrities ir 1,17 % šalies bendro teršalų kiekio (10.1.1 lentelė).  
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Nuo 2018 m. Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje pastebimas nežymus taršos iš stacionarių taršos šaltinių 
mažėjimas. Bendras visų teršalų kiekis rajone sumažėjo 1,70 %, dujinių ir skystųjų medžiagų – 2,65 %, lakiųjų 
organinių junginių – 28,61 %, fluoro ir su juo susijusių kitų teršalų – net 60,69 %. Vis dėlto, fiksuojamas ir kai 
kurių teršalų kiekių padidėjimas, kuris matomas kietųjų medžiagų – 13,29 %, sieros dioksido – 0,81 %, azoto 
oksidų – 2,26 % ir anglies monoksido – 2,54 % išmetimų atvejais.  

10.1.1 lentelė. Teršalų išmetimas į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių Rokiškio rajono savivaldybėje, 
Rokiškio apskrityje ir šalyje  

Metai Teritorijos 
pavadinimas 

Iš viso išmesta teršalų, t 

Visi 
teršalai 

Kietosios 
medžiagos 

Dujinės ir 
skystosios 
medžiagos 

Sieros 
dioksidas 

Azoto 
oksidai 

Anglies 
monok-

sidas 

Lakieji 
organiniai 
junginiai 

Fluoras 
ir kiti 

teršalai 

2018 

Lietuvos 
Respublika 

66 866,05 697,77 63 220,93 11 027,66 8 601,46 25 902,94 13 972,69 3 716,67 

Panevėžio 
apsk. 

3 793,89 341,55 3 452,34 84,48 470,13 2 474,61 131,75 291,37 

Rokiškio r. sav. 697,77 36,85 660,92 11,04 61,87 523,48 20,17 44,36 

2019 

Lietuvos 
Respublika 

63 298,30 3 382,69 59 915,61 9 962,44  8 653,92  23 696,12 14 148,78 3 454,35 

Panevėžio 
apsk. 

3 545,70  305,16 3 240,54 80,61 441,78 2 291,88 205,13 221,14 

Rokiškio r. sav. 623,14 33,86  589,28  9,20 63,94 465,89 23,23 27,02 

2020 

Lietuvos 
Respublika 

 58 528,17 3 233,56 55 294,61  9 595,18  8 232,05 20 652,74 13 224,67 3 590,01 

Panevėžio 
apsk. 

 3 185,57  338,20 2 847,37 18,80 412,64 2 004,70 192,51 218,72 

Rokiškio r. sav. 685,91 42,50 643,41 11,13 63,30 537,14 14,40 17,44 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas www.stat.gov.lt 
 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Rokiškio rajono savivaldybėje 2021 m. pradžioje buvo 
677 veikiantys ūkio subjektai, kai kurie veiklos vykdytojai veiklą vystė turėdami išduotus taršos leidimus. 
Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, Rokiškio rajone tokių taršos leidimų buvo išduota 21, iš jų 9 
Rokiškio mieste (10.1.2 lentelė). 
  
10.1.2 lentelė. Rokiškio rajono savivaldybėje veikiantys ūkio subjektai pagal išduotus taršos leidimus 

Eil. 
Nr. 

Leidimo Nr. (paraiška, 
leidimas, sprendimai) Ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas 

Sprendimo dėl leidimo išdavimo, 
pakeitimo, peržiūros, tikslinimo ar 

naikinimo ir klaidų ištaisymo data, Nr. 

1 TL-P.6-2/2014 
UAB Rokiškio vandenys" Rokiškio miesto nuotekų 

valymo įrenginiai, Ežero 3, Rokiškis 

2021-02-12 Nr. (30.5)-A4E-1791 
Sprendimas pakeisti TIPKL į TL Nuotekų 

dalį 

2 TL-P.6-7/2015 
UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras 
Didžiųjų atliekų ir atliekų perkrovimo aikštelė, K. 

Donelaičio g. 16, Rokiškis 

2019-03-01 Nr. (30.4)-A4-1523 (sąlygų 
peržiūra) 

3 TL-P.6-8/2015 
UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras 
biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelė, 
Ruzgų k. 6, Juodupės sen., Rokiškio r. 

2021-07-29 Nr. (30.4)-A4E-
8872(rekvizitų ir sąlygų tikslinimas) 

4 TL-P.6-15/2016 
AB "Rokiškio komunalininkas" Juodupės miestelio 

katilinė 
2020-10-05-Nr.(30.3)-A4E-8676-

sprendimas dėl rekvizitų patiklinimo 

5 P2-5/022/TL-P.6-17/2016 
AB Panevėžio keliai" Rokiškio filialas asfaltbetonio 

bazė 
2021-03-12-Nr.(30.3)-A4E-2988-

sprendimas dėl TL sąlygų peržiūrėjimo 

6 P2-5/027/TL-P.6-18/2016 
UAB "Rokiškio vandenys" Paviršinių nuotekų 

tvarkymo sistema 
2020-05-29 Nr. (30.5)-A4E-4664 

7 TL-P.6-21/2017 VŠĮ "Rokiškio psichiatrijos ligoninė" 
2019-12-20 Nr.(30.3)-A4-7010 (sąlygų 
tikslinimas) 

8 TL-P.6-23/2018 
UAB "Sauliaus autoprojektas" ENTP tvarkymo 
įrenginys Ežero g. 15A, Bajorų k., Rokiškio r. 

2018-12-06 Nr. (30.4)-A4-8867 

9 P2-5/015/TL-P.6-24/2018 UAB "Rokmeta" K. Donelaičio g. 16, Rokiškis 2019-01-14 Nr. (30.4)-A4-219 

10 P2-5/064/TL-P.6-25/2019 
P. Ragelio atliekų tvarkymo įrenginys, Papilių g.1, 

Audronių I k., Obelių sen., Rokiškio r. 
2019-01-14 Nr. (30.4)-A4-219 

11 TL-P.6-26/2019 UAB "Rokiškio vandenys" Laibgalių NVĮ 
2019-04-12 Nr. (30.5)-A4-2975 (naujas); 

2020-02-19 Nr. (30.5)-A4-541 
(tikslinimas) 
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Eil. 
Nr. 

Leidimo Nr. (paraiška, 
leidimas, sprendimai) Ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas 

Sprendimo dėl leidimo išdavimo, 
pakeitimo, peržiūros, tikslinimo ar 

naikinimo ir klaidų ištaisymo data, Nr. 

12 P2-5/051/TL-P.6-27/2019 
UAB "Metal invest" Rokiškio aikštelė, Pramonės g. 

6, Rokiškis 
2019-07-01 Nr.(30.4)-A4-4525(TIPKL 

keitimas į TL) 

13 P2-5/018/TL-P.6-28/2019 UAB "Rokiškio vandenys" Pandėlio padalinys 
2019-07-16 Nr. (30.5)-A4-4743 TIPKL 

keitimas į TL 

14 P2-5/017/TL-P.6-29/2019 UAB "Rokiškio vandenys" Juodupės padalinys 
2019-07-16 Nr. (30.5)-A4-4725 TIPKL 

keitimas į TL 

15 P2-5/021/TL-P.6-30/2019 UAB "Rokiškio vandenys" Obelių padalinys 
2019-07-16 Nr. (30.5)-A4-4722 TIPKL 

keitimas į TL 

16 P2-5/029/TL-P.6-31/2019 
UAB "Rokiškio vandenys" Panemunėlio G.S. 

padalinys 
2019-07-16 Nr. (30.5)-A4-4745 TIPKL 

keitimas į TL 

17 P2-5/011/TL-P.6-32/2019 UAB "Autoexpert" Miškininkų g. 4, Rokiškis 
2019-07-03 Nr.(30.4)-A4-4566(TIPKL 

keitimas TL) 

18 P2-5/023/TL-P.6-34/2020 Skemų socialinės globos namai, Klevų g. 1, Skemai 
2020-12-23 Nr. (30.5)-A4E-12129 

(TIPKL į TL) 

19 P2-5/065/TL-P.6-35/2021 
UAB „FOLTEKA“, 

Stoties g. 17F, Rokiškis 
2021-03-12 Nr. (30.4)-A4E-2952 (TIPKL 
į TL) 

20 P2-5/006/TL-P.6-36/2021 UAB "Rokiškio vandenys" Kriaunų padalinys 
2021-05-10 Nr. (30.5)-A4E-5730 TIPKL 

keitimas į TL 

21 P2-5/033/TL-P.6-37/2021 
A. Zeleckio IĮ žuvininkystės tvenkiniai, Petrešiūnų 8, 

Rokiškio r. 

2021-11-25 Nr. (30.5)-A4E-13701 
TIPKL keitimas į TL; 

2021-11-30 Nr. (30.5)-A4E-13865 Sąlygų 
peržiūra, sprendimas nekeisti leidimo 

Šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūros duomenys, https://old.gamta.lt  
 
10.2.  Vandens kokybė 

Paviršinio vandens kokybė. Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, Rokiškio rajono savivaldybėje 
į paviršinius vandens telkinius 2018–2020 m. laikotarpiu išleistų teršalų – organinių medžiagų kiekis pagal 
BDS7 ir ChDS sumažėjo atitinkamai 21,73 % ir 5,98 %, skendinčių medžiagų – 4,84 %, amonio azoto – net 
66,58 %. Tuo tarpu, fiksuojami kitų teršalų kiekių padidėjimai: naftos ir jos produktų – net 83,82 %, bendrojo 
azoto – 11,77 %, bendrojo fosforo – 8,68 %, fosfatinio fosforo – 29,91 %, nitratinio azoto – 27,32 %, nitritinio 
azoto – 41,38 %, riebalų – 12,10 % (10.2.1 lentelė).   

10.2.1 lentelė. Teršalų išleidimas į paviršinius vandens telkinius Rokiškio rajono savivaldybėje, t/metus 
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2018 17.022 83.223 12.188 0.011 13.915 1.979 0.792 1.493 3.030 0.051 0.690 
2019 16.733 74.389 11.515 0.001 15.454 2.545 1.411 1.095 3.884 0.050 0.628 
2020 13.323 78.250 11.598 0.068 15.772 2.167 1.130 0.499 4.169 0.087 0.785 

Šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra http://gamta.lt 

Vandenviečių vandens kokybė. Vandenį gyventojams, įmonėms ir organizacijoms Rokiškio rajono 
savivaldybėje tiekia UAB „Rokiškio vandenys“ – vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikianti 
bendrovė, eksploatuojanti Rokiškio miesto bei rajono vandentvarkos objektus. Šiuo metu UAB „Rokiškio 
vandenys“ eksploatuoja 35 vandenvietes, 17 vandens gerinimo įrenginių, 42 gręžinius, apie 176,3 km 
vandentiekio tinklų. 

UAB „Rokiškio vandenys“ eksploatuojamos vandenvietės: Rokiškio vandenvietė (vanduo tiekiamas 
Rokiškio miestui, Kavoliškio, Bajorų, Juozapavos, Jakiškių, Kalneliškių, Kraštų, Parokiškės ir Serapiniškio 
kaimams), Juodupės vandenvietė (Juodupės miesteliui ir Raišių kaimui), Pandėlio vandenvietė (Pandėlio 
miestui, Kurklaičių II ir Pandėlio kaimams), Obelių vandenvietė (Obelių miestui, Obelių priemiesčio ir Šileikių 
kaimams), o taip pat Jūžintų (Jūžintų miesteliui), Laibgalių (Laibgalių kaimui), Kriaunų (Kriaunų kaimui), 
Antanašės (Antanašės ir Stasiūnų kaimams), Žiobiškio (Žiobiškio kaimui), Aleksandravės (Aleksandravės 
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kaimui), Apaščios (Apaščios kaimui), Panemunėlio geležinkelio stoties (Panemunėlio geležinkelio stoties 
gyvenvietei),  Panemunėlio (Panemunėlio miesteliui), Salų (Salų miesteliui), Kamajų (Kamajų miesteliui), 
Kalvių (Kalvių kaimui), Kazliškio (Kazliškio ir Pagojų kaimams), Skemų (Skemų kaimui), Onuškio (Onuškio 
kaimui), Lukštų (Lukštų kaimui), Didsodės (Didsodės kaimui), Pakriaunių (Pakriaunių kaimui), Sėlynės 
(Sėlynės kaimui), Duokiškio (Duokiškio miesteliui), Sriubiškių (Sriubiškių kaimui), Ragelių (Ragelių kaimui), 
Čivylių (Čivylių kaimui), Gediškių (Gediškių kaimui), Degsnių (Degsnių ir Mitragalio kaimams), Panemunio 
(Panemunio miesteliui), Lašų (Lašų kaimui), Palūšnių (Palūšnių kaimui),   Laukagalių (Laukagalių kaimui), 
Konstantinavos (Konstantinavos kaimui), Aleknų (Aleknų kaimui) vandenvietės. 

Rokiškio miestui, Kavoliškio, Bajorų, Juozapavos, Jakiškių, Kalneliškių, Kraštų, Parokiškės ir 
Serapiniškio gyvenvietėms vanduo tiekiamas iš Rokiškio vandenvietės, esančios rytinėje miesto dalyje. 
Rokiškio vandenvietėje yra eksploatuojamas Šventosios-Upninkų vandeningas horizontas, kuris slūgso apie 
140-160 m gylyje. Rokiškio vandenvietė yra detaliai išžvalgyta, jos ištekliai – 17 000 m3/d yra patvirtinti 1989 
m. Rokiškio vandenvietėje eksploatuojami 7 gręžiniai, kurių projektinis pajėgumas – 8 000 m3/parą vandens. 
Kiekvieną parą Rokiškio vandenvietėje iš požemio pakeliama apie 3000 m3 geriamojo vandens. 

Požeminiame vandenyje yra padidinta geležies koncentracija. Padidėjusį jos kiekį vandenyje lemia 
vandeningo sluoksnio formavimosi ir slūgsojimo sąlygos Žemės gelmėse. Geležis vandenyje pasireiškia tirpiu 
dvivalentės geležies hidrokarbonatų pavidalu. Iš Rokiškio vandenvietės požeminis vanduo panardinamais 
siurbliais tiekiamas į aeracijos įrenginius. Aeracijos metu vanduo ,,prisisotina“ deguonies, kurios metu 
dvivalentės geležies jonai oksiduojasi ir susidaro trivalentės geležies hidroksido dribsniai. Aeruotas vanduo 
antro kėlimo siurbliais tiekiamas į slėginius geležies šalinimo filtrus ir toliau tiekiamas vartotojams. UAB 
,,Rokiškio vandenys“ šiuo metu eksploatuoja 17 vandens gerinimo įrenginių. 

Geriamas nugeležintas požeminis vanduo tiekiamas Rokiškio, Obelių ir Pandėlio miestų, Kurklaičių II 
kaimo, Kavoliškio kaimo, Juodupės miestelio, Bajorų kaimo, Obelių priemiesčio kaimo, Jūžintų miestelio, 
Laibgalių kaimo, Kriaunų kaimo, Antanašės kaimo, Žiobiškio kaimo, Aleksandravės kaimo, Panemunėlio 
geležinkelio stoties, Panemunėlio miestelio, Salų miestelio, Juozapavos kaimo, Kamajų miestelio, Kalvių 
kaimo, Kazliškio kaimo gyventojams. Likusių vietovių – Degsnių kaimo, Konstantinavos kaimo, Apaščios 
kaimo, Skemų kaimo, Čivylių kaimo, Stasiūnų kaimo, Laukagalių kaimo, Panemunio miestelio, Ragelių 
kaimo, Duokiškio miestelio, Sriubiškių kaimo, Gediškių kaimo, Didsodės kaimo ir Sėlynės kaimo 
gyventojams tiekiamas geriamas nenugeležintas požeminis vanduo. 

Siekdama įvertinti ir kontroliuoti tiekiamo geriamojo vandens kokybę, remiantis galiojančiais Lietuvos 
Respublikos teisės aktais, UAB „Rokiškio vandenys“ atlieka geriamojo vandens laboratorinę kontrolę, kuri 
vykdoma pagal programinės priežiūros planą, patvirtintą ir suderintą su valstybine maisto ir veterinarijos 
tarnyba. Per metus tiriamų mėginių skaičius gyvenvietėse priklauso nuo geriamojo vandens kiekio 
sunaudojimo per dieną. Vandens paėmimo taškai yra paskirstyti tolygiai Rokiškio mieste ir gyvenvietėse. 
Pasirenkant geriamojo vandens mėginių paėmimo vietas, mėginiai dažniausiai imami padidintos rizikos 
vietose – mokyklose, darželiuose, ligoninėse, maisto pramonės įmonėse bei tinklų galutiniuose taškuose. 

UAB ,,Rokiškio vandenys“ vartotojams tiekia tik požeminį vandenį iš giluminių gręžinių. Didžioji dalis 
Rokiškio rajono savivaldybėje tiekiamo geriamojo vandens yra labai geros kokybės ir atitinka Lietuvos 
Respublikos higienos normos HN 24:2017 bei ES tarybos direktyvos rodiklius.  

Visų Rokiškio rajono vandenviečių 2021 m. vandens kokybės indikatorinių rodiklių verčių vidurkiai 
pateikti 10.2.2 lentelėje. 2021 m. Lietuvos higienos normos HN 24:2017 nustatytų reikalavimų neatitiko 42 
(bendroji geležis – 15, drumstumas – 15, amonis – 7, manganas – 5) rodikliai. Problematiškiausios 
vandenvietės – Duokiškio ir Aleknų bei kitos vandenvietės, kur kol kas nėra įrengtų nugeležinimo įrenginių.  
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10.2.2 lentelė. Rokiškio rajono vandenviečių 2021 m. vandens kokybės indikatorinių rodiklių verčių vidurkiai 
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10.3.  Dirvožemio kokybė 

Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos duomenimis, Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje yra 399 
potencialūs taršos židiniai (10.3.1 lentelė), iš kurių 45 – Rokiškio mieste. 136 potencialūs taršos žindiniai 
teritorijose yra veikiantys, 123 – neveikiantys, 134 – sugriauti, 6 – rekultivuoti. Tai 124 galvijų fermos, 57 
technikos kiemai, 48 kiaulidės, 47 sandėliai, 31 sąvartynas, 23 naftos bazės, 20 valymo įrenginių, 10 degalinių, 
7 katilinės, 5 juodligės židiniai, 5 saugojimo aikštelės, 5 autoservisai, 4 plovyklos,  4 paukštynai, 2 gamybos 
cechai, 2 automobilių demontavimo aikštelės, 2 skerdyklos, 1 asfaltbetonio bazė, 1 rezervuaras, 1  filtracijos 
laukas. Iš šių teritorijų 36 yra ypatingai didelio pavojingumo, 77 – didelio pavojingumo, 286 – vidutinio 
pavojingumo.      

Pagal teritorijos plotą didžiausi yra: paukštynas, esantis Rokiškio kaimiškojoje seniūnijoje, Bajorų 
kaime (496 000 m2, sugriautas, didelio pavojingumo), technikos kiemas Rokiškio kaimiškojoje seniūnijoje, 
Kavoliškio kaime (380 000 m2, neveikiantis, vidutinio pavojingumo) bei 3 galvijų fermos – Pandėlio 
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seniūnijoje, Gudelių kaime (200 000 m2, neveikianti, vidutinio pavojingumo), Juodupės seniūnijoje, 
Butėniškio viensėdyje (175 000 m2, sugriauta, vidutinio pavojingumo) ir Rokiškio kaimiškojoje seniūnijoje, 
Kavoliškio kaime (160 000 m2, neveikianti, vidutinio pavojingumo). 

 

10.3.1 lentelė. Užterštos teritorijos Rokiškio rajono savivaldybėje 

Eil. 
Nr. 

PTZ 
Nr. 

Adresas Potipis Būklė Plotas, m2 Pavojingumas 

1 3294 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Obelių 
sen., Dirdų k. 

Kiaulidė Neveikiantis 1 750 Didelis pavojus 

2 3285 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Obelių 
sen., Aleksandravėlės k. 

Galvijų ferma Sugriautas 1 200 Vidutinis pavojus 

3 3286 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Obelių 
sen., Aleksandravėlės k. 

Technikos kiemas Sugriautas 26 600 Ypatingai didelis pavojus 

4 3287 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Obelių 
sen., Gegužiškio k. 

Kiaulidė Sugriautas 9 000 Vidutinis pavojus 

5 353 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Obelių 
sen., Aleksandravėlės k. 

Sandėlis Sugriautas 0 Didelis pavojus 

6 3270 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Obelių 
sen., Ažušilių k. 

Kiaulidė Sugriautas 13 600 Vidutinis pavojus 

7 3284 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Obelių 
sen., Krapiškio k. 

Galvijų ferma Neveikiantis 22 000 Didelis pavojus 

8 3269 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Obelių 
sen., Svobiškio k. 

Technikos kiemas Neveikiantis 1 600 Didelis pavojus 

9 3268 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Obelių 
sen., Svobiškio k. 

Galvijų ferma Sugriautas 7 000 Vidutinis pavojus 

10 357 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Obelių 
sen., Zarinkiškių k. 

Sandėlis Neveikiantis 0 Vidutinis pavojus 

11 3378 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Obelių 
sen., Obelių m., Dariaus ir Girėno g. 36 

Degalinė Veikiantis 4 995 Ypatingai didelis pavojus 

12 3262 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Obelių 
sen., Obelių m., Dirbtuvių g. 20 

Katilinė Veikiantis 2 000 Didelis pavojus 

13 3273 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Obelių 
sen., Pakriaunių k. 

Sąvartynas Neveikiantis 4 900 Vidutinis pavojus 

14 3275 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Obelių 
sen., Zarinkiškių k. 

Technikos kiemas Sugriautas 9 100 Vidutinis pavojus 

15 3271 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Obelių 
sen., Trumpiškių k. 

Galvijų ferma Sugriautas 56 000 Didelis pavojus 

16 3264 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Obelių 
sen., Obelių m., Dariaus ir Girėno g. 

Valymo įrenginiai Veikiantis 28 495 Didelis pavojus 

17 3265 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Obelių 
sen., Pakriaunių k. 

Technikos kiemas Neveikiantis 26 000 Vidutinis pavojus 

18 3277 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Obelių 
sen., Andriūnų k. 

Kiaulidė Sugriautas 11 900 Vidutinis pavojus 

19 3267 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Obelių 
sen., Pakriaunių k. 

Kiaulidė Sugriautas 9 000 Vidutinis pavojus 

20 3276 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Obelių 
sen., Širviškių vs. 

Galvijų ferma Sugriautas 1 000 Vidutinis pavojus 

21 3274 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Obelių 
sen., Zarinkiškių k. 

Galvijų ferma Sugriautas 57 ,600 Vidutinis pavojus 

22 341 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Obelių 
sen., Pakriaunių k. 

Sandėlis Sugriautas 50 Didelis pavojus 

23 3272 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Obelių 
sen., Degučių I k. 

Galvijų ferma Sugriautas 3 500 Vidutinis pavojus 

24 3266 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Obelių 
sen., Pakriaunių k. 

Naftos bazė Neveikiantis 1 500 Vidutinis pavojus 

25 48 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kriaunų 
sen., Bajorų k. 

Sandėlis Sugriautas 0 Didelis pavojus 

26 340 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kriaunų 
sen., Kriaunų k. 

Sandėlis Veikiantis 6 Vidutinis pavojus 
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Eil. 
Nr. 

PTZ 
Nr. 

Adresas Potipis Būklė Plotas, m2 Pavojingumas 

27 3406 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kriaunų 
sen., Baršėnų k. 

Juodligės židinys Neveikiantis 0 Vidutinis pavojus 

28 339 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Obelių 
sen., Dideliškio k. 

Sandėlis Neveikiantis 50 Vidutinis pavojus 

29 3283 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Obelių 
sen., Simaniškio k. 

Kiaulidė Sugriautas 20 400 Vidutinis pavojus 

30 3392 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kriaunų 
sen., Kriaunų k. 

Valymo įrenginiai Veikiantis 10 000 Ypatingai didelis pavojus 

31 3408 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kriaunų 
sen., Kriaunų k. 

Galvijų ferma Sugriautas 30 000 Vidutinis pavojus 

32 3411 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kriaunų 
sen., Kriaunų k. 

Naftos bazė Neveikiantis 700 Didelis pavojus 

33 355 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kriaunų 
sen., Kriaunų k. 

Sandėlis Veikiantis 32 Vidutinis pavojus 

34 3393 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kriaunų 
sen., Baršėnų k. 

Galvijų ferma Neveikiantis 35 000 Vidutinis pavojus 

35 3414 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kriaunų 
sen., Pakriaunio k. 

Kiaulidė Sugriautas 2 400 Vidutinis pavojus 

36 3291 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Obelių 
sen., Kraštų k. 

Kiaulidė Sugriautas 10 000 Vidutinis pavojus 

37 3292 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Obelių 
sen., Kraštų k. 

Galvijų ferma Sugriautas 14 700 Vidutinis pavojus 

38 3281 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Obelių 
sen., Rudžionių k. 

Galvijų ferma Neveikiantis 6 500 Didelis pavojus 

39 3409 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kriaunų 
sen., Kriaunų k. 

Sąvartynas Veikiantis 5 000 Vidutinis pavojus 

40 3290 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Obelių 
sen., Apeikiškio k. 

Galvijų ferma Sugriautas 1 500 Vidutinis pavojus 

41 3282 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Obelių 
sen., Dideliškio k. 

Kiaulidė Sugriautas 6 300 Vidutinis pavojus 

42 3278 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Obelių 
sen., Antanašės k. 

Galvijų ferma Neveikiantis 40 000 Vidutinis pavojus 

43 3280 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Obelių 
sen., Galažerių k. 

Galvijų ferma Neveikiantis 5 600 Vidutinis pavojus 

44 3293 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Obelių 
sen., Kraštų k. 

Sandėlis Sugriautas 0 Didelis pavojus 

45 3413 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kriaunų 
sen., Bajorų k. 

Galvijų ferma Neveikiantis 3 000 Vidutinis pavojus 

46 3410 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kriaunų 
sen., Kriaunų k. 

Galvijų ferma Sugriautas 41 400 Vidutinis pavojus 

47 3279 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Obelių 
sen., Antanašės k. 

Technikos kiemas Neveikiantis 19 000 Vidutinis pavojus 

48 3288 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kriaunų 
sen., Keležerių k. 

Galvijų ferma Sugriautas 2 700 Vidutinis pavojus 

49 3412 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kriaunų 
sen., Kriaunų k. 

Technikos kiemas Neveikiantis 67 500 Vidutinis pavojus 

50 3416 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kriaunų 
sen., Bobriškio k. 

Galvijų ferma Neveikiantis 8 000 Didelis pavojus 

51 3289 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kriaunų 
sen., Bradesių k. 

Galvijų ferma Sugriautas 12 000 Vidutinis pavojus 

52 3200 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Juodupės 
sen., Ruzgų k. 

Galvijų ferma Neveikiantis 15 600 Vidutinis pavojus 

53 3349 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Obelių 
sen., Strepeikių k. 

Sandėlis Neveikiantis 50 Vidutinis pavojus 

54 3298 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Obelių 
sen., Strepeikių k. 

Naftos bazė Sugriautas 1 000 Vidutinis pavojus 

55 3348 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
kaimiškoji sen., Kirkūnėlių k. 

Galvijų ferma Neveikiantis 5 600 Vidutinis pavojus 

56 359 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Juodupės 
sen., Lukštų k. 

Sandėlis Sugriautas 50 Didelis pavojus 



ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMAS  
SPAV ataskaita 

 

 

 

116 

UAB „Elberta“                                                                                                                                       Partizanų g.56-60, LT 49432 Kaunas 
 

Eil. 
Nr. 

PTZ 
Nr. 

Adresas Potipis Būklė Plotas, m2 Pavojingumas 

57 343 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
kaimiškoji sen., Skemų k. 

Sandėlis Sugriautas 1 500 Ypatingai didelis pavojus 

58 3345 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
kaimiškoji sen., Skemų k. 

Galvijų ferma Veikiantis 39 000 Vidutinis pavojus 

59 3350 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
kaimiškoji sen., Skemų k. 

Galvijų ferma Sugriautas 17 000 Vidutinis pavojus 

60 3206 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Obelių 
sen., Gediškių k. 

Sandėlis Neveikiantis 50 Didelis pavojus 

61 3301 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Obelių 
sen., Audronių I k. 

Rezervuaras Veikiantis 0 Vidutinis pavojus 

62 3307 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Obelių 
sen., Gindvilių k. 

Galvijų ferma Sugriautas 20 800 Vidutinis pavojus 

63 3297 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Obelių 
sen., Strepeikių k. 

Technikos kiemas Sugriautas 6 000 Vidutinis pavojus 

64 3351 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
kaimiškoji sen., Skemų k. 

Valymo įrenginiai Veikiantis 2 876 Didelis pavojus 

65 3201 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Juodupės 
sen., Pakapinės k. 

Kiaulidė Sugriautas 90 000 Vidutinis pavojus 

66 3296 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Obelių 
sen., Strepeikių k. 

Galvijų ferma Sugriautas 29 000 Vidutinis pavojus 

67 3197 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Juodupės 
sen., Lukštų k. 

Technikos kiemas Neveikiantis 15 000 Vidutinis pavojus 

68 3302 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Obelių 
sen., Audronių I k. 

Naftos bazė Veikiantis 60 Ypatingai didelis pavojus 

69 3205 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Obelių 
sen., Gediškių k. 

Technikos kiemas Veikiantis 46 000 Vidutinis pavojus 

70 3299 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Obelių 
sen., Audronių I k. 

Valymo įrenginiai Veikiantis 0 Ypatingai didelis pavojus 

71 3202 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Obelių 
sen., Bučiūnų k. 

Galvijų ferma Neveikiantis 62 500 Vidutinis pavojus 

72 3207 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Obelių 
sen., Gediškių k. 

Kiaulidė Neveikiantis 10 500 Vidutinis pavojus 

73 3346 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
kaimiškoji sen., Skemų k. 

Technikos kiemas Neveikiantis 22 000 Vidutinis pavojus 

74 3347 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
kaimiškoji sen., Skemų k. 

Naftos bazė Sugriautas 1 050 Ypatingai didelis pavojus 

75 3199 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
kaimiškoji sen., Sniegių k. 

Kiaulidė Sugriautas 7 000 Vidutinis pavojus 

76 3198 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Juodupės 
sen., Šemetų k. dal. 

Sąvartynas Veikiantis 29 000 Vidutinis pavojus 

77 3203 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Obelių 
sen., Butkūnų k. 

Technikos kiemas Sugriautas 4 900 Vidutinis pavojus 

78 3204 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Obelių 
sen., Gediškių k. 

Kiaulidė Veikiantis 138 000 Didelis pavojus 

79 3295 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Obelių 
sen., Mikonių k. 

Galvijų ferma Sugriautas 3 000 Vidutinis pavojus 

80 3263 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Obelių 
sen., Obelių m., Dirbtuvių g. 20 

Technikos kiemas Neveikiantis 20 800 Vidutinis pavojus 

81 3305 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Obelių 
sen., Audronių I k. 

Galvijų ferma Veikiantis 40 000 Vidutinis pavojus 

82 3309 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Obelių 
sen., Palūgės k. 

Sąvartynas Veikiantis 13 200 Vidutinis pavojus 

83 3403 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kriaunų 
sen., Vytėnų vs. 

Technikos kiemas Veikiantis 10 000 Didelis pavojus 

84 3310 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Obelių 
sen., Mataučiznos k. 

Kiaulidė Sugriautas 7 000 Vidutinis pavojus 

85 3306 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Obelių 
sen., Papilių k. 

Kiaulidė Sugriautas 3 200 Vidutinis pavojus 

86 3407 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kriaunų 
sen., Vakarių k. 

Kiaulidė Sugriautas 35 100 Vidutinis pavojus 
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87 3303 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Obelių 
sen., Audronių I k. 

Technikos kiemas Veikiantis 30 000 Didelis pavojus 

88 3404 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kriaunų 
sen., Vytėnų vs. 

Kiaulidė Neveikiantis 18 000 Vidutinis pavojus 

89 3405 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kriaunų 
sen., Vytėnų vs. 

Galvijų ferma Neveikiantis 57 600 Vidutinis pavojus 

90 3384 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Jūžintų 
sen., Rokiškėlių k. 

Galvijų ferma Sugriautas 22 000 Vidutinis pavojus 

91 3300 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Obelių 
sen., Audronių I k. 

Katilinė Veikiantis 2 000 Didelis pavojus 

92 3308 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Obelių 
sen., Audronių I k. 

Galvijų ferma Neveikiantis 13 500 Didelis pavojus 

93 3385 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Jūžintų 
sen., Rudelių k. 

Galvijų ferma Sugriautas 5 200 Vidutinis pavojus 

94 3400 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kriaunų 
sen., Bagdoniškio k. 

Galvijų ferma Neveikiantis 17 000 Didelis pavojus 

95 3304 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Obelių 
sen., Audronių I k. 

Naftos bazė Veikiantis 0 Ypatingai didelis pavojus 

96 358 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Obelių 
sen., Audronių I k. 

Sandėlis Sugriautas 30 Ypatingai didelis pavojus 

97 346 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kriaunų 
sen., Vytėnų vs. 

Sandėlis Neveikiantis 50 Didelis pavojus 

98 3402 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kriaunų 
sen., Vytėnų vs. 

Degalinė Veikiantis 350 Ypatingai didelis pavojus 

99 3391 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Jūžintų 
sen., Meldučių k. 

Kiaulidė Sugriautas 20 000 Vidutinis pavojus 

100 3399 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kriaunų 
sen., Bagdoniškio k. 

Galvijų ferma Neveikiantis 600 Didelis pavojus 

101 3245 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kamajų 
sen., Kamajėlių k. 

Galvijų ferma Neveikiantis 3 000 Didelis pavojus 

102 3324 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Jūžintų 
sen., Dauliūnų k. 

Sąvartynas Veikiantis 9 000 Vidutinis pavojus 

103 3415 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kriaunų 
sen., Margėnų k. 

Galvijų ferma Sugriautas 18 000 Vidutinis pavojus 

104 3369 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Jūžintų 
sen., Gačionių k. 

Galvijų ferma Neveikiantis 6 500 Vidutinis pavojus 

105 3321 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Jūžintų 
sen., Jūžintų mstl. 

Kiaulidė Sugriautas 40 000 Vidutinis pavojus 

106 3328 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Jūžintų 
sen., Neliūbiškio k. 

Galvijų ferma Sugriautas 12 000 Vidutinis pavojus 

107 3366 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Jūžintų 
sen., Zalūbiškio k. 

Kiaulidė Sugriautas 2 400 Vidutinis pavojus 

108 3327 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Jūžintų 
sen., Jūžintų mstl. 

Sandėlis Sugriautas 28 Didelis pavojus 

109 3372 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Jūžintų 
sen., Čivylių k. 

Technikos kiemas Neveikiantis 5 400 Vidutinis pavojus 

110 3325 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Jūžintų 
sen., Jūžintų mstl. 

Galvijų ferma Neveikiantis 30 000 Vidutinis pavojus 

111 3367 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Jūžintų 
sen., Zalūbiškio k. 

Technikos kiemas Neveikiantis 2 800 Vidutinis pavojus 

112 3250 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kamajų 
sen., Aukštakalnių k. 

Galvijų ferma Neveikiantis 6 500 Vidutinis pavojus 

113 3370 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Jūžintų 
sen., Mičiūnų k. 

Galvijų ferma Sugriautas 22 500 Vidutinis pavojus 

114 3322 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Jūžintų 
sen., Pilkėnų k. 

Kiaulidė Sugriautas 9 000 Vidutinis pavojus 

115 3361 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Jūžintų 
sen., Tomakaimio k. 

Galvijų ferma Sugriautas 5 600 Vidutinis pavojus 

116 336 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kamajų 
sen., Kuokšių k. 

Sandėlis Neveikiantis 0 Vidutinis pavojus 
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117 3362 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Jūžintų 
sen., Kalbutiškių k. 

Technikos kiemas Sugriautas 22 400 Vidutinis pavojus 

118 3363 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Jūžintų 
sen., Minkūnų k. 

Galvijų ferma Sugriautas 60 000 Vidutinis pavojus 

119 3364 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Jūžintų 
sen., Minkūnų k. 

Valymo įrenginiai Sugriautas 4 200 Vidutinis pavojus 

120 3368 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Jūžintų 
sen., Zalūbiškio k. 

Naftos bazė Neveikiantis 200 Vidutinis pavojus 

121 3244 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kamajų 
sen., Kuokšių k. 

Galvijų ferma Veikiantis 64 400 Vidutinis pavojus 

122 3371 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Jūžintų 
sen., Čivylių k. 

Paukštynas Neveikiantis 44 800 Vidutinis pavojus 

123 3319 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Jūžintų 
sen., Jūžintų mstl. 

Filtracijos laukai Veikiantis 3 000 Didelis pavojus 

124 3326 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Jūžintų 
sen., Jūžintų mstl. 

Technikos kiemas Neveikiantis 32 000 Vidutinis pavojus 

125 3401 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kriaunų 
sen., Petrešiūnų k. 

Sąvartynas Rekultivuotas 4 000 Vidutinis pavojus 

126 4 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kamajų 
sen., Baušiškių k. 

Sandėlis Sugriautas 1 650 Ypatingai didelis pavojus 

127 3323 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Jūžintų 
sen., Dauliūnų k. 

Galvijų ferma Neveikiantis 16 500 Didelis pavojus 

128 3320 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Jūžintų 
sen., Jūžintų mstl. 

Katilinė Veikiantis 0 Didelis pavojus 

129 3365 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Jūžintų 
sen., Štaronių k. 

Galvijų ferma Neveikiantis 5 000 Vidutinis pavojus 

130 3344 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
kaimiškoji sen., Liesonių k. 

Galvijų ferma Sugriautas 5 000 Vidutinis pavojus 

131 3360 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
kaimiškoji sen., Misiūniškio k. 

Galvijų ferma Veikiantis 0 Vidutinis pavojus 

132 3317 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
kaimiškoji sen., Juozapavos k. 

Skerdykla Veikiantis 0 Vidutinis pavojus 

133 3352 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
kaimiškoji sen., Šileikių k. 

Galvijų ferma Veikiantis 45 000 Vidutinis pavojus 

134 364 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
kaimiškoji sen., Miegonių k. 

Sandėlis Neveikiantis 50 Vidutinis pavojus 

135 3343 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
kaimiškoji sen., Piepalių k. 

Galvijų ferma Neveikiantis 19 200 Vidutinis pavojus 

136 3421 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
kaimiškoji sen., Bajorų k., Bajorų g. 22 

Saugojimo aikštelė Veikiantis 0 Didelis pavojus 

137 3422 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
kaimiškoji sen., Bajorų k., Bajorų g. 

Autoservisas Veikiantis 0 Vidutinis pavojus 

138 3318 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
kaimiškoji sen., Bajorų k. 

Naftos bazė Veikiantis 870 Didelis pavojus 

139 3340 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
kaimiškoji sen., Dargių k. 

Juodligės židinys Neveikiantis 2 000 Vidutinis pavojus 

140 3183 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Juodupės 
sen., Aleknų k. 

Galvijų ferma Sugriautas 15 600 Vidutinis pavojus 

141 3187 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Juodupės 
sen., Raišių k. 

Autoservisas Veikiantis 0 Vidutinis pavojus 

142 3182 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Juodupės 
sen., Raupių k. 

Galvijų ferma Sugriautas 7 200 Vidutinis pavojus 

143 3196 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Juodupės 
sen., Laukininkų k. 

Kiaulidė Sugriautas 15 000 Vidutinis pavojus 

144 3316 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Juodupės 
sen., Sodelių k. 

Sąvartynas Veikiantis 50 Vidutinis pavojus 

145 3189 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Juodupės 
sen., Remeikių k. 

Sąvartynas Veikiantis 22 000 Vidutinis pavojus 

146 3184 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Juodupės 
sen., Aleknų k. 

Galvijų ferma Sugriautas 7 700 Vidutinis pavojus 
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147 3186 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Juodupės 
sen., Raišių k. 

Galvijų ferma Neveikiantis 25 500 Vidutinis pavojus 

148 3192 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Juodupės 
sen., Juodupės mstl. 

Katilinė Veikiantis 20 000 Ypatingai didelis pavojus 

149 3188 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Juodupės 
sen., Ginotų k. 

Galvijų ferma Sugriautas 5 500 Vidutinis pavojus 

150 3185 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Juodupės 
sen., Raišių k. 

Technikos kiemas Sugriautas 9 000 Vidutinis pavojus 

151 3190 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Juodupės 
sen., Skridulių k. 

Valymo įrenginiai Veikiantis 47 000 Ypatingai didelis pavojus 

152 3315 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
kaimiškoji sen., Miliūnų k. 

Galvijų ferma Neveikiantis 10 000 Vidutinis pavojus 

153 3380 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Jūžintų 
sen., Kovelių k. 

Paukštynas Veikiantis 60 000 Vidutinis pavojus 

154 3386 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Jūžintų 
sen., Laibgalių k. 

Naftos bazė Sugriautas 1 500 Ypatingai didelis pavojus 

155 3387 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Jūžintų 
sen., Laibgalių k. 

Technikos kiemas Sugriautas 23 400 Vidutinis pavojus 

156 3383 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Jūžintų 
sen., Laibgalių k. 

Galvijų ferma Sugriautas 63 100 Didelis pavojus 

157 3377 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Jūžintų 
sen., Čelkių k. 

Sąvartynas Rekultivuotas 69 000 Didelis pavojus 

158 3382 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Jūžintų 
sen., Laibgalių k. 

Sandėlis Sugriautas 0 Didelis pavojus 

159 3381 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Jūžintų 
sen., Kovelių k. 

Naftos bazė Veikiantis 200 Vidutinis pavojus 

160 3233 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
miesto sen., Rokiškio m., Stoties g. 4 

Saugojimo aikštelė Veikiantis 100 Vidutinis pavojus 

161 3379 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Jūžintų 
sen., Laibgalių k. 

Sąvartynas Veikiantis 8 000 Vidutinis pavojus 

162 3251 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kamajų 
sen., Kuosių k. 

Galvijų ferma Veikiantis 12 000 Vidutinis pavojus 

163 3388 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Jūžintų 
sen., Ragelių k. 

Galvijų ferma Sugriautas 22 400 Vidutinis pavojus 

164 3389 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Jūžintų 
sen., Ragelių k. 

Galvijų ferma Sugriautas 14 000 Vidutinis pavojus 

165 3253 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kamajų 
sen., Kuosių k. 

Sąvartynas Veikiantis 4 000 Vidutinis pavojus 

166 3390 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Jūžintų 
sen., Beičių k. 

Galvijų ferma Neveikiantis 20 000 Vidutinis pavojus 

167 3252 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kamajų 
sen., Kuosių k. 

Galvijų ferma Veikiantis 5 400 Vidutinis pavojus 

168 3314 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
miesto sen., Rokiškio m., Respublikos g. 
111a 

Plovykla Veikiantis 0 Didelis pavojus 

169 3311 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
miesto sen., Rokiškio m., Respublikos g. 111 

Technikos kiemas Veikiantis 35 248 Vidutinis pavojus 

170 3259 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
miesto sen., Rokiškio m., Jūžintų g. 3 

Plovykla Veikiantis 82 Vidutinis pavojus 

171 3353 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
miesto sen., Rokiškio m., Pramonės g. 9a 

Technikos kiemas Veikiantis 5 000 Didelis pavojus 

172 3354 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
miesto sen., Rokiškio m., Pramonės g. 

Technikos kiemas Veikiantis 2 000 Vidutinis pavojus 

173 3396 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
miesto sen., Rokiškio m., Laukupio g. 5a 

Autoservisas Veikiantis 0 Didelis pavojus 

174 3417 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
miesto sen., Rokiškio m., Nepriklausomybės 
a. 12a 

Technikos kiemas Veikiantis 12 800 Didelis pavojus 

175 351 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
kaimiškoji sen., Dargių k. 

Sandėlis Sugriautas 0 Didelis pavojus 
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176 3337 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
kaimiškoji sen., Dargių k. 

Sandėlis Veikiantis 1 026 Didelis pavojus 

177 3375 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
miesto sen., Rokiškio m., Pramonės g. 3 

Valymo įrenginiai Veikiantis 6 000 Ypatingai didelis pavojus 

178 3376 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
miesto sen., Rokiškio m., Pramonės g. 3 

Gamybos cechas Veikiantis 540 Ypatingai didelis pavojus 

179 3058 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
miesto sen., Rokiškio m., Respublikos g. 
111a 

Degalinė Veikiantis 2 400 Ypatingai didelis pavojus 

180 3418 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
miesto sen., Rokiškio m., Respublikos g. 113 

Gamybos cechas Veikiantis 756 Vidutinis pavojus 

181 3341 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
kaimiškoji sen., Bajorų k. 

Paukštynas Sugriautas 496 000 Didelis pavojus 

182 3359 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
kaimiškoji sen., Bajorų k. 

Katilinė Veikiantis 9 700 Didelis pavojus 

183 3258 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
miesto sen., Rokiškio m., Jūžintų g. 3 

Naftos bazė Veikiantis 180 Ypatingai didelis pavojus 

184 3260 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
miesto sen., Rokiškio m., Jūžintų g. 3 

Sandėlis Veikiantis 659 Vidutinis pavojus 

185 3338 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
kaimiškoji sen., Dargių k. 

Paukštynas Sugriautas 46 000 Vidutinis pavojus 

186 3373 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
miesto sen., Rokiškio m., Pramonės g. 3 

Technikos kiemas Veikiantis 8000 Ypatingai didelis pavojus 

187 3312 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
miesto sen., Rokiškio m., Respublikos g. 111 

Naftos bazė Neveikiantis 61 Didelis pavojus 

188 3332 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
kaimiškoji sen., Jakiškių k. 

Valymo įrenginiai Veikiantis 123 130 Ypatingai didelis pavojus 

189 3395 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
miesto sen., Rokiškio m., Ąžuolų g. 21 

Skerdykla Veikiantis 6 800 Vidutinis pavojus 

190 3420 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
miesto sen., Rokiškio m., Pramonės g. 7 

Katilinė Veikiantis 35 819 Didelis pavojus 

191 3313 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
miesto sen., Rokiškio m., Respublikos g. 111 

Valymo įrenginiai Veikiantis 75 Ypatingai didelis pavojus 

192 3333 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
miesto sen., Rokiškio m., Sakališkio g. 2 

Technikos kiemas Veikiantis 0 Didelis pavojus 

193 3394 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
miesto sen., Rokiškio m., Kauno g. 18 

Autoservisas Veikiantis 0 Vidutinis pavojus 

194 3261 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
miesto sen., Rokiškio m., Pramonės g. 6 

Saugojimo aikštelė Veikiantis 100 Vidutinis pavojus 

195 3339 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
kaimiškoji sen., Dargių k. 

Sąvartynas Rekultivuotas 0 Vidutinis pavojus 

196 3342 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
kaimiškoji sen., Bajorų k. 

Automobilių 
demontavimo 

aikštelė 
Veikiantis 50 Vidutinis pavojus 

197 3336 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
kaimiškoji sen., Dargių k. 

Valymo įrenginiai Veikiantis 10 000 Didelis pavojus 

198 3257 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
miesto sen., Rokiškio m., Jūžintų g. 3 

Technikos kiemas Veikiantis 24 000 Vidutinis pavojus 

199 3397 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
miesto sen., Rokiškio m., Panevėžio g. 9 

Autoservisas Veikiantis 1 000 Vidutinis pavojus 

200 3178 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
miesto sen., Rokiškio m., Panevėžio g. 7 

Technikos kiemas Veikiantis 36 000 Vidutinis pavojus 

201 3177 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
miesto sen., Rokiškio m., K. Donelaičio g. 17 

Sandėlis Veikiantis 9 800 Vidutinis pavojus 

202 3398 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
miesto sen., Rokiškio m., Žemaitės g. 2c 

Degalinė Veikiantis 35 364 Ypatingai didelis pavojus 

203 3356 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
kaimiškoji sen., Spiečiūnų k. 

Kiaulidė Neveikiantis 77 000 Vidutinis pavojus 

204 3255 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
miesto sen., Rokiškio m., Miškininkų g. 4 

Automobilių 
demontavimo 

aikštelė 
Veikiantis 8 000 Vidutinis pavojus 
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205 3230 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
miesto sen., Rokiškio m., Žemaitės g. 2 

Technikos kiemas Veikiantis 10 000 Vidutinis pavojus 

206 3231 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
miesto sen., Rokiškio m., Žemaitės g. 2 

Naftos bazė Veikiantis 150 Ypatingai didelis pavojus 

207 344 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
kaimiškoji sen., Jakiškių k. 

Sandėlis Sugriautas 0 Ypatingai didelis pavojus 

208 3181 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
miesto sen., Rokiškio m., K. Donelaičio g. 16 

Saugojimo aikštelė Veikiantis 1 000 Vidutinis pavojus 

209 3136 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
miesto sen., Rokiškio m., Panevėžio g. 9 

Degalinė Veikiantis 2 500 Ypatingai didelis pavojus 

210 3175 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
miesto sen., Rokiškio m., Respublikos g. 

Plovykla Neveikiantis 47 Didelis pavojus 

211 3232 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
miesto sen., Rokiškio m., Žemaitės g. 2 

Naftos bazė Veikiantis 1 850 Ypatingai didelis pavojus 

212 1075 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
miesto sen., Rokiškio m., Panevėžio g. 5 

Degalinė Veikiantis 1 500 Didelis pavojus 

213 3256 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
miesto sen., Rokiškio m., Jūžintų g. 4 

Saugojimo aikštelė Neveikiantis 0 Vidutinis pavojus 

214 3254 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
miesto sen., Rokiškio m., Miškininkų g. 3 

Technikos kiemas Veikiantis 10 100 Vidutinis pavojus 

215 3179 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
miesto sen., Rokiškio m., Panevėžio g. 7 

Naftos bazė Neveikiantis 2 800 Vidutinis pavojus 

216 3180 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
miesto sen., Rokiškio m., Panevėžio g. 7 

Plovykla Veikiantis 0 Didelis pavojus 

217 3374 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
miesto sen., Rokiškio m., Pramonės g. 3 

Degalinė Veikiantis 9 500 Ypatingai didelis pavojus 

218 3584 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
miesto sen., Rokiškio m., Pramonės g. 5 

Degalinė Veikiantis 255 Ypatingai didelis pavojus 

219 3419 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
miesto sen., Rokiškio m., Respublikos g. 113 

Valymo įrenginiai Veikiantis 200 Didelis pavojus 

220 3176 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
miesto sen., Rokiškio m., K. Donelaičio g. 17 

Sandėlis Veikiantis 22 031 Vidutinis pavojus 

221 11264 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
miesto sen., Rokiškio m., Žemaitės g. 2 

Asfaltbetonio bazė Neveikiantis 2 244 Ypatingai didelis pavojus 

222 3355 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
kaimiškoji sen., Sėlynės k. 

Technikos kiemas Neveikiantis 24 000 Didelis pavojus 

223 3357 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
kaimiškoji sen., Spiečiūnų k. 

Valymo įrenginiai Sugriautas 5 950 Vidutinis pavojus 

224 3174 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
miesto sen., Rokiškio m., Respublikos g. 113 

Degalinė Veikiantis 4 000 Ypatingai didelis pavojus 

225 3248 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kamajų 
sen., Mickūnų k. 

Kiaulidė Sugriautas 137 500 Vidutinis pavojus 

226 3171 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., 
Panemunėlio sen., Skirų k. 

Technikos kiemas Sugriautas 5 400 Vidutinis pavojus 

227 3247 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kamajų 
sen., Rudžių k. 

Galvijų ferma Neveikiantis 12 000 Vidutinis pavojus 

228 3249 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kamajų 
sen., Mickūnų k. 

Technikos kiemas Neveikiantis 12 600 Vidutinis pavojus 

229 3169 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kamajų 
sen., Nevierių k. 

Galvijų ferma Neveikiantis 19 500 Vidutinis pavojus 

230 365 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., 
Panemunėlio sen., Panemunėlio k. 

Sandėlis Neveikiantis 15 Vidutinis pavojus 

231 2873 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., 
Panemunėlio sen., Panemunėlio k. 

Technikos kiemas Neveikiantis 30 000 Vidutinis pavojus 

232 3216 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kamajų 
sen., Greviškių k. 

Kiaulidė Neveikiantis 6 000 Vidutinis pavojus 

233 3172 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., 
Panemunėlio sen., Panemunių k. 

Galvijų ferma Veikiantis 26 000 Vidutinis pavojus 

234 3164 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., 
Panemunėlio sen., Panemunėlio glž. st. 

Naftos bazė Neveikiantis 400 Vidutinis pavojus 
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235 2872 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., 
Panemunėlio sen., Panemunėlio k. 

Galvijų ferma Neveikiantis 48 000 Vidutinis pavojus 

236 333 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kamajų 
sen., Aukštakalnių k. 

Sandėlis Neveikiantis 100 Vidutinis pavojus 

237 3246 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kamajų 
sen., Kamajų mstl. 

Valymo įrenginiai Veikiantis 2 500 Didelis pavojus 

238 3165 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., 
Panemunėlio sen., Panemunėlio glž. st. 

Technikos kiemas Veikiantis 7 200 Didelis pavojus 

239 3170 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., 
Panemunėlio sen., Roblių k. 

Galvijų ferma Sugriautas 46 000 Vidutinis pavojus 

240 3358 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
kaimiškoji sen., Alsetos k. 

Galvijų ferma Veikiantis 22 400 Vidutinis pavojus 

241 338 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kamajų 
sen., Kalvių k. 

Sandėlis Veikiantis 50 Didelis pavojus 

242 3223 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kamajų 
sen., Kalvių k. 

Galvijų ferma Neveikiantis 50 000 Vidutinis pavojus 

243 3224 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kamajų 
sen., Kalvių k. 

Sąvartynas Veikiantis 4 000 Vidutinis pavojus 

244 3227 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kamajų 
sen., Kalvių k. 

Technikos kiemas Neveikiantis 60 000 Vidutinis pavojus 

245 3235 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kamajų 
sen., Vaineikių k. 

Sąvartynas Veikiantis 5 000 Vidutinis pavojus 

246 3225 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kamajų 
sen., Juodonių k. 

Galvijų ferma Neveikiantis 8 400 Vidutinis pavojus 

247 3222 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kamajų 
sen., Kalvių k. 

Technikos kiemas Veikiantis 5 000 Vidutinis pavojus 

248 3240 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kamajų 
sen., Kariūnų k. 

Galvijų ferma Neveikiantis 90 000 Vidutinis pavojus 

249 3237 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kamajų 
sen., Nečionių k. 

Galvijų ferma Sugriautas 44 000 Vidutinis pavojus 

250 3220 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kamajų 
sen., Verksnionių k. 

Kiaulidė Neveikiantis 9 000 Vidutinis pavojus 

251 3241 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kamajų 
sen., Kariūnų k. 

Technikos kiemas Veikiantis 30 600 Vidutinis pavojus 

252 3218 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kamajų 
sen., Krylių k. 

Galvijų ferma Neveikiantis 21 600 Vidutinis pavojus 

253 3219 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kamajų 
sen., Krylių k. 

Technikos kiemas Neveikiantis 10 000 Vidutinis pavojus 

254 3242 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kamajų 
sen., Kariūnų k. 

Galvijų ferma Neveikiantis 75 000 Vidutinis pavojus 

255 3229 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kamajų 
sen., Laukagalių k. 

Kiaulidė Sugriautas 21 000 Vidutinis pavojus 

256 334 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kamajų 
sen., Kariūnų k. 

Sandėlis Neveikiantis 78 Vidutinis pavojus 

257 3234 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kamajų 
sen., Vaineikių k. 

Sandėlis Sugriautas 60 Didelis pavojus 

258 3217 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kamajų 
sen., Krylių k. 

Sandėlis Sugriautas 0 Didelis pavojus 

259 3226 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kamajų 
sen., Kalvių k. 

Kiaulidė Veikiantis 14 300 Vidutinis pavojus 

260 3239 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kamajų 
sen., Nečionių k. 

Technikos kiemas Neveikiantis 23 400 Vidutinis pavojus 

261 3228 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kamajų 
sen., Kalvių k. 

Sąvartynas Rekultivuotas 10 000 Vidutinis pavojus 

262 3221 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kamajų 
sen., Kurkliečių k. 

Sąvartynas Veikiantis 2 500 Vidutinis pavojus 

263 3215 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kamajų 
sen., Vaitkūnų k. 

Galvijų ferma Sugriautas 5 000 Vidutinis pavojus 

264 3243 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kamajų 
sen., Kariūnų k. 

Sąvartynas Veikiantis 20 000 Vidutinis pavojus 
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265 3238 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kamajų 
sen., Nečionių k. 

Kiaulidė Veikiantis 33 000 Vidutinis pavojus 

266 3236 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kamajų 
sen., Vaineikių k. 

Galvijų ferma Sugriautas 6 500 Vidutinis pavojus 

267 3140 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kazliškio 
sen., Konstantinavos k. 

Technikos kiemas Veikiantis 30 000 Vidutinis pavojus 

268 362 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Juodupės 
sen., Onuškio k. 

Sandėlis Neveikiantis 50 Vidutinis pavojus 

269 335 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kazliškio 
sen., Skaistės k. 

Sandėlis Sugriautas 0 Didelis pavojus 

270 3193 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Juodupės 
sen., Butėniškio vs. 

Galvijų ferma Sugriautas 175 000 Vidutinis pavojus 

271 3138 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kazliškio 
sen., Konstantinavos k. 

Sąvartynas Veikiantis 14 000 Vidutinis pavojus 

272 2891 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Pandėlio 
sen., Naujasodės k. 

Kiaulidė Neveikiantis 6 000 Didelis pavojus 

273 3125 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
kaimiškoji sen., Čedasų k. 

Kiaulidė Neveikiantis 2 400 Didelis pavojus 

274 3134 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
kaimiškoji sen., Degsnių k. 

Technikos kiemas Sugriautas 4 800 Vidutinis pavojus 

275 3121 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Juodupės 
sen., Onuškio k. 

Valymo įrenginiai Veikiantis 0 Didelis pavojus 

276 3119 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Juodupės 
sen., Skuomantų k. 

Galvijų ferma Sugriautas 90 000 Vidutinis pavojus 

277 3120 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Juodupės 
sen., Skuomantų k. 

Technikos kiemas Sugriautas 30 000 Didelis pavojus 

278 3124 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
kaimiškoji sen., Ėnikių k. 

Kiaulidė Neveikiantis 7 200 Vidutinis pavojus 

279 3122 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
kaimiškoji sen., Kunigiškių k. 

Galvijų ferma Neveikiantis 43 700 Vidutinis pavojus 

280 337 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
kaimiškoji sen., Degsnių k. 

Sandėlis Neveikiantis 0 Vidutinis pavojus 

281 3129 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Juodupės 
sen., Trumpiškio k. 

Galvijų ferma Neveikiantis 28 000 Vidutinis pavojus 

282 3137 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kazliškio 
sen., Konstantinavos k. 

Technikos kiemas Veikiantis 20 400 Vidutinis pavojus 

283 3139 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kazliškio 
sen., Konstantinavos k. 

Valymo įrenginiai Veikiantis 0 Didelis pavojus 

284 3194 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Juodupės 
sen., Butėniškio vs. 

Naftos bazė Neveikiantis 600 Didelis pavojus 

285 3144 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kazliškio 
sen., Sičiūnų k. 

Galvijų ferma Sugriautas 30 000 Vidutinis pavojus 

286 2890 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Pandėlio 
sen., Vilkolių k. 

Galvijų ferma Veikiantis 6 500 Vidutinis pavojus 

287 3128 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
kaimiškoji sen., Čedasų k. 

Sąvartynas Veikiantis 0 Vidutinis pavojus 

288 3123 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
kaimiškoji sen., Kunigiškių k. 

Technikos kiemas Veikiantis 32 200 Vidutinis pavojus 

289 360 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
kaimiškoji sen., Čedasų k. 

Sandėlis Neveikiantis 0 Vidutinis pavojus 

290 3118 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Juodupės 
sen., Alksnių k. 

Galvijų ferma Neveikiantis 7 700 Vidutinis pavojus 

291 3195 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Juodupės 
sen., Butėniškio vs. 

Technikos kiemas Neveikiantis 40 000 Vidutinis pavojus 

292 3130 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Juodupės 
sen., Teklinės k. 

Galvijų ferma Sugriautas 17 500 Vidutinis pavojus 

293 3131 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Juodupės 
sen., Teklinės k. 

Sąvartynas Veikiantis 0 Vidutinis pavojus 

294 3126 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
kaimiškoji sen., Daliečių k. 

Galvijų ferma Neveikiantis 6 000 Vidutinis pavojus 
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295 3141 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kazliškio 
sen., Indriūnų k. 

Kiaulidė Sugriautas 3 200 Vidutinis pavojus 

296 3127 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
kaimiškoji sen., Čedasų k. 

Galvijų ferma Neveikiantis 9 000 Vidutinis pavojus 

297 3135 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
kaimiškoji sen., Degsnių k. 

Galvijų ferma Sugriautas 14 000 Vidutinis pavojus 

298 349 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Juodupės 
sen., Butėniškio vs. 

Sandėlis Sugriautas 0 Didelis pavojus 

299 3191 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Juodupės 
sen., Kraštų k. 

Galvijų ferma Sugriautas 22 500 Vidutinis pavojus 

300 3142 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kazliškio 
sen., Skaistės k. 

Galvijų ferma Sugriautas 3 200 Vidutinis pavojus 

301 3132 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
kaimiškoji sen., Mitragalio k. 

Galvijų ferma Sugriautas 14 000 Vidutinis pavojus 

302 2868 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., 
Panemunėlio sen., Augustinavos k. 

Sąvartynas Veikiantis 100 Vidutinis pavojus 

303 3133 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
kaimiškoji sen., Degsnių k. 

Sąvartynas Veikiantis 4 000 Vidutinis pavojus 

304 2867 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., 
Panemunėlio sen., Augustinavos k. 

Kiaulidė Neveikiantis 15 000 Vidutinis pavojus 

305 2870 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., 
Panemunėlio sen., Turdvario k. 

Galvijų ferma Sugriautas 9 600 Vidutinis pavojus 

306 3331 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
kaimiškoji sen., Kavoliškio k. 

Valymo įrenginiai Veikiantis 19 000 Ypatingai didelis pavojus 

307 3155 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
kaimiškoji sen., Stramilių k. 

Galvijų ferma Sugriautas 13 500 Vidutinis pavojus 

308 352 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kazliškio 
sen., Kazliškio k. 

Sandėlis Neveikiantis 0 Vidutinis pavojus 

309 3147 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kazliškio 
sen., Baranautiškio k. 

Kiaulidė Sugriautas 8 000 Vidutinis pavojus 

310 3150 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kazliškio 
sen., Rumpiškėnų k. 

Galvijų ferma Veikiantis 9 000 Vidutinis pavojus 

311 2869 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Pandėlio 
sen., Kavolių k. 

Galvijų ferma Sugriautas 50 400 Vidutinis pavojus 

312 3335 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
kaimiškoji sen., Uljanavos k. 

Sąvartynas Rekultivuotas 27 000 Vidutinis pavojus 

313 2863 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kazliškio 
sen., Beržuonių k. 

Galvijų ferma Sugriautas 5 500 Vidutinis pavojus 

314 3148 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kazliškio 
sen., Kazliškio k. 

Technikos kiemas Neveikiantis 21 600 Vidutinis pavojus 

315 3143 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kazliškio 
sen., Latvelių k. 

Galvijų ferma Neveikiantis 13 600 Vidutinis pavojus 

316 3329 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
kaimiškoji sen., Kavoliškio k. 

Technikos kiemas Neveikiantis 380 000 Vidutinis pavojus 

317 3156 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
kaimiškoji sen., Moškėnų k. 

Sąvartynas Veikiantis 0 Vidutinis pavojus 

318 2866 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., 
Panemunėlio sen., Meldeikių k. 

Naftos bazė Sugriautas 600 Ypatingai didelis pavojus 

319 3330 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
kaimiškoji sen., Kavoliškio k. 

Galvijų ferma Neveikiantis 160 000 Vidutinis pavojus 

320 3334 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
kaimiškoji sen., Zybolių k. 

Kiaulidė Neveikiantis 16 900 Vidutinis pavojus 

321 3146 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kazliškio 
sen., Kalpokų k. 

Sąvartynas Veikiantis 8 280 Vidutinis pavojus 

322 3145 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kazliškio 
sen., Kazliškėlio k. 

Galvijų ferma Sugriautas 20 800 Vidutinis pavojus 

323 356 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., 
Panemunėlio sen., Meldeikių k. 

Sandėlis Sugriautas 105 Didelis pavojus 

324 3149 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kazliškio 
sen., Kazliškio k. 

Naftos bazė Neveikiantis 1 200 Ypatingai didelis pavojus 
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325 2871 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., 
Panemunėlio sen., Žilių k. 

Galvijų ferma Sugriautas 10 400 Vidutinis pavojus 

326 3152 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kazliškio 
sen., Degenių k. 

Galvijų ferma Neveikiantis 3 200 Vidutinis pavojus 

327 2864 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., 
Panemunėlio sen., Meldeikių k. 

Technikos kiemas Sugriautas 15 500 Vidutinis pavojus 

328 3173 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., 
Panemunėlio sen., Panemunių k. 

Galvijų ferma Veikiantis 18 000 Vidutinis pavojus 

329 3154 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio 
kaimiškoji sen., Ilgalaukių k. 

Galvijų ferma Neveikiantis 18 700 Vidutinis pavojus 

330 3166 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., 
Panemunėlio sen., Vėbriškių k. 

Galvijų ferma Sugriautas 19 200 Vidutinis pavojus 

331 3158 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., 
Panemunėlio sen., Šetekšnų k. 

Sandėlis Sugriautas 0 Ypatingai didelis pavojus 

332 2862 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., 
Panemunėlio sen., Junokų k. 

Kiaulidė Sugriautas 4 000 Vidutinis pavojus 

333 3163 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., 
Panemunėlio sen., Panemunėlio glž. st. 

Valymo įrenginiai Veikiantis 900 Ypatingai didelis pavojus 

334 3157 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., 
Panemunėlio sen., Jurkupių k. 

Galvijų ferma Sugriautas 2 800 Vidutinis pavojus 

335 3167 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., 
Panemunėlio sen., Šetekšnų k. 

Galvijų ferma Sugriautas 27 500 Vidutinis pavojus 

336 3162 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., 
Panemunėlio sen., Panemunėlio glž. st. 

Sąvartynas Veikiantis 0 Vidutinis pavojus 

337 3159 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., 
Panemunėlio sen., Šetekšnų k. 

Kiaulidė Sugriautas 0 Vidutinis pavojus 

338 3168 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., 
Panemunėlio sen., Šetekšnų k. 

Valymo įrenginiai Neveikiantis 0 Didelis pavojus 

339 3161 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., 
Panemunėlio sen., Panemunėlio glž. st. 

Technikos kiemas Neveikiantis 6 000 Vidutinis pavojus 

340 3160 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., 
Panemunėlio sen., Šetekšnų k. 

Sąvartynas Veikiantis 2 000 Vidutinis pavojus 

341 3210 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kamajų 
sen., Salų k. 

Sąvartynas Veikiantis 5 000 Vidutinis pavojus 

342 3212 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kamajų 
sen., Urlių k. 

Naftos bazė Neveikiantis 2 000 Didelis pavojus 

343 3211 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kamajų 
sen., Naujasodės k. 

Sąvartynas Rekultivuotas 5 000 Vidutinis pavojus 

344 3213 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kamajų 
sen., Urlių k. 

Technikos kiemas Neveikiantis 19 200 Vidutinis pavojus 

345 350 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kamajų 
sen., Salų k. 

Sandėlis Sugriautas 0 Didelis pavojus 

346 3214 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kamajų 
sen., Urlių k. 

Galvijų ferma Neveikiantis 62 500 Vidutinis pavojus 

347 3209 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kamajų 
sen., Salų k. 

Galvijų ferma Veikiantis 9 900 Vidutinis pavojus 

348 3208 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Kamajų 
sen., Gučiūnų k. 

Galvijų ferma Sugriautas 4 000 Vidutinis pavojus 

349 2877 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Pandėlio 
sen., Gudelių k. 

Valymo įrenginiai Neveikiantis 0 Didelis pavojus 

350 3101 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Pandėlio 
sen., Sriubiškių k. 

Kiaulidė Sugriautas 27 000 Vidutinis pavojus 

351 342 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Pandėlio 
sen., Apaščios k. 

Sandėlis Sugriautas 0 Didelis pavojus 

352 347 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Pandėlio 
sen., Daupelių k. 

Sandėlis Neveikiantis 50 Vidutinis pavojus 

353 3116 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Pandėlio 
sen., Daupelių k. 

Galvijų ferma Sugriautas 8 500 Vidutinis pavojus 

354 2876 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Pandėlio 
sen., Gudelių k. 

Galvijų ferma Neveikiantis 200 000 Vidutinis pavojus 
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355 1076 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Pandėlio 
sen., Pandėlio k., Rokiškio g. 6a 

Degalinė Veikiantis 3 000 Ypatingai didelis pavojus 

356 2899 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Pandėlio 
sen., Pandėlio k. 

Sąvartynas Veikiantis 10 000 Vidutinis pavojus 

357 3153 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Pandėlio 
sen., Puodžialaukės k. 

Kiaulidė Sugriautas 60 000 Vidutinis pavojus 

358 363 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Pandėlio 
sen., Puodžialaukės k. 

Sandėlis Sugriautas 0 Didelis pavojus 

359 3151 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Pandėlio 
sen., Buivydžių k. 

Kiaulidė Neveikiantis 50 400 Vidutinis pavojus 

 
360 

2880 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Pandėlio 
sen., Pakapių k. 

Naftos bazė Neveikiantis 1 500 Vidutinis pavojus 

361 2881 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Pandėlio 
sen., Pakapių k. 

Technikos kiemas Veikiantis 16 000 Vidutinis pavojus 

362 2898 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Pandėlio 
sen., Pandėlio m., Kraštinė g. 20 

Katilinė Veikiantis 0 Vidutinis pavojus 

363 3103 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Pandėlio 
sen., Paževiškių k. 

Galvijų ferma Neveikiantis 20 800 Vidutinis pavojus 

364 2878 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Pandėlio 
sen., Žvirblių vs. 

Valymo įrenginiai Veikiantis 4 600 Didelis pavojus 

365 2882 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Pandėlio 
sen., Apaščios k. 

Galvijų ferma Neveikiantis 62 500 Vidutinis pavojus 

366 3102 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Pandėlio 
sen., Sriubiškių k. 

Technikos kiemas Veikiantis 33 000 Vidutinis pavojus 

367 3104 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Pandėlio 
sen., Sriubiškių k. 

Sąvartynas Veikiantis 5 000 Vidutinis pavojus 

368 3105 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Pandėlio 
sen., Stankūnų k. 

Galvijų ferma Neveikiantis 9 100 Vidutinis pavojus 

369 2897 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Pandėlio 
sen., Suvaizdžių k. 

Juodligės židinys Neveikiantis 150 Vidutinis pavojus 

370 361 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Pandėlio 
sen., Buivėnų k. 

Sandėlis Neveikiantis 0 Vidutinis pavojus 

371 3117 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Pandėlio 
sen., Barzdžių k. 

Galvijų ferma Sugriautas 4 000 Vidutinis pavojus 

372 3115 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Pandėlio 
sen., Gerkonių k. 

Galvijų ferma Veikiantis 2 500 Vidutinis pavojus 

373 2895 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Pandėlio 
sen., Kilpiškių k. 

Naftos bazė Neveikiantis 1 600 Vidutinis pavojus 

374 2875 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Pandėlio 
sen., Buivėnų k. 

Galvijų ferma Neveikiantis 0 Vidutinis pavojus 

375 2896 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Pandėlio 
sen., Kilpiškių k. 

Technikos kiemas Veikiantis 9 000 Didelis pavojus 

376 3106 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Pandėlio 
sen., Lebedžiūnų k. 

Kiaulidė Sugriautas 20 400 Vidutinis pavojus 

377 2879 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Pandėlio 
sen., Pakapių k. 

Kiaulidė Sugriautas 29 000 Vidutinis pavojus 

378 2894 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Pandėlio 
sen., Šarkiūnų k. 

Galvijų ferma Neveikiantis 44 000 Vidutinis pavojus 

379 2885 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Pandėlio 
sen., Raščiūnų k. 

Galvijų ferma Sugriautas 7 000 Vidutinis pavojus 

380 2888 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Pandėlio 
sen., Suvainiškio mstl. 

Technikos kiemas Veikiantis 22 500 Vidutinis pavojus 

381 2886 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Pandėlio 
sen., Aukštadvario k. 

Kiaulidė Sugriautas 27 000 Vidutinis pavojus 

382 2889 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Pandėlio 
sen., Suvainiškio mstl. 

Galvijų ferma Sugriautas 33 000 Vidutinis pavojus 

383 2883 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Pandėlio 
sen., Raikėnų k. 

Galvijų ferma Sugriautas 38 000 Vidutinis pavojus 

384 354 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Pandėlio 
sen., Panemunio k. 

Sandėlis Sugriautas 50 Didelis pavojus 
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385 2892 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Pandėlio 
sen., Šilingiškio k. 

Kiaulidė Sugriautas 5 400 Vidutinis pavojus 

386 345 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Pandėlio 
sen., Ratkūnų k. 

Sandėlis Sugriautas 0 Didelis pavojus 

387 2887 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Pandėlio 
sen., Ratkūnų k. 

Galvijų ferma Neveikiantis 7 000 Vidutinis pavojus 

388 2884 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Pandėlio 
sen., Pagurių k. 

Kiaulidė Sugriautas 4,200 Vidutinis pavojus 

389 2893 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Pandėlio 
sen., Pamėniškio k. 

Technikos kiemas Neveikiantis 21 000 Vidutinis pavojus 

390 2874 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Pandėlio 
sen., Vosgučių k. 

Kiaulidė Sugriautas 7 200 Vidutinis pavojus 

391 3108 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Pandėlio 
sen., Lebedžių k. 

Galvijų ferma Veikiantis 35 000 Vidutinis pavojus 

392 3109 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Pandėlio 
sen., Lebedžių k. 

Juodligės židinys Neveikiantis 48 Vidutinis pavojus 

393 3110 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Pandėlio 
sen., Martynonių k. 

Kiaulidė Veikiantis 38 000 Vidutinis pavojus 

394 3114 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Pandėlio 
sen., Pajuodraisčio k. 

Juodligės židinys Neveikiantis 88 Vidutinis pavojus 

395 3107 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Pandėlio 
sen., Obelių k. 

Galvijų ferma Sugriautas 12 000 Vidutinis pavojus 

396 348 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Pandėlio 
sen., Martynonių k. 

Sandėlis Sugriautas 75 Didelis pavojus 

397 3111 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Pandėlio 
sen., Lailūnų k. 

Technikos kiemas Veikiantis 37 000 Vidutinis pavojus 

398 3112 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Pandėlio 
sen., Lailūnų k. 

Naftos bazė Veikiantis 500 Didelis pavojus 

399 3113 
Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Pandėlio 
sen., Lailūnų k. 

Galvijų ferma Neveikiantis 40 000 Vidutinis pavojus 

Šaltinis: Lietuvos geologijos tarnybos 2022 m. duomenys 
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11. PLANUOJAMOS TERITORIJOS PLĖTROS SRITYS IR VYSTYMO PRINCIPAI 

Rengiant Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepciją, išskiriamos 
atskiros teritorijos vystymosi sritys ir teritorijos formavimo principai.  

Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos formavimo principai nustatyti atsižvelgiant į planavimo tikslus 
bei uždavinius, iškeltus teritorijų planavimą reglamentuojančiuose dokumentuose bei planavimo darbų 
programoje. Teritorijos formavimo principai nustatomi šioms pagrindinėms rajono vystymo sritims: 

 urbanistinio vystymo; 
  ekonominės aplinkos vystymo; 
  socialinės-kultūrinės aplinkos vystymo; 
  kraštovaizdžio formavimo. 

Urbanistinė sritis. Urbanistiniu požiūriu įvertinami teritoriniai veiksniai, kaip: rajono savivaldybės 
gyvenamųjų rajonų sistema, planinė-erdvinė struktūra, miškų teritorijos, gamtinis ir kultūrinis kraštovaizdis, 
susisiekimo sistema ir inžinerinė infrastruktūra. Siekiant šių teritorinių veiksnių kokybės, nustatomi 
pagrindiniai savivaldybės teritorijos vystymo principai, kaip: 

1. Rokiškio rajono planinės-erdvinės struktūros formavimas išlaikant esamą struktūrą; 
2. tolygus urbanistinių centrų formavimas;  
3. reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai minimizavimas ir kompensavimas; 
4. funkcinių ryšių ir inžinerinės infrastruktūros vystymas;  
5. rekreacinės infrastruktūros formavimas užtikrinant vietos gyventojų ir atvykstančių turistų 

poreikių tenkinimą. 
 

Ekonominės aplinkos vystymo ekonominiu požiūriu įvertinamos sąlygos verslui, gamybai, 
investicijoms pritraukti, gyventojų užimtumui ir darbo jėgos kokybei gerinti. Šioje srityje 
įvertinama: 

1. pramonės ir verslo įmonių vystymas; 
2. verslo, komercinio ir darbo pobūdžio teritorijų formavimas, stiprinant svarbiausias urbanistines 

ašis, centrus; 
3. palankios darbo aplinkos kūrimas; 
4. reikiamos socialinės infrastruktūros užtikrinimas; 
5. turizmo vystymas ir kt. 

 

Socialinės–kultūrinės aplinkos vystymo požiūriu įvertinamas visuomeninis aptarnavimas, sveikatos 
apsauga, švietimas, socialinių paslaugų poreikis ir prieinamumas, būstas ir jo kokybė. Šios socialinės-
kultūrinės aplinkos vystymui nustatomi pagrindiniai vystymo principai, kaip: 

1. reikiamo socialinių paslaugų poreikio užtikrinimas; 
2. socialinių paslaugų prieinamumo vietiniams gyventojams didinimas; 
3. saugios ir sveikos gyvenamosios aplinkos kūrimas; 
4. visuomeninio aptarnavimo, sveikatos ir švietimo įstaigų modernizavimas; 
5. socialinio būsto statyba ar įsigijimas, siekiant pritraukti jaunus specialistus ar emigravusius 

gyventojus. 
 

Kraštovaizdinė sritis. Rajono savivaldybės kraštovaizdžio formavimo srityje įvertinama: 
1. kraštovaizdis formuojamas išsaugant vertingiausias gamtinio karkaso teritorijas; 
2. gamtinių teritorijų saugojimas, gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio kokybės užtikrinimas;  
3. rekreacinės aplinkos prieigų formavimas; 
6. kultūros paveldo išsaugojimas; 
4. gamtinio karkaso nepertraukiamumo užtikrinimas. 
 
Šios Rokiškio rajono savivaldybės vystymo sritys ir joms nustatyti teritorijų formavimo principai 

sudaro pagrindą rajono teritorijos bendrojo plano koncepcijos sprendinių rengimui. 
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11.1. Koncepcijai turintys įtakos bendrieji išorės veiksniai  

1. Europos Sąjungos ir Valstybės politika remiant ir palaikant šalies regionų vystymąsi;  
2. Globalizacijos veiksniai, kurie yra susiję su naftos ir dujų bei kitomis kainomis, šalies gyventojų 

intensyvia emigracija ir galima imigracija, kapitalo ir darbo rinkos pokyčiais;  
3. Rokiškio rajono savivaldybės vaidmuo šalies gyvenamųjų vietovių sistemoje;  
4. Šalies bendrojo vidaus produkto ir kitų makroekonominių procesų raidos įtaka savivaldybės 

socialinei ir ekonominei plėtrai;  
5. Tiesioginių užsienio kapitalo investicijų neapibrėžtumas;  
6. Įmonių migracijos, kūrimosi ar nykimo tikimybė;  
7. Tiesioginė Vilniaus metropolio įtaka.  

 
Bendrojo plano koncepcijoje dauguma išorės veiksnių laikomi kaip neapibrėžti laike ir erdvėje 

veiksniai, kurie praktiškai bendrojo plano rėmuose yra neprognozuojami. Jie įvertinti kaip visuma veiksnių, 
skatinančių akcentuoti principinius ir ateityje keistinus bei galimus papildomus bendrojo plano sprendinius.  

Bendrojo plano koncepcijoje Rokiškio rajonas ir gretimos teritorijos traktuojamos kaip viena bendra 
socialinė, ekonominė ir urbanistinė sistema. 

11.2. Teritorijos plėtros tendencijos, ryšys su planuojamoje teritorijoje galiojančiais aukštesnio ir 
atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentais 

Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas atliekamas vadovaujantis aukštesnio 
lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentais. Bendrojo plano keitimui taikomi šie aukštesnio 
lygmens teritorijų planavimo dokumentai: 

 Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. 
rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 789;    

 Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Rokiškio savivaldybės tarybos 
2008 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. TS-6.109. 

 

12. PLANUOJAMOS TERITORIJOS VYSTYMO KONCEPCIJA 

Rengiant Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimą yra siūloma įvertinti vieną 
rajono savivaldybės teritorijos vystymo koncepciją, išlaikant esamo rajono urbanistinio karkaso plėtojimo 
tęstinumą. Koncepcija susijusi su diferencijuotu socialinės infrastruktūros konsolidavimu atskiruose 
urbanistiniuose centruose. 

12.1.  Rajono teritorijos vystymo koncepcija 

Bendrojo plano koncepcijoje siūloma palaikyti ir remti rajono urbanistinius centrus pagal 
diferencijuotus jų teritorijos vystymo prioritetus. Šia koncepcija būtų siekiama tolygesnio gyvenamųjų 
vietovių socialinio aprūpinimo, išlaikant skirtingo lygmens objektus, o taip pat taikant aktyvią urbanistinio 
vystymo politiką (12.1.1 pav.). Bendrojo plano koncepcijos siūlymais siekiama apjungti viena kitos arčiau 
esančias gyvenvietes, numatyti jose teikiamų paslaugų dalinimąsi, bendrai išnaudoti esamą inžinerinį ir 
socialinį aprūpinimą.  

Koncepcijoje numatomus urbanistinių centrų teritorijos vystymo principus sudarytų: 
1. Hierarchinės urbanistinių centrų ir kitų gyvenamųjų vietovių sistemos kūrimas, racionaliai paskirstant 

rajono institucijas gyvenamosiose vietovėse;  
2. Tolygios ir proporcingos gyvenimo kokybės pasiskirstymas rajono teritorijoje, prioritetą skiriant 

vietiniams urbanistiniams centrams (sudarant palankias sąlygas investicijoms, aptarnavimo sistemai 
formuoti, jų inžinerinės techninės infrastruktūros plėtojimui (centralizuotas aprūpinimas vandeniu, 
šiluma bei nuotekų surinkimas)). 

3. Urbanistinių centrų kokybinės plėtros skatinimas, atnaujinant esamas urbanizuotas teritorijas, steigiant 
naujas darbo vietas, pritraukiant privačias investicijas, užtikrinant socialinį aptarnavimą.  

4. Gretimų gyvenamųjų vietovių socialinio, inžinerinio aprūpinimo sistemų apjungimas, sąlygų jų 
vieningai administravimo sistemai sukūrimas.  

5. Racionalus ir tausojantis rajono teritorinių išteklių naudojimas. 
 



ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMAS  
SPAV ataskaita 

 

 

 

130 

UAB „Elberta“                                                                                                                                       Partizanų g.56-60, LT 49432 Kaunas 
 

 
 

 
12.1.1 pav. Urbanistinių centrų vystymo koncepcija Rokiškio rajono savivaldybėje 

 

12.2.  Gyvenamųjų vietovių sistemos vystymas   

Koncepcijoje nustatomas urbanistinių centrų diferencijavimas ir skirstymas į kategorijas. 
Urbanistiniams centrams siūloma priskirti didžiausias rajono gyvenamąsias vietoves. Urbanistinius centrus į 
kategorijas siūloma skirstyti, atsižvelgiant į siekiamą jų reikšmę, socialinį, inžinerinį aprūpinimą ir koncepcijos 
vystymo principus.  

 

12.2.1.  Koncepcijoje numatomi a ir b kategorijos pagrindiniai urbanistiniai centrai  

Pagrindiniai urbanistiniai centrai koncepcijoje išskiriami miestai, priskiriant Rokiškio miestui a 
kategoriją (RPP regioninis papildomojo tipo centras, vystomas valstybiniu mastu), o Obelių ir Pandėlio 
miestams b kategoriją (pagrindiniai rajono urbanistiniai centrai): 

 RPP centras – Rokiškio miestas. Rokiškio miestas yra faktinis rajono centras, kuris taip pat 
atlieka ir vietinio centro funkcijas gretimoms gyvenamosioms vietovėms. Į Rokiškio miesto 
teritoriją tikslinga įjungti ir su miestu funkciškai susijusias gyvenamąsias vietoves, bendrai 
naudojant inžinerinius tinklus ir kitas komunikacijas.  

 b kategorija – Obelių ir Pandėlio miestai. Šių urbanistinių centrų funkcijas tikslinga 
konsoliduoti su artimiausiomis gyvenamosiomis vietovėmis, dalinantis bendru socialiniu, 
inžineriniu aprūpinimu. b kategorijos centrai turi galimybę plėtoti pramonę ir verslą, taip pat 
pagrindines gyventojų kultūrinio – buitinio aptarnavimo įstaigas bei įmones.  



ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMAS  
SPAV ataskaita 

 

 

 

131 

UAB „Elberta“                                                                                                                                       Partizanų g.56-60, LT 49432 Kaunas 
 

 
Rokiškio rajone esantys miestai Rokiškis, Obeliai, Pandėlys ir toliau turi sudaryti rajono gyvenamųjų 

vietovių urbanistinių centrų pagrindą. Jie tinkamai išvystyti socialinės, ekonominės, inžinerinės infrastruktūros 
ir kitais požiūriais. 

 

12.2.2.  Koncepcijoje siūlomi c, d ir e vietiniai urbanistiniai centrai 

Be pagrindinių urbanistinių centrų, koncepcijoje numatoma diferencijuota vietinių urbanistinių centrų 
sistema. Ji formuojama didesnių kaimo gyvenamųjų vietovių pagrindu. Diferencijuojant urbanistinių centrų 
vystymą numatomas jų suskirstymas į c, d ir e kategorijas. 

Vietiniai urbanistiniai centrai - c kategorijos (iš viso 2): Juodupė, Kavoliškis. Tai pagrindiniai 
palaikomi ir remtini vietiniai urbanistiniai centrai, kuriuos sudarytų kompaktiško užstatymo požymių turintys 
kaimai (Lukštai, Kazliškis, Pakriauniai, Lailūnai, Skemai) ir miestelis (Panemunis). c kategorijos centrams 
priskiriami jau susiformavę miestelis Juodupė ir kompaktiško užstatymo kaimas šalia Rokiškio - Kavoliškis, 
kurie yra seniūnijų ir seniūnaitijų centrai, turintys pakankamas aptarnavimo zonas ir gerus ryšius su šiuose 
teritorijose esančiomis gyvenamosiomis vietovėmis. Visų c kategorijos centrų teritorijas siūloma vystyti kartu 
su gretimomis vietovėmis, bendrai plėtojant socialinę, inžinerinę infrastruktūrą, kartu vystant kitas ūkio sritis. 

Vietiniai c kategorijų centrai atrinkti, remiantis turimu socialiniu ekonominiu potencialu, tolygia centrų 
sklaida rajono teritorijoje ir priimtinu jų pasiekiamumu aplinkinių vietovių gyventojams.  

 
Vietiniai urbanistiniai centrai – d kategorija (iš viso 5): Kriaunos, Panemunėlis GST, Kamajai, 

Jūžintai, Laibgaliai. Tai palaikomi vietiniai urbanistiniai centrai. Jie kuriami jau susiformavusių miestelių 
(Kamajai, Jūžintai) ir kompaktiško užstatymo kaimų (Panemunėlio GST, Kriaunos, Laibgaliai) pagrindu, kurie 
yra seniūnijų ir seniūnaitijų centrais. Šie siūlomi centrai turi mažesnį ugdymo įstaigų spektrą nei c kategorijos 
centrai, tačiau jų sklaida dėl patogios padėties teritorijoje gyventojams, atlieka žemės ūkio aptarnavimo ir 
paslaugų funkcijas, skatina centralizuotų inžinerinių sistemų plėtrą.  

 
Vietiniai urbanistiniai centrai - e kategorija (iš viso 6): Lukštai, Kazliškis, Pakriauniai, Lailūnai, 

Panemunis, Skemai. Tai papildomi vietiniai urbanistiniai centrai, kuriuos sudarytų kompaktiško užstatymo 
požymių turintys kaimai (Lukštai, Kazliškis, Pakriauniai, Lailūnai, Skemai) ir miestelis (Panemunis). Jų 
socialinis ekonominis potencialas yra silpnesnis nei seniūnijų centrų, bet stipresnis nei kitų kaimo gyvenamųjų 
vietovių, kuriuose plėtojami tradiciniai amatai, paslaugos, pramogos, verslas, turizmas.  

 
Likusios kaimo gyvenamosios vietovės priskiriamos nekategorizuotoms vietovėms. Nekategorizuotoms 

vietovėms būtų priskiriami stambūs kaimai. Juos sudarytų tankiau apgyvendintos vienkiemių ir smulkių kaimų 
teritorijos, kurios neturi plėtros potencialo. Šių vietovių raidą lems žemės rinka, gyventojų demografiniai 
procesai (natūralus prieaugis, senėjimas). Vystant Rokiškio rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių sistemą, 
pagrindines kaimo gyvenamąsias vietoves, kurių gyventojų skaičius didesnis nei 100 gyventojų, siūloma 
išskirti kaip nekategorizuotus urbanistinius centrus. 

 

12.3.  Urbanistinių centrų vystymo kryptys 

Vietiniams b, c kategorijų centrams teikiamas kokybinės ir kiekybinės plėtros prioritetas. Kokybinę 
plėtrą turėtų inicijuoti ir vykdyti rajono savivaldybės Taryba, administracija bei valstybės tarnybos. 
Savivaldybės institucinės investicijos ir išlaidos, tarp jų potencialių investicijų pritraukimas kuriant naujas 
darbo vietas, atliekant teritorijų atnaujinimą ir konversiją yra labai svarbi prielaida, siekiant ekonominio 
urbanistinių centrų stiprinimo.  

Vietinių b, c, d ir e kategorijų centrų socialinę ir ekonominę bazę sudarytų esamos ir plėtojamos 
švietimo, sveikatos ir socialinės apsaugos, globos ir rūpybos, kultūros įstaigos, kuriose dirbtų 60–70% rajono 
aukštos kvalifikacijos specialistų ir personalo su tinkamo lygio technine įranga. Šiuose centruose turėtų būti 
koncentruojamos materialinės investicijos, apjungiamos lėšos skirtos teritorijos priežiūrai ir inžinerinių 
sistemų naudojimui. Minimalus vietinių centrų privalomo institucinio aprūpinimo įstaigų sąrašas: mokykla, 
medicinos ir priešmokyklinės įstaigos, globos ir rūpybos tarnybos, gaisrinė, policija, greitoji medicininė 
pagalba, įvairios techninės komunalinės ūkio tarnybos. 

Vietiniuose b, c centruose numatoma vystyti šią savivaldybės infrastruktūrą: 
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 1. Socialinis būstas, kurio dalis bendroje rajono būsto struktūroje turėtų sudaryti 5-10 %. Šis būstas 
skiriamas ne vien socialiai remtiniems žmonėms, bet ir tiems vyresnio amžiaus vienišiems gyventojams, kurių 
būstas kaimuose, vienkiemiuose yra nesaugus, sunkiai parduodamas ir kuriems reikalinga parama bei globa.  

2. Aukštos kokybės būstas būtų finansuojamas privačių specialistų lėšomis, kurių darbu suinteresuoti 
vietiniai centrai ir kurio statybai savivaldybė teiktų paramą, pagalbą ir pan.  

3. Inžineriniai tinklai, gatvės, atliekų surinkimo sistemų modernizavimas, jų plėtra, naudojimas ir 
priežiūra.  

4. Viešojo transporto sistemos vystymas, jos aptarnavimo lygio ir kokybės užtikrinimas.  
5. Galimiems investitoriams (pramonė, transportas, sandėliavimas, medicinos, prekybos ir kt. 

paslaugos) parengta pasiūlos investuoti sistema, kurią sudarytų teritorijos, kurių atnaujinimui, konversijai būtų 
skiriama valstybės ar savivaldybės parama, nustatytos tikslinės teritorijos veiklos sąlygos bei reikalavimai ir 
t.t.  

d ir e kategorijos urbanistiniams centrams nustatomas palaikomasis režimas, atsižvelgiant į gyventojų 
skaičiaus kitimą ir savivaldybės galimybes juos remti.  

Siekiant vietiniuose centruose sukurti decentralizuotą sistemą su atitinkamo lygio instituciniu 
aprūpinimu, taip pat ne mažiau svarbu sudominti privačius investuotojus vykdyti įvairias ūkines veiklas šiose 
gyvenamosios vietovėse. Čia taip pat svarbi žemės ūkio gamyba, specializuotos pramonės, amatų bei kitos 
įvairios ekonominės veiklos. 

 
Siūlomoje koncepcijoje būtų tikslinami c ir d kategorijos urbanistiniai centrai, taip pat papildomai 

išskiriami e kategorijos centrai, kuriems būtų suteikta kryptingesnė savivaldybės parama. Tokia 
diferencijavimo sistema leistų savivaldybei kryptingiau nusistatyti prioritetus, socialinės infrastruktūros 
vystymą.  

Pagrindinius koncepcijos įgyvendinimo privalumus sudarytų:  
 efektyvus savivaldybės ir valstybės kapitalo investicijų naudojimas;  
 palankios prielaidos savivaldybės, valstybės ir privačių struktūrų bendradarbiavimui;  
 aiškūs gyvenimo ir veiklos organizavimo rajone strateginiai principai;  
 prielaidos aktyvesnei savivaldybės veiklai mažinant emigracijos tempus, gyventojų mažėjimą 

rajone;  
 rajono gyventojų gyvenimo kokybės ir veiklos aktyvumo skatinimas;  
 teikiamų paslaugų ir aplinkos kokybės valdymo efektyvumas;  
 stabilios aptarnavimo sistemų veiklos užtikrinimas.  

 
Atsižvelgiant į tokias urbanistinių centrų vystymo galimybes, siūloma urbanistinių centrų sistema 

pateikta 12.3.1 lentelėje. 
 

12.3.1 lentelė. Koncepcijos urbanistinių centrų sistema 
Urbanistinių centrų 
aptarnaujamos 
seniūnijos 

Urbanistiniai centrai (UC) ir jų kategorijos 

a b c / d e n (nekategorizuoti UC) 

1 2 3 
4 
 

5 6 

Juodupės sen.   Juodupė (1621) Lukštai (178) 
Onuškis (182) 
Didsodė (144) 

Kazliškio sen.    Kazliškis (144) *Konstantinava (87)  

Jūžintų sen.   
Jūžintai (376), 

Laibgaliai (356) 
 *Čivyliai (76)  

Kamajų sen.   Kamajai (535)  

Duokiškis (171) 
Salos (133) 

Kalviai (161) 
Aukštakalniai (128) 
*Verksnionys (71)  

Kriaunų sen.   Kriaunos (297)  Lašai (146) 

Panemunėlio sen.   
Panemunėlis GST  

(627) 
 

Panemunėlis (191) 
Augustinava (107) 

Pandėlio sen.  
Pandėlys 

(708) 
 

Lailūnai (179),  
Panemunis (217) 

Suvainiškis (146) 
Sriubiškiai (170) 
Pandelys k. (226) 

Apaščia (113) 
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Urbanistinių centrų 
aptarnaujamos 
seniūnijos 

Urbanistiniai centrai (UC) ir jų kategorijos 

a b c / d e n (nekategorizuoti UC) 

1 2 3 
4 
 

5 6 

Obelių sen. 
  

Obeliai 
(891)  

 Pakriauniai (156) 

Gediškiai (138) 
Antanašė (196) 

Aleksandravėlė (148) 
Obelių Priemiestis (246) 

Rokiškio 
kaimiškoji sen. 

 
 

  Kavoliškis (1173) Skemai (577) 

Bajorai (508) 
Ziobiškis (302) 
Sėlynė (169) 
Čedasai (151) 

Rokiškio miesto sen. 
Rokiškio sen.  

ROKIŠKIS     

Pastaba: * Gyvenamoji vietovė turi mažiau nei 100 gyventojų, bet veikia biblioteka ir bendruomenės centras. 

 

13. GAMTINĖ APLINKA 

13.1. Saugomos teritorijos 

Saugomose teritorijose nėra numatoma naujų teritorijos planavimo sprendinių.  
Atsižvelgiant į tai, kad Natura 2000 teritorijoje naujų sprendinių nėra numatoma, bendrojo plano 

sprendinių reikšmingumas saugomoms teritorijoms nėra nustatomas. 
 

13.2. Gamtinis karkasas 

Didžioji planuojamos teritorijos dalis priskiriama gamtinio karkaso teritorijoms. Vadovaujantis 
Gamtinio karkaso nuostatų 1 6 punktu, gamtinio karkaso teritorijose skatinama veikla, kuria užtikrinama 
kraštovaizdžio ekologinė pusiausvyra, palaikomas ir stiprinamas ekosistemų stabilumas, renatūralizacija, 
vykdomas ekosistemų atkūrimas, palaikoma ir didinama kraštovaizdžio ir biologinė įvairovė.  

Bendrajame plane yra patikslinamos atskirų gamtinio karkaso struktūrų bei jų elementų ribos, kurios 
buvo nustatytos Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos 2008 m. bendrojo plano sprendinių gamtinio 
kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugos brėžinyje.  

Pagal geokologinį potencialą planuojamoje teritorijoje išskiriamos įvairaus potencialo dalys (patikimo, 
riboto, silpno ir pažeisto). Nemaža dalis yra patikimo ir riboto ekologinio kompensavimo laipsnio, taip pat 
dalis yra silpno  ekologinio kompensavimo laipsnio. Pagal LR teritorijos bendrąjį planą daliai migracijos 
koridorių teritorijų būtinas esamo kraštovaizdžio stabilumo palaikymas ir stiprinimas, o daliai gražinami ir 
gausinami natūralumo elementai (Laukupės, Juodupės, Vyžuonos, Nemunėlio ir kitų upių intakų slėniai).  

Remiantis Gamtinio karkaso nuostatais, siekiama stiprinti gamtinio karkaso struktūras ir didinti 
kraštovaizdžio vertę, išsaugant esamus želdinius ir kitus natūralius paviršius. Vystant užstatomas teritorijas 
turės būti išlaikomi ne mažesni nei norminiai priklausomųjų želdynų plotai (konkreti jų dalis bus nustatyta 
sprendinių konkretizavimo stadijos metu). 

 Naujos pramonės zonos nėra planuojamos gamtiniame karakse. 
  

13.3. Želdynai 

Bendrojo plano sprendiniais išlaikomi esami miško želdinių masyvai. Dalį esamų neužstatytų ir miško 
želdiniais neapaugusių teritorijų numatoma panaudoti parkų ir kitų želdynų kūrimui. Svarbu didinti rajono 
miškingumą.  

Iš sudėtinių želdynų sistemos dalių yra išskiriamos želdynų teritorijos, kurios atitinka rekreacinės 
paskirties atskirųjų želdynų teritorijas. Šių želdynų teritorijų išdėstymas remiamasi Atskirųjų rekreacinės 
paskirties želdynų plotų normomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 
21 d. įsakymu Nr. D1-694 „Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų 
normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

 
1 Gamtinio karkaso nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. D1-
96 „Dėl Gamtinio karkaso nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Gamtinio karkaso nuostatai). 
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Remiantis atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normomis, atskirųjų rekreacinės paskirties 
želdynų ploto norma nustatoma ne mažiau 22 m2 vienam gyventojui (neskaičiuojami mokslinės, kultūrinės ir 
memorialinės paskirties želdynų, apsauginės ir ekologinės paskirties želdynų plotai).  

 
13.4. Miškai 

Planuojamoje teritorijoje yra nemaži miško žemės plotai, kurie sudaro 30 % savivaldybės teritorijos. 
Vystant susisiekimo sistemos sprendinius (Rokiškio miesto aplinkkelis), dalį miško žemės numatoma paversti 
kitomis naudmenomis.  

Miško žemės pavertinimas kitomis naudmenomis numatomas vykdyti vadovaujantis LR Miškų 
įstatymo reikalavimais, Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės 
pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. 
rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. 1131 „Dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už 
miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 
15 d. nutarimo Nr. 924 redakcija), nustatyta tvarka. 

 
 

13.5. Vandens telkinių pakrantės apsaugos juosta ir apsaugos zona 

Rokiškio rajone vandens telkiniai sudaro 3,8 % savivaldybės teritorijos, tai upės, ežerai, tvenkiniai. 
Savivaldybės teritorija teka iš viso 42 upės (didžiausios Apaščia, Apaštėlė, Audra, Beržiena, Daržupys, Jara-
Šetekšna, Juodupė, Kriauna, Lakštena, Laukupė, Maleiša, Nemunėlis, Nereta, Šaltoja, Uosija, Vingerinė, 
Vyžuona, Žvygupis). Rajone yra 99 ežerai (didžiausi – Sartai, Dviragis, Rašai, Čedasas ir kt.), 11 tvenkinių 
(didžiausias – Beičių). 

Visiems Rokiškio rajone esantiems vandens telkiniams turi būti nustatoma pakrantės apsaugos juosta ir 
apsaugos zona. Ji turi būti nustatyta remiantis „Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių 
apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. 
lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 540 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. 
D1-98 redakcija). Bendrajame plane sprendinių konkretizavimo metu numatoma pavaizduoti tik apytikrę 
pakrantės apsaugos juostą, kuri turi būti tikslinama rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo 
dokumentą. 

Paviršinių vandens telkinių apsaugos zona miesto teritorijose sutapdinama su pakrantės apsaugos juosta.  
 

13.6. Potvynių teritorijos 

Planuojama teritorija patenka į Lielupės upių baseinų rajoną. Pagal potvynių grėsmės ir potvynių rizikos 
žemėlapius (patvirtintus LR Aplinkos ministro 2014-08-06 įsakymu Nr. D1-655 „Dėl potvynių grėsmės ir 
potvynių rizikos žemėlapių Nemuno, Ventos, Lielupės ir Dauguvos upių baseinų rajonuose patvirtinimo“), 
planuojamoje teritorijoje nustatytos sniego ir liūčių užliejamos teritorijos Rokiškio rajono savivaldybės šiaurės 
– vakarų dalyje (13.6.1 paveikslas).  

Pagal sniego ir liūčių potvynio žemėlapį, didelės ir vidutinės tikimybės potvynio teritorijos yra 
Nemunėlio ir Vyžuonos upių aplinkoje. Esamose užstatytose teritorijose prie šių upių (Pašeriaukščių k., 
Šniukštų k., Slabadninkų k., Šilingiškio k., Panemunio mstl.) potvyniai grėsmę daugiausiai kelia vietos 
gyventojams (13.6.2 paveikslas). Atsižvelgiant į galima potvynių grėsmę, šiose teritorijose rizika yra 
nepriimtina ir jos apsaugai turi būti numatytos inžinerinės apsaugos priemonės. Bendrojo plano sprendiniais 
siūloma šias galimas užlieti teritorijas apsaugoti pylimais, paaukštintomis gatvėmis. 

Nemunėlio ir Vyžuonos upių užliejamose teritorijose turi būti laikomasi Vandenų srities plėtros 2017-
2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano (patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir 
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-375/3D-312), taip pat 
Potvynių rizikos Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonuose valdymo plano. Įgyvendinant 
bendrojo plano sprendinius. Šiose teritorijose būtina vadovautis LR Saugomų teritorijų įstatymu (1993-11-09 
Nr. I-301), Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (TAR, 2019-06-19, Nr. 9862), o taip pat potvynių 
grėsmės ir rizikos žemėlapiais. 

Potvynių teritorijoms taikomas Specialiųjų žemės naudojimo įstatymo (TAR, 2019-06-19, Nr. 862) VI 
skyriaus „Ekologinės apsaugos zonos, gamtos ištekliai“ X skirsnio „Potvynių teritorijos ir jose taikomos 
specialiosios žemės naudojimo sąlygos“ reikalavimai. 
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13.6.1 pav. Didelės tikimybės ir vidutinės tikimybės potvynių grėsmės Nemunėlio ir Vižuonos upių teritorijose Rokiškio 
rajono savivaldybės šiaurės-vakarų dalyje, pagal potvynių grėsmės ir potvynių rizikos žemėlapius, patvirtintus LR 
Aplinkos ministro 2014-08-06 įsakymu Nr. D1-655 „Dėl potvynių grėsmės ir potvynių rizikos žemėlapių Nemuno, 
Ventos, Lielupės ir Dauguvos upių baseinų rajonuose patvirtinimo“. Šaltinis: https://potvyniai.aplinka.lt/map  

 
 

 
 

13.6.2 pav. Didelės tikimybės ir vidutinės tikimybės potvynių grėsmės Nemunėlio ir Vižuonos upių teritorijose Rokiškio 
rajono savivaldybės šiaurės-vakarų dalyje. Šaltinis: https://potvyniai.aplinka.lt/map 
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14. NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGA 

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga  Rokiškio rajono teritorijos – nekilnojamojo kultūros paveldo 
apsaugos - dalyje   nustatomos   kultūros   paveldo   objektų   saugojimo   ir   naudojimo   gairės.   Dalies   
„Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga“ tikslas – išsaugoti nekilnojamąjį kultūros paveldą ir perduoti jį  
ateities kartoms, sudarant sąlygas visuomenei jį pažinti ir juo naudotis. 

Planuojamai teritorijai bei jos tvarkymo ir naudojimo režimui nustatyti reikia vadovautis Lietuvos  
Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (toliau – NKPAĮ), kultūros paveldo objektų 
ir vietovių Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktais bei nuolat atnaujinama Kultūros  vertybių 
registro informacija, pateikta internetinėje svetainėje http://kvr.kpd.lt 

Konkrečių  nekilnojamųjų kultūros vertybių atskleidimą organizuoja Kultūros paveldo departamentas 
ir savivaldybių institucijos. Nekilnojamųjų kultūros vertybių reikšmingumą, kultūros paveldo objektų ar 
vietovių vertingąsias savybes nustato ir jų teritorijų bei kultūros paveldo objektų apsaugos zonų ribas apibrėžia 
Kultūros paveldo Departamento ir savivaldybių sudarytos Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos. 
Vertinant atskirus objektus, vadovaujamasi Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo, atrankos ir 
reikšmingumo lygmens nustatymo kriterijų aprašu. 

Nustatant konkrečius reikalavimus, į Kultūros vertybių registrą įrašytiems objektams, kuriems 
apsaugos zonos nėra nustatytos, taikomi LR NKPAĮ 11 str. 5 p. reikalavimai ir Specialiųjų žemės naudojimo 
sąlygų įstatymas (TAR, 2019-06-19, Nr. 9862). 

Kultūros paveldo objektų, esančių valstybiniame parke (regioniniame parke, kraštovaizdžio 
draustiniuose) tvarkymo ir naudojimo sąlygas nustato Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos (toliau 
NKPAĮ) 21 str. ir Saugomų teritorijų įstatymai. Regioninis parkas tvarkomas pagal parengtą tvarkymo planą. 

Geriausiai atspindinčius regiono savitumą urbanistikos, architektūros, archeologijos objektus, senąsias 
kapines, reikšmingiausias Lietuvos ir regiono istorijai kapavietes, pažyminčius svarbius Lietuvai ir regionui 
įvykius, meniniu požiūriu vertingus paminklus ir mažosios architektūros objektus įtraukti į turistines trasas.  
Būtina įrengti informacines nuorodas į kultūros paveldo objektus, parengti informacinius stendus ir t.t. 

     
Urbanistinės vietovės 
Urbanistikos paveldo vietovei Rokiškio miesto istorinei daliai – būtina parengti nekilnojamojo 

kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentą – vietovės ir jos apsaugos zonos 
tvarkymo planą ir tvarkyti pagal jo nustatytus paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių 
sistemą teritorijoje ir apsaugos zonoje. Specialiojo planavimo dokumente nustatyti reikalavimai yra privalomi 
rengiant bendruosius, specialiuosius ir detaliuosius teritorijų planavimo dokumentus. Paveldosaugos 
reikalavimai specialiojo planavimo dokumente, be kitų įstatymuose nustatytų reikalavimų, taip pat, 
reglamentuoja žemės darbus, statinių ar įrenginių statybą, statinių aukštį, tūrį, užstatymo tankį ir intensyvumą, 
išorės apdailos medžiagas, apželdinimą, želdinių aukštį, tankį, rūšį. 

Būtina patikslinti Kamajų miestelio istorinės dalies duomenis Kultūros vertybių registre – parengti 
Vertingųjų savybių nustatymo aktą. Taip pat parengti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo 
teritorijų planavimo dokumentą – vietovės ir jos apsaugos zonos tvarkymo planą. 

   
Statinių kompleksai ir statiniai (dominuoja architektūrinis vertingųjų savybių pobūdis): 
Statinių kompleksus  ir atskirus statinius, kurie saugomi viešajam pažinimui ir naudojimui, tvarkyti 

pagal  LR NKPAĮ 19 str. reikalavimus, sakralinių, memorialinių statinių kompleksus  ir statinius, saugomus 
viešajam pažinimui bei naudojimui ir viešajai pagarbai, tvarkyti vadovaujantis LR NKPAĮ 19 ir 20 str. 
nuostatomis.  

Nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkyba vykdoma, pagal nustatytus paveldosaugos reikalavimus, 
pagal kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentus (statybos techninius reglamentus), 
patvirtintus aplinkos ir kultūros ministrų, pagal kultūros ministro patvirtintus paveldo tvarkybos reglamentus, 
nustačius reikalavimus konkretiems tvarkybos darbams bei vadovaujantis nekilnojamojo kultūros paveldo 
vertinimo tarybų aktais patvirtintų objektų ar vietovių vertingųjų savybių aprašais. Prioritetas taikomas 
objektams, patenkantiems į turizmo ir rekreacinės veiklos vystymo arealus, regiono kultūros paveldą 
atspindintiems objektams. 

Viešajam pažinimui ir naudojimui saugomoje nekilnojamoje kultūros vertybėje draudžiami 
vertingąsias savybes naikinantys statybos darbai: kultūros paveldo objektą pritaikyti kitiems negu nurodyta 
nekilnojamosios kultūros vertybės pase, naudojimo būdams; padidinti saugomų statinių naudojimo 
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intensyvumą, pristatyti priestatus, papildomus aukštus, įrengti naujas mansardas, formuoti naują planinę 
struktūrą ir kitaip naikinti autentiškumo požymius. 

Inicijuoti karinės-gynybinės paskirties statinių įvertinimą dėl jų įtraukimo į LR Nekilnojamųjų 
kultūros vertybių registrą. 

 
Archeologijos paveldo objektai 
Saugomų archeologinio paveldo objektų teritorijoms nustatoma konservacinė paskirtis, vadovaujantis 

NKPAĮ 11 str. 5 d. bei Žemės įstatymo 28 str. nuostatomis. 
Archeologijos paveldo objektus, kurie saugomi moksliniam pažinimui bei viešajam pažinimui  ir  

naudojimui, tvarkyti, vadovaujantis NKPAĮ 17 ir 19 str. nuostatomis. Būtina užtikrinti archeologijos paveldo 
objektų apsaugos tikslo – mokslinio pažinimo įgyvendinimą, derinant jį su pritaikymu viešajam pažinimui  ir  
naudojimui. 

Archeologinių teritorijų tvarkyba, priežiūra ir  pritaikymas turi  būti vykdomi  vadovaujantis  NKPAĮ  
reikalavimais, paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“   ir kitų 
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais. 

Vykdant žemės  judinimo darbus, būtina atlikti archeologijos paveldo objektų archeologinius tyrimus.        
 
Viešosios pagarbos kultūros paveldo objektai - laidojimo, įvykių vietos, paminklai (dominuoja   

memorialinis, istorinis vertingųjų savybių pobūdis):     
Visos kapinės prižiūrimos pagal Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos patvirtintas kapinių 

tvarkymo taisykles. 
Kultūros vertybių registre registruotų vietinio reikšmingumo lygmens neveikiančių senųjų kapinių 

teritorijoms nustatoma pagrindinė konservacinė (saugojimo) žemės naudojimo paskirtis, o ši gali būti pakeista 
tik pripažinus kitokio visuomenės poreikio viršenybę ir perkėlus mirusiųjų palaikus ( NKPAĮ 20 str.). 

Viešosios pagarbos nekilnojamojo kultūros paveldo vieta gali būti saugoma, nors ir nėra jokių žmogų, 
įvykį ar kitokias jos vertingąsias savybes liudijančių autentiškų dalių ar elementų. Ši vieta žymima 
paminklinėmis lentomis, skulptūros kūriniais, memorialiniais statiniais, buvusią įvykio ar gyvenamąją aplinką 
parodančiais daiktais ( NKPAĮ 20 str.). 

Draudžiama griauti ar žaloti statinius, skirtus tokios vietos vertingosioms savybėms pažymėti. Šie 
statiniai gali būti keičiami ar statomi nauji, tik gavus už tos vietos apsaugą atsakingos institucijos sutikimą.  

Būtina užtikrinti šių objektų vertingųjų savybių išsaugojimą, skirti lėšas jų teritorijų ir prieigų 
tvarkymui. Numatyti ir įrengti privažiavimus, priėjimo takus, informacinius ženklus, nuorodas. 

Užsienio valstybėms reikšmingos kapinės tvarkomos pagal „Užsienio valstybėms reikšmingo kultūros 
paveldo, esančio Lietuvos Respublikoje, tvarkymo taisykles“, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros 
ministro 2016-05-02 įsakymu Nr. ĮV-354. 

Ypatingą dėmesį skirti kapinių, kur yra daug Lietuvai nusipelniusių žmonių kapų, meniniu požiūriu 
vertingų antkapinių paminklų sutvarkymui. 

 

15.  INŽINERINĖ INFRASTRUKTŪRA 

Rokiškio rajono nžinerinė infrastruktūra apima techninės infrastruktūros sritis: 
 Ekoinžinerijos (vandentvarkos); 
 Energetikos (elektros, šilumos, dujų ir naftos tiekimo); 
 Ryšių ir telekomunikacijų sistemą; 
 Atliekų tvarkymo sistemą. 

Inžinerinė infrastruktūra gali ir privalo užtikrinti darnų šiuolaikinių gyvenamųjų vietovių 
funkcionavimą. Tik gerai išvystyta moderni inžinerinė infrastruktūra gali užtikrinti gyventojų buitinių poreikių 
ir įmonių gamybinių reikmių tenkinimą, komfortą, priešgaisrinės saugos reikalavimus. Ji didele dalimi įtakoja 
aplinkos kokybę ir gyventojų sveikatą. Nuo inžinerinės infrastruktūros išvystymo lygio taip pat priklauso 
Rokiškio rajono savivaldybės patrauklumas, nulemiantis investuotojų apsisprendimą. 

Šio bendrojo plano inžinerinės infrastruktūros vystymo koncepcinių siūlymų tikslas - įvertinant 
inžinerinės infrastruktūros sistemų dabartinę būklę, jų kitimo tendencijas ir reikmes, siūlyti technines 
priemones, įgalinančias: 

 gerinti rajono gyventojų gyvenimo sąlygas ir svečių, t. sk. turistų, komfortą; 
 užtikrinti patikimą naujai atsirasiančių gamybinių pajėgumų inžinerinį - techninį aprūpinimą; 
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 efektyviau gesinti kilusius gaisrus; 
 modernizuoti ir tobulinti inž. infrastruktūros sistemas, siekiant jų ekonomiškesnio eksploatavimo; 
 reikšmingai pagerinti gyvenamosios aplinkos kokybę. 

Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje yra: 
 3 miestai - Rokiškis, Obeliai ir Pandėlys; 
 9 miesteliai - Čedasai, Duokiškis, Juodupė, Jūžintai, Kamajai, Panemunėlis, Panemunis, Salos ir 

Suvainiškis; 
 689 kaimai. 

 
Visose Rokiškio rajono gyvenamosiose vietovėse yra įrengtos ir veikiančios inžinerinės 

infrastruktūros sistemos. Vienose vietovėse jos gerai išvystytos, apimančios visą teritoriją, kitose - tik dalinai 
išvystytos ir yra realus jų plėtros, tobulinimo poreikis. Daugelis sistemų Rokiškio rajone yra patenkinamos 
būklės, daugumą jų būtina atnaujinti. 

Reguliuojama, darnia inžinerinės infrastruktūros plėtra Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje 
įgyvendinant šiame bendrajame plane suformuluotas inžinerinės infrastruktūros vystymo nuostatas, galės būti 
užtikrintas sistemingas rajono vystymas. Palaipsniui, prioritetų tvarka įgyvendinant koncepcinius siūlymus, 
bus efektyviai panaudojami finansiniai ištekliai, darant mažiausią neigiamą poveikį aplinkai. Nemažos  
siūlymų dalies įgyvendinimas pagerins aplinkos kokybę. 
 

15.1. Vandens tiekimas 

Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje veikia išvystyta viešojo vandentiekio sistema, tiek 
gyventojams, tiek kitiems vartotojams patikimai tiekianti geros kokybės geriamąjį vandenį. 

Didžiausias viešojo vandens tiekėjo teikiamų paslaugų procentas koncentruojasi Rokiškio, Obelių ir 
Pandėlio miestuose, bei jų prieigose, seniūnijų centruose. 

Centralizuotai vandenį tiekia uždaroji akcinė bendrovė „Rokiškio vandenys“, paskirta viešuoju 
geriamojo vandens tiekėju Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje. 

Dalis rajono gyventojų, daugiausia – mažesniuose kaimuose, vandenį išgauna individualiai - iš 
artezinių gręžinių ir šachtinių šulinių. 

ŠIO BENDROJO PLANO KONCEPCIJA SIŪLOMA: 
 Toliau vystyti esamą rajono viešojo vandentiekio sistemą, sudarant tiek esamiems, tiek būsimiems 

gyventojams bei įmonėms galimybę naudoti viešojo vandentiekio vandenį, pirmiausia linijas 
nutiesiant į naujai užstatomus gyvenamuosius ir pramoninius kvartalus; 

 Centralizuotai tiekti vandenį, kuriame bendrosios geležies koncentracija atitiktų Lietuvos higienos 
normą HN 24: 2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. Sistemose, kur tiekiamas 
vanduo su per didele geležies ir amonio koncentracija, sumontuoti vandens gerinimo įrenginius; 

 Didesniam vartotojų, esančių už miestų ir miestelių ribos, skaičiui tiekti viešojo vandentiekio vandenį, 
formuojant aglomeracijas, tuo užtikrinant gyventojams geresnes higienines sąlygas; 

 Visų gyvenamųjų vietovių sistemų plėtrą vykdyti pagal prioritetus, numatytus „Rokiškio rajono 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano koregavimo plane“ (UAB 
,,Daugėla", Vilnius, 2020 m.); 

 Visuose rajono miestuose ir miesteliuose užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą, reikiamo 
skersmens vamzdynais sužiedinant vandentiekio linijas ir 150 - 200 m atstumu išdėstant gaisrinius 
hidrantus; 

 Atnaujinti bei techniškai tobulinti esamus blogos būklės vandentiekio tinklus, pirmiausia perklojant 
vamzdynus, kuriuose dažnai įvyksta avariniai gedimai; 

 Gyvenamųjų vietovių užstatytose teritorijų dalyse, kuriose nėra vandentiekio tinklų arba jų vamzdynų 
skersmenys nepakankami gaisrinių hidrantų įmontavimui, įrengti gaisrinių rezervuarų bei vandens 
talpyklų reikiamą kiekį su tvirtos dangos privažiavimais ir aikštelėmis gaisrinėms mašinoms; 

 Nenaudojamus vandentiekio gręžinius užsandarinti, užtikrinant požeminio vandens apsaugą nuo 
taršos; 

 Renovuojant vandentiekio sistemas ir atsisakius susidėvėjusios įrangos, ją būtina demontuoti bei 
saugiai pašalinti, kad ji nebūtų potencialios taršos šaltinis tiek aplinkosauginiu, tiek kraštovaizdžio 
atžvilgiu, taip pat tokia įranga neturi kelti pavojaus žmonių sveikatai. 
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15.2. Nuotekų tvarkymas 

15.2.1.  Buitinių nuotekų tvarkymas 

Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje veikia išvystyta buitinių nuotekų surinkimo ir tvarkymo 
sistema, kurią eksploatuoja: 

  UAB „ Rokiškio vandenys“; 
 Ūkiai, besinaudojantys individualia nuotekų tvarkymo sistema. 

 Visuose rajono miestuose, miesteliuose ir daugelyje kaimų kolektoriais surinktos buitinės nuotekos 
valyklose išvalomos ir išleidžiamos į atviruosius vandens telkinius. 

UAB „Rokiškio vandenys“ yra pagrindinė buitinių nuotekų tvarkymo įmonė Rokiškio rajone.   
Stambiausia rajono savivaldybės teritorijoje nuotekų surinkimo ir tvarkymo sistema yra Rokiškio mieste. 
Nuotekų vamzdyno – nuotakyno - būklė yra patenkinama. 

 ŠIO BENDROJO PLANO KONCEPCIJA: 
 Toliau vystyti esamą rajono nuotekų tvarkymo sistemą, sudarant tiek esamiems, tiek būsimiems 

gyventojams bei įmonėms galimybę naudotis centralizuotu nuotakynu, pirmiausia jo vamzdynus 
nutiesiant į naujai užstatomus gyvenamuosius ir pramoninius kvartalus; 

 Visų gyvenamųjų vietovių sistemų plėtrą vykdyti pagal prioritetus, numatytus „Rokiškio rajono 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano koregavimo plane“ (UAB 
,,Daugėla", Vilnius, 2020 m.); 

 Atnaujinti bei techniškai tobulinti esamus blogos būklės nuotekų tinklus, pirmiausia renovuojant 
vamzdynus, kuriuose dažnai įvyksta užsikimšimai, dėl vamzdžių jungčių nesandarumo vyksta didelė 
gruntinio vandens infiltracija. 

 

15.2.2. Paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymas  

Rokiškio rajono gyvenamosiose vietovėse paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų sistema išvystyta 
nepakankamai. Paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo ir valymo sistema yra mažiausiai išplėtota rajono miestų 
ir miestelių inžinerinės infrastruktūros sritis 

 BENDROJO PLANO KONCEPCIJA: 
 Toliau vystyti esamas paviršinių nuotekų surinkimo ir tvarkymo sistemas; 
 Rokiškio, Obelių, Pandėlio miesto ir visų miestelių pagrindinėse gatvėse bei aikštėse pakloti paviršinių 

(lietaus) nuotekų surinkimo, nuvedimo tinklus, įrengiant išleistuvus su nuotekų valyklomis, 
šalinančiomis naftos produktus ir nešamą smėlį; 

 Rezervuoti teritorijas paviršinių nuotekų valymo įrenginiams. 
 

15.3. Šilumos tiekimas 

Rokiškio rajono teritorijoje veikia centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemos, centralizuotai 
gyventojams ir įmonėms  pastatų šildymui ir vandentiekio karšto vandens ruošimui tiekiančios šilumos 
energiją. 

Akcinės bendrovės "Panevėžio energija“ Rokiškio šilumos tinklų rajonas gamina ir parduoda šilumos 
energiją Rokiškio miesto ir Bajorų kaimo gyventojams bei įmonėms patalpų šildymui, technologinėms 
reikmėms ir karšto vandens ruošimui. 

Akcinė bendrovė „Rokiškio komunalininkas“ eksploatuoja keturias rajono katilines: Obelių, Pandėlio, 
Kamajų ir Juodupės gimnazijos. 

BENDROJO PLANO KONCEPCIJA SIŪLOMA: 
 Esama CŠT sistema turėtų būti išlaikoma; 
 Siekiant, kad šilumos vartotojai Rokiškio rajone būtų aprūpinami šiluma mažiausiomis sąnaudomis ir 

neviršijant didžiausio leidžiamo poveikio aplinkai, turi būti ir toliau įgyvendinamos Rokiškio rajono 
šilumos ūkio specialiojo plano nuostatos bei priemonės. Planuojant naujas tankiai užstatytas teritorijas, 
arba dujofikavus nedujofikuotas CŠT teritorijas, specialieji planai turi būti atnaujinami įstatymu 
numatyta tvarka; 

 Neatnaujintas šilumos tiekimo linijas perkloti bekanalinėmis, keičiant jas palaipsniui, pirmenybę 
teikiant toms, kuriose šilumos nuostoliai yra didžiausi; 
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 Efektyvesniam šilumos energijos naudojimui atnaujinti nerenovuotus pastatus,  gerinant jų šilumines 
charakteristikas; 

 Instaliuojant naujus galingumus katilinėse, įvertinti urbanizacijos lygio tendencijas. 
 

15.4. Elektros energijos tiekimas 

Rokiškio rajono teritorijoje yra nutiestos 110 kV aukštos įtampos elektros perdavimo orinės linijos. 
Esamas aukštos įtampos elektros perdavimo tinklas yra pakankamas išlaikyti būsimas apkrovas. 
Rokiškio rajono aprūpinimo elektra infrastruktūra yra gerai išplėtota ir užtikrina patikimą elektros 

tiekimą vartotojams, yra laikomasi elektros tinklams ir įrenginiams nustatytų apsaugos zonų reikalavimų. 
BENDROJO PLANO KONCEPCIJA SIŪLOMA: 

 Esama schema turėtų būti išlaikoma; 
 Rekonstruoti susidėvėjusius elektros tinklus, siekiant užtikrinti elektros tiekimo patikimumo ir 

kokybės reikalavimus, didinti elektros tiekimo efektyvumą; 
 Vėjo jėgainių parką vystyti pagal specialųjį planą „Inžinerinės infrastruktūros vystymo planas vėjo 

jėgainių parko statybai Rokiškio rajono savivaldybėje“ (UAB “Ardynas“,  Kaunas, 2019 m.); 
 Įrengti saulės energijos elektrines, vadovaujantis „Saulės šviesos energijos elektrinių išdėstymo 

Rokiškio r. sav., Kamajų sen., Gudiškio vs.“  specialiuoju planu ir parengiant kitų tinkamų teritorijų 
SP; 

 Ties esamais ir planuojamais elektros tiekimo tinklais ir įrenginiais laikytis apsaugos zonoms bei jų 
tvarkymo režimui skirtų reikalavimų; 

 Į naujai užstatomus kvartalus žemos įtampos tinklus kloti tik požeminėmis kabelinėmis linijomis, 
būtinai – suformuotuose inžinerinių komunikacijų koridoriuose; 

 Visų rajono miestų ir miestelių istorinėse dalyse esamas orines žemos įtampos linijas išmontuoti, 
perklojant jas požeminėmis kabelinėmis; 

 Rajone skatinti efektyvų elektros vartojimą. Rekonstruojant esamas ir įrengiant naujas gatvių bei 
viešųjų erdvių apšvietimo sistemas, diegti efektyvaus elektros vartojimo priemones. 

 

15.5. Gamtinių dujų tiekimas 

Rokiškio rajonas nėra dujofikuotas. 
Perspektyviniu laikotarpiu rajone numatoma nutiesti magistralinį dujotiekį ir prie Rokiškio miesto 

įrengti dujų skirstymo stotį, pažymėtus 2008-06-27 Rokiškio rajono savivaldybės sprendimu patvirtinto 
Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniuose. 

 

15.6. Magistralinis naftotiekis 

Planuojamos Rokiškio rajono teritorijos šiaurės-rytinę dalį kerta magistralinio naftotiekio linija, kurią 
eksploatuoja akcinė bendrovė „Orlen Lietuva“. 

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu yra nustatytos magistralinių 
naftotiekių apsaugos zonos. 

Šiuo bendruoju planu numatoma, kad bus laikomasi visų LR žemės naudojimo sąlygų įstatymu 
nustatytų magistralinių naftotiekių vamzdynams bei įrenginiams skirtų reikalavimų ir apribojimų. 
 

15.7. Ryšiai ir telekomunikacijos 

Telekomunikacijų (fiksuotojo ir judriojo telefoninio ryšio, interneto, signalizacijos) infrastruktūra ir 
Lietuvos pašto tinklas Rokiškio rajone yra pakankamai išplėtoti ir apima visą planuojamą teritoriją. 

BENDROJO PLANO KONCEPCIJA: 
 Rokiškio rajone užtikrinti fiksuotojo ir judriojo telefoninio bei internetinio ryšio infrastruktūros plėtrą, 

vartotojams pasiūlant vis kokybiškesnes ir modernesnes paslaugas, sudarant konkurencines sąlygas 
judriojo ryšio operatoriams. Turi būti numatytos teritorijos planuojamiems telekomunikacijų ir ryšių 
įrenginiams bei jų apsaugos zonoms; 
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 Plėsti viešųjų interneto prieigos taškų tinklą. Svarbu naujus taškus diegti labiausiai lankomose 
visuomeninės paskirties įstaigose – bibliotekose, pašto skyriuose ir pan.; 

 Rajono gyventojų kompiuteriniam raštingumui skatinti, informacinių technologijų klausimais 
organizuoti seminarus ir mokymus; 

 Išlaikyti esamus AB „Lietuvos pašto“ padalinius. 
 

15.8. Atliekų tvarkymas 

Rokiškio rajone išrūšiuotos atliekos yra surenkamos konteinriais tam skirtose aikštelėse. Iš visoje 
rajono savivaldybės teritorijoje esančių didelių gabaritų atliekų turėtojų jos surenkamos apvažiavimo būdu. 
Atliekos yra tinkamai tvarkomos. 

BENDROJO PLANO KONCEPCIJA: 
 Išlaikyti ir vystyti esamą rajono atliekų tvarkymo sistemą; 
 Įrengti reikiamą konteinerių aikštelių skaičių; 
 Užtikrinti, kad atliekos būtų tvarkomos nesukeliant grėsmės žmonių sveikatai ir nenaudojant aplinkai 

galinčių pakenkti procesų ar metodų. 
 

15.9. Apibendrinimai ir išvados 

 Rokiškio rajone vandentvarkos sistemoa yra išvystytos, tačiau nepakankamai išplėtotos. Reikia vystyti 
tas sistemas, kad jos tiektų vandenį ir nuotekų surinkimo paslaugas didesniam ne tik miestų, bet ir 
kaimų gyventojų skaičiui, sumontuoti vandens gerinimo įrenginius vietovėse, kur jis tiekiamas 
neatitinkantis higienos normos reikalavimų, mažinti aplinkos taršą nevalomomis nuotekoms, įrengiant 
valyklas. Dirvožemio ir gruntinio vandens taršos, požemio vandens išteklių taršos rizikos 
sumažinimui, išplėsti centralizuotai vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventojų skaičių ir pagerinti 
BP teritorijoje teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybę; 

 Atnaujinti bei techniškai tobulinti vandentiekio tinklus, vandens gavybos ir apdorojimo įrangą; 
 Gaisrinio vandentiekio sistemą plėtoti kartu su vandens tiekimo sistema; 
 Rokiškio rajone paviršinių nuotekų tinklų sistema išvystyta nepakankamai. Būtina plėsti, tobulinti 

paviršinių nuotekų surinkimo sistemą. Rokiškyje įrengti valyklas,  Obeliuose, Pandėlyje ir visuose 
miesteliuose įrengti paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas su valyklomis; 

 Elektros energijos tiekimas atitinka poreikius, prie sistemos, nediegiant naujų pajėgumų 
transformatorių pastotėse, gali būti prijungta naujų vartotojų. Sistemą techniškai modernizuoti, žemos 
įtampos linijas naujai kloti tik požemines kabelines. Rekonstruojant esamas ir įrengiant naujas gatvių 
apšvietimo sistemas, diegti efektyvaus elektros vartojimo priemones. Vystyti vėjo jėgainių parką, 
įrengti saulės elektrines; 

 Neatnaujintas šilumos tiekimo linijas perkloti panaudojant bekanalius vamzdynus. Efektyvesniam 
šilumos energijos naudojimui atnaujinti nerenovuotus gyvenamuosius ir visuomeninius pastatus; 

 Pasiekti, kad ryšių, telekomunikacinių sistemų ir ypač internetinio ryšio tinklo priemonės būtų 
prieinamos visiems potencialiems rajono vartotojams - pagrindinis ryšių sistemos vystymo tikslas 
perspektyvoje. Plėsti viešųjų nemokamų interneto prieigos taškų tinklą. Išsaugoti, pritaikyti prie 
besikeičiančių reikmių esamus pašto skyrius. Neprastinti pašto skyrių tinklo, mažėjant gyventojų 
skaičiui kaimiškose vietovėse; 

 Siūloma įrengti daugiau atliekų surinkimui ir rūšiavimui skirtų aikštelių, visose seniūnijose rinkti ir 
kompostuoti žaliąsias atliekas. Plėtojamai komunalinių antrinių žaliavų atliekų surinkimo sistemai 
rezervuoti teritorijas konteinerinių aikštelių įrengimui; 

 Inžinerinės infrastruktūros plėtrą planuoti, kartu apjungiant su miestu ar miesteliu funkciniai susijusias 
gyvenamąsias vietoves, bendrai išsprendžiant aprūpinimą inžinerine įranga; 

 Naujai įrengiamus inžinerinius tinklus tiesti šiam tikslui suformuotuose inžinerinės infrastruktūros 
koridoriuose; 

 Tuo atveju, jei šios inžinerinės infrastruktūros vystymo koncepcijos nuostatos nebūtų įgyvendinamos, 
rajone vykstanti menkai reguliuojama inžinerinės infrastruktūros plėtra lemtų mažiau efektyvų 
finansinių išteklių panaudojimą. 
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16. POVEIKIS VISUOMENĖS SVEIKATAI 

Bendrajame plane teritorijos vystomos įvertinant esamą susiklosčiųsią padėtį, nenumatant naujų 
funkcinių zonų, kuriose galėtų atsirasti taršūs ir visuomenės sveikatai kenksmingi objektai. 

Pagrindinės pramonės zonos yra išlaikomos, jų veiklai yra rezervuojamos greta esančios laisvos ir neužstatytos 
teritorijos. Nauji taršūs objektai bendruoju planu nėra numatomi.  

Steigiantis naujoms įmonėms, jų veiklos keliamas triukšmo ir oro taršos lygis turės būti nustatomas 
atskirai rengiant konkretų planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą. 

Pagal bendrojo plano sprendinius įsikursiančios įmonės ar kita numatoma veikla negali pažeisti teisės 
aktų, kaip: Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministros 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604; Lietuvos higienos norma HN 121:2010 “Kvapo 
koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore”, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2010 m . spalio 4 d. įsakymu Nr. V-885; ribinės aplinkos oro užterštumo vertės, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. 
įsakymu Nr. 471/582 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2007 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. D1-329/V-469 redakcija), Aplinkos oro užterštumo sieros 
dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu 
normos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 591/640 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. D1-585/V-611 redakcija) 
reikalavimų. 

 

17. GALIMOS REIKŠMINGOS PASEKMĖS APLINKAI IR JŲ VERTINIMAS 

17.1. Vertinimo metu numatomi nagrinėti aplinkos komponentai bei pasekmės 

Bendrojo plano keitimu nėra numatoma reikšmingų neigiamų pasekmių aplinkai. Koncepcijoje yra 
išskiriami naujos urbanistinės plėtros etapai – prioritetinės ir neprioritetinės savivaldybės infrastruktūros 
teritorijos, detalizuojamas urbanizuojamų teritorijų vystymas, išskiriamos neužstatomos bendro naudojimo 
erdvių, atskirųjų želdynų ir kitos teritorijos. Atsižvelgiant į nustatomus koncepcijos sprendinius, galimos 
bendrojo plano įgyvendinimo neigamos pasekmės būtų mažesnės, nei vystant teritorijas pagal šiuo metu 
galiojantį bendrąjį planą. Atliekant strateginį pasekmių aplinkai vertinimą, nagrinėjama viena teritorijos 
vystymo koncepcija, kurioje be pagrindinių urbanistinių centrų numatoma diferencijuota vietinių urbanistinių 
centrų sistema. Ji formuojama didesnių kaimo gyvenamųjų vietovių pagrindu. Šia koncepcija būtų siekiama 
tolygesnio gyvenamųjų vietovių socialinio aprūpinimo, išlaikant skirtingo lygmens objektus, o taip pat taikant 
aktyvią urbanistinio vystymo politiką.  

Bendrojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitoje, vertinant koncepcijos sprendinius, 
numatoma įvertinti šių bendrojo plano sprendinių grupių poveikį:  

 gyvenamųjų teritorijų plėtros;  
 pramonės teritorijų plėtros;  
 socialinės-kultūrinės infrastruktūros; 
 inžinerinės infrastruktūros sprendinių; 
 rekreacijos vystymo; 
 kraštovaizdžio formavimo. 

Pagrindiniai aplinkos komponentai, kurių atžvilgiu numatoma atlikti vertinimą, atrinkti pagal Planų ir 
programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašą bei Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos 
bendrojo plano keitimo dokumento rengimo apimtį.  

Aplinkos komponentai, kuriems gali turėti įtakos rengiamo bendrojo plano sprendiniai: 
 Gamtinės aplinkos kokybė: 

o Klimatas ir aplinkos oro kokybė, 
o Vandens kokybė ir jo ištekliai, 
o Dirvožemio kokybė ir jo ištekliai, 
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 Bioįvairovė, gyvūnija ir augalija, 
 Saugomos teritorijos,  
 Kultūros paveldo objektai, 
 Gaminės aplinkos teritorinėms sistemoms: 

o Kraštovaizdis, 
o Gamtinis karkasas,  
o Želdiniai ir želdynai, paviršiniai vandens telkiniai bei jų pakrantės, 

 Visuomenė ir jos sveikata, 
 Materialusis turtas, ekonominė aplinka. 

 

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitoje nagrinėjamas koncepcijos sprendinių poveikis 
aplinkai aukščiau išvardintų vertinamų aplinkos komponentų atžvilgiu. Bendrojo plano strateginiu pasekmių 
aplinkai vertinimu numatoma įvertinti galimas reikšmingas tiesiogines bei netiesiogines, kaupiamąsias, 
trumpalaikes, ilgalaikes, teigiamas, neigiamas pasekmes vertinamiems aplinkos komponentams.  

 
17.2.  Teritorijos, kurios gali būti reikšmingai paveiktos dėl bendrojo plano sprendinių 

Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniai galimai reikšmingą poveikį 
gali padaryti numatomose urbanistinės plėtros teritorijose, skirtose gyvenamųjų teritorijų, pramonės objektų 
užstatymo išplėtimui. Numatomos naujos plėtros teritorijos dabar yra neužstatytos, todėl poveikio 
reikšmingumas bus tiek dėl teritorijos naudojimo pobūdžio pasikeitimo, tiek dėl didesnio teritorijos ploto 
uždengimo kietomis dangomis, pastatais ir pan.  

Poveikis aplinkai gali atsirasti dėl linijinių objektų, tokių kaip susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros, 
statybos (pavyzdžiui, numatyti kelių tiesimo bei rekonstravimo darbai, nauji tiltai, pralaidos ir kt.).  

Dėl inžinerinės infrastruktūros vystymo taip pat gali būti paliečiamos kultūros paveldo teritorijos, ypač 
tos, kurių vertingųjų savybių pobūdis – archeologinis. 

Naujos plėtros teritorijose žemės naudojimo pasikeitimo poveikio pobūdis žymia dalimi priklausys nuo 
tolimesnio sprendinių įgyvendinimo, t. y. parengtų urbanistinio suplanavimo projektų, techninių statybos 
projektų, kurie konkrečiai suformuos naujai kuriamos aplinkos funkcinius bei vizualinius parametrus. 

Neįgyvendinus šio bendrojo plano sprendinių, Rokiškio rajono savivaldybė galėtų ir toliau vystytis 
remiantis anksčiau parengto Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Tačiau 
svarbu pastebėti, kad nustatyti bendrojo plano sprendiniai nėra suderinami su naujai priimtais teisės aktais, 
patikslintomis ir papildytomis teisės aktų nuostatomis (2014 m. pakeistas LR Teritorijų planavimo įstatymas, 
priimtos Teritorijų planavimo normos, parengtos Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo 
taisyklės, 2019 m. priimtas LR Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas ir kt.). Esant tokiai situacijai, 
bendrojo plano įgyvendinimas daugeliu atvejų gali prieštarauti naujai priimtiems teritorijų planavimo tikslams 
ir uždaviniais, be to gali iškilti bendrojo plano įgyvendinimo sunkumų dėl savivaldybės infrastruktūros 
vystymo. 

Apibendrinantis vertinimas pateikiamas 17.9.2 lentelėje, kurioje nustatomas sprendinių pasekmių 
pobūdis (ilgalaikis, trumpalaikis, teigiamas ir neigiamas poveikis atskirų poveikio pobūdžio (tiesioginio, 
netiesioginio, kaupiamojo, sąveikaujančio) aspektais). 

 
17.3. Poveikis gamtinės aplinkos kokybei (klimatui, aplinkos orui, vandeniui ir dirvožemiui).  

Poveikis orui, vandeniui, dirvožemiui ir klimatui daugiausia gali priklausyti nuo gyvenamųjų teritorijų 
bei pramonės objektų plėtros, inžinerinės bei susisiekimo infrastruktūros vystymo (17.3.1 lentelė). 

Šiuo metu neužstatytų teritorijų užstatymas turės reikšmingų pasekmių tų teritorijų vandens režimui bei 
dirvožemiui. Atsiras daugiau kietų paviršių, o tai keis vandens nuotėkio kryptį bei skverbimąsi į požeminius 
horizontus. Dalis dirvožemio teritorijų plotų bus sunaikinta vykstant statyboms.  

Inžinerinės infrastruktūros sprendiniai kartu su urbanistiniais sprendiniais turės teigiamą reikšmingą 
poveikį oro, vandens ir dirvožemio kokybei. Sudarant sąlygas plėsti centralizuotą šilumos tiekimą, parenkant 
mažiau taršias kuro rūšis gerės oro kokybė, didesniam vartotojų skaičiui prisijungus prie centralizuoto 
vandentiekio ir nuotekų tinklų gerės paviršinių vandens telkinių kokybė, o gerinant bei vystant atliekų 
surinkimo ir šalinimo sistemą, mažės dirvožemio tarša atliekomis. Didžiausią įtaką oro bei akustinei taršai 
turės transporto augimas. Kai kurios transporto organizacinės priemonės (srautų išskaidymas, elektra varomo 



ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMAS  
SPAV ataskaita 

 

 

 

144 

UAB „Elberta“                                                                                                                                       Partizanų g.56-60, LT 49432 Kaunas 
 

autotransporto augimo skatinimas) leis sumažinti oro taršą, tačiau bendras jos lygis gali didėti dėl bendro 
Lietuvos gyventojų mobilumo augimo. 

17.3.1 lentelė. Bendrojo plano koncepcijos sprendinių pasekmių aplinkos kokybei (klimatui, aplinkos orui, vandeniui ir 
dirvožemiui) apibūdinimas  

Aplinkos 
kompo-
nentai 

Galimų pasekmių aplinkai apibūdinimas 

Klimato, 
aplinkos 

oro 
kokybė  

Rokiškio rajono klimatui ir aplinkos oro kokybei gali įtakos turėti susisiekimo sistemos vystymo, 
gamtinių teritorijų formavimo siūlymai. 

Bendrojo plano keitimo sprendiniai, numatantys sąlygas ekologiško judumo infrastruktūros įrengimui 
(turistinės pėsčiųjų, dviračių, vandens trasos, takai), sudarys prielaidas rinktis judėjimą pėsčiomis, 
dviračiais. Tokiu būdu būtų mažinamas automobilių eismas, dėl kurio yra didinama oro tarša. 

Taip pat bendrojo plano keitimo sprendiniais numatomos priemonės gamtinių teritorijų kryptingam 
formavimui, kurios leistų geriau jas įjungti į rajono aplinką. Tai taip pat turėtų reikšmės rajono 
mikroklimatui, oro kokybei rajono vidaus erdvėse. 

Rokiškio rajono savivaldybėje naujų pramonės zonų išdėstymas numatomas įvertinant esamą 
gamybinę infrastruktūrą, geografinę gyvenamųjų zonų išsidėstymo padėtį (vertinant vyraujančių vėjų 
poveikį), kraštovaizdžio vizualinę apsaugą. Didžiausios naujos pramonės zonos yra numatomos Rokiškyje, 
Obeliuose prie esamų gamybinių objektų. 

Tokiu sprendimu būtų išlaikyta ta pati gamybinių objektų vieta, neatsirastų naujų potencialių oro 
taršos židinių naujose rajono vietose.  

Apibendrinant galima daryti išvadą, kad bendrojo plano sprendiniai turės teigiamą poveikį aplinkos 
oro kokybei. 

Vandens 
kokybė ir 

jo 
ištekliai 

Vandens kokybei ir jo ištekliams didžiausią poveikį, pagal bendrojo plano rengimo sprendinius, gali 
turėti buitinių nuotekų centralizuoto surinkimo plėtojimas, o taip pat surinktų nuotekų išvalymo kokybės 
didinimas.  

Bendrajame plane numatomas kompaktiškesnis urbanizuotų teritorijų vystymas tai leis efektyviau 
plėtoti centralizuotą buitinių nuotekų surinkimo tinklų infrastruktūrą. 

Apibendrinant galima daryti išvadą, kad bendrojo plano sprendiniai turės teigiamą poveikį vandens 
kokybei. 

Dirvože-
mio 

kokybė ir 
jo ištekliai 

Dirvožemio ištekliai mažės daugiausia dėl vykstančios užstatymo plėtros. Įvertinant, kad bendrojo 
plano keitimu numatomas nuoseklus kompaktiškos urbanistinės struktūros formavimas, poveikis gali būti 
vertinamas kaip nereikšmingas. 

Bendrojo plano rengimu yra išlaikomos esamos želdinių teritorijos, formuojamos naujos. Tai turės 
teigiamą poveikį dirvožemio kokybei.  

Apibendrinant numatytus bendrojo plano sprendinius, įvertinamos nereikšmingos neigiamos  
pasekmės dirvožemiui. 

 

 
17.4. Poveikis augalijai, gyvūnijai, bioįvairovei 

 
Didžiausią poveikį augalijai, gyvūnijai ir bioįvairovei gali turėti urbanistinės plėtros sprendiniai (tiek 

gyvenamųjų, tiek inžinerinės infrastruktūros teritorijų plėtra), o taip pat rekreacinės infrastruktūros vystymas.  
Urbanistinės dalies sprendiniai, susiję su teritorijų užstatymu, turės neigiamą poveikį biologinei 

įvairovei, gyvūnijai ir augalijai numatomose plėtros teritorijose, tačiau tik lokaliniu mastu. Užstatant šias 
teritorijas bus prarasta dalis gyvūnams ir augalams tinkamų teritorijų. 

Rekreacinės infrastruktūros vystymas taip pat sudarys prielaidas natūralios gamtinės aplinkos 
pokyčiams – natūralių žemės paviršiaus plotų pertvarkymui (pievų sumažėjimui dėl sporto aikštynų įrengimo, 
takų įrengimo, paplūdimių, poilsiautojų lankymosi ir pan.), susiformavusių gamtinių erdvių pasikeitimams 
(mažosios architektūros elementų įrengimui, dalies medžių, krūmų pašalinimui vykdant kraštovaizdinius 
kirtimus ir pan.). Tačiau rekreacinės infrastruktūros vystymas gamtinėje aplinkoje esminių pokyčių nesukeltų.  

Teigiamą poveikį augalijai, gyvūnijai ir bioįvairovei turės numatomi kraštovaizdžio formavimo 
sprendiniai, kuriais siekiama vystyti želdynų sistemą.  

17.4.1 lentelė. Bendrojo plano koncepcijos sprendinių pasekmių augalijai, gyvūnijai, bioįvairovei apibūdinimas  
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Aplinkos 
kompo-
nentai 

Galimų pasekmių aplinkai apibūdinimas 

Bioįvairo-
vė, 

gyvūnija, 
augalija 

Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje numatomi rekreacinės infrastruktūros, kaimo turizmo, rekreacinių 
miškų, želdynų sistemos vystymo sprendiniai. Šie sprendiniai gali būti reikšmingi aplinkosauginiu bei edukaciniu 
požiūriais. 

Numatomi sprendiniai turizmo ir rekreacijos vystymui Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje sudarytų 
palankesnes sąlygas augalijai, gyvūnijai ir bioįvairovei. 

Apibendrinant, tikėtinas teigiamas poveikis bioįvairovei, gyvūnijai, augalijai.  

 
 

17.5. Poveikis saugomoms teritorijoms 

Bendrojo plano keitimo sprendiniuose yra įvertinamos esamos saugomos teritorijos. Saugomose 
teritorijose nėra numatoma teritorijų naudojimo pasikeitimo ar kitų naujų teritorinio vystymo siūlymų. 
Bendrajame plane yra įvertinama, kad šios teritorijos turi būti naudojamos vadovaujantis saugomų teritorijų 
dokumentais. Saugomų teritorijų aplinkoje numatoma ekstensyvaus naudojimo rekreacinė infrastruktūra. 
Bendrojo plano sprendiniais neigiamo poveikio saugomoms teritorijoms nėra numatoma.  

17.5.1 lentelė. Bendrojo plano koncepcijos sprendinių pasekmių saugomoms teritorijoms apibūdinimas  

Aplinkos 
kompo-
nentai 

Galimų pasekmių aplinkai apibūdinimas 

Saugomos 
teritorijos 

Į bendrojo plano keitimo ribas patenkančiose saugomose teritorijose nėra numatoma naujų sprendinių.  
 
Apibendrinant bendrojo plano keitimo sprendinių poveikį saugomoms teritorijoms, galima teigti, kad neigiamų 

pasekmių Rokiškio rajono savivaldybėje esančioms saugomoms teritorijoms bendrojo plano keitimas nesąlygos.  

 
 

17.6. Poveikis kultūros paveldui 

Kultūros paveldo apsaugos požiūriu labiausiai gali būti paveikti tie objektai, šalia kurių numatoma nauja 
urbanistinė plėtra, nauja statyba. Siekiant išvengti neigiamo poveikio kultūros paveldo objektams, Bendrojo 
plano sprendiniais numatant užstatomos aplinkos pokyčius, siekiama darnaus užstatymo formavimo. Bendrojo 
plano sprendiniais atskirai įvertinami šie pagrindiniai kultūros paveldo objektai, kaip Rokiškio miesto istorinė 
dalis (u.k. 17102), Kamajų miestelio istorinė dalis (u. k. 17088), Moškėnų piliakalnis (u.k. 23848), Rokiškio 
dvaro sodyba (u.k. 1010), Gačionių dvaro sodyba (u.k. 554), Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios 
statinių kompleksas (u.k. 1011) ir kiti. Planuojant teritoriją yra įvertinami specialiaisiais planais nustatyti 
reglamentai ir kiti reikalavimai. Planuojant šių objektų aplinką siekiama pastatų tūrio mastelio išlaikymo, 
įvertinamas aplinkinis kraštovaizdis, nuo senamiesčio atsiveriančios panoramos.  

Teigiamą ilgalaikį poveikį kultūros paveldui turės koncepcijoje numatomi rekreacinės sistemos ir 
infrastruktūros plėtojimo sprendiniai, kurie paskatins kultūros paveldo objektų ir vietovių lankymą, naudojimą 
ir tvarkymą bei tuo pačiu padidins jų pažinimo galimybes plačiajai visuomenei. 

Kultūros paveldo objektai yra kultūrinio-pažintinio turizmo ištekliai. Rokiškio rajono savivaldybės 
kultūros paveldo apsauga realizuojama, pritaikant jį viešajam pažinimui ir naudojimui, visuomenės švietimui 
ir kultūriniam-pažintiniam turizmui plėtoti, išsaugant archeologinį paveldą.  

 

17.6.1 lentelė. Bendrojo plano koncepcijos sprendinių pasekmių kultūros paveldui, kraštovaizdžiui apibūdinimas  

Aplinkos 
kompo-
nentai 

Galimų pasekmių aplinkai apibūdinimas Galimų pasekmių aplinkai apibūdinimas 

I alternatyva II alternatyva  
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Kultūros 
paveldas 
(įskaitant 

architektū-
rinį ir 

archeolo-
ginį 

paveldą), 
statiniai, 

teritorijos  

Bendrojo plano rengimu siekiama tinkamai įvertinti kultūros paveldo objektus, priimti sprendimus, kurie 
nesudarytų prielaidų sumenkinti saugomų kultūros paveldo vertybių reikšmės. 

 Poveikis kultūros paveldo objektų teritorijoms: 
Numatomi sprendiniai turės tik teigiamą poveikį, nustatant kultūros paveldo objektų ir jų aplinkos (gretimų 

teritorijų) tvarkymą ir naudojimą. Nustatant gretimų kultūros paveldo objektų teritorijų tvarkymo ir naudojimo 
reikalavimus, įvertinamas šiems objektams draugiškos aplinkos formavimas, jų kraštovaizdžio estetinė kokybė, 
harmoningumas. Išskirtinis dėmesys skiriamas archeologinio paveldo vietovėms.  

Bendrajame plane įvertinama, kad kultūros paveldo objektai turi būti naudojami vadovaujantis nekilnojamojo 
kultūros paveldo specialiųjų planų reglamentais. 

 

Apibendrinant bendrojo plano keitimo sprendinių poveikį kultūros paveldo objektams, galima teigti, kad 
neigiamų pasekmių Rokiškio rajono savivaldybėje esantiems kultūros paveldo objektams bendrojo plano keitimas 
nesąlygos.  

 
 

17.7. Poveikis gamtinės aplinkos teritorinėms sistemoms kraštovaizdžiui, žemės paviršiaus 
formoms, vandens telkiniams, želdiniams ir želdynams 

Vertinant poveikį gamtinės aplinkos teritorinėms sistemoms, nagrinėjami tokie aplinkos komponentai, 
kaip: kraštovaizdis, gamtinis karkasas, saugomos teritorijos ir gamtos objektai, želdiniai ir želdynai, paviršiniai 
vandens telkiniai bei jų pakrantės. Bendrojo plano sprendiniai kraštovaizdžiui daugiausiai gali turėti poveikį 
dėl naujos urbanistinės plėtros pagrindiniuose rajono centruose (Rokiškis, Obeliai, Pandėlys) bei stambesnėse 
kaimo gyvenvietėse (Juodupė, Kavoliškis, Kriaunos, Panemunėlis GST, Kamajai, Jūžintai, Laibgaliai ir kt.). 
Pagal koncepcijos sprendinius, užstatymo teritorijų vystymas būtų nuoseklus, prie jau esamų užstatytų 
teritorijų, nepažeidžiant esamo kraštovaizdžio teritorijų.  

Bendrojo plano keitimo sprendiniais siekiama užtikrinti aukštą gamtinio karkaso geoekologinį 
potencialą, išsaugoti jo svarbiausius elementus – želdynus, vandens telkinius ir kt. 

Vertinant koncepcijos sprendinius, gali būti pažymėta, kad teritorijų vystymas yra palankus 
kraštovaizdžio vizualinės struktūros formavimui. Todėl, vertinant koncepcijos sprendinius,  tikėtinos 
teigiamos ilgalaikės pasekmės. 

17.7.1 lentelė. Bendrojo plano koncepcijos sprendinių pasekmių kraštovaizdžiui apibūdinimas  

Aplinkos 
kompo-
nentai 

Galimų pasekmių aplinkai apibūdinimas 

Kraštovaiz-
dis, vandens 

telkiniai, 
želdiniai ir 

želdynai 
 

Kraštovaizdis 
Atliekant bendrojo plano keitimą yra įvertinama, kad naujas užstatymas padidins teritorijos urbanizacijos laipsnį, 

tačiau, nustatant teritorijos vystymo prioritetus, naujas užstatymas būtų formuojamas taip, kad jis nepažeistų vietovės 
kraštovaizdžio ypatumų – ribojamas pastatų aukštis, išlaikomos neužstatomos erdvės.  

 
Gamtinis karkasas 
Planuojant Rokiškio rajono savivaldybės teritorijas, numatoma stiprinti gamtinio karkaso teritorijas, 

nepažeidžiant saugomų teritorijų ribas, sujungti ekologinę svarbą turinčias buveines, kaip augalų ir gyvūnų migracijai 
reikalingas teritorijas. Svarbu į gamtinio karkaso sistemą įjungti mažesnius upelius, formuoti žaliųjų jungčių ir 
atskirųjų želdynų teritorijas. 

 
Poveikis paviršiniams vandens telkiniams: 
Bendrajame plane įvertinamos paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos.  
 
Poveikis želdiniams: 
Bendrojo plano sprendiniais išlaikomi esami miško želdinių masyvai. Dalį esamų neužstatytų ir miško želdiniais 

neapaugusių teritorijų numatoma panaudoti parkų ir kitų želdynų kūrimui. Svarbu didinti rajono miškingumą. 
 

Pramonės zonų plėtros numatymas Rokiškio, Obelių miestuose prie esamų pramoninių zonų nesudarytų 
nepalankių sąlygų šių miestų ekologinei situacijai. 

Netaršios pramonės teritorijos Rokiškio mieste neįsiteripia į gamtinį karkasą, o yra šalia jo (pietrytinė miesto 
dalis). Rezervinės pramonės zonos numatomos toliau nuo gamtinio karkaso, už miesto administracinių ribų. 
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Apibendrinant galima teigti, kad bendrojo plano koncepcijos sprendiniai neturės neigiamų pasekmių 
kraštovaizdžiui, gamtiniam karkasui.   

 
 

17.8. Poveikis visuomenei ir jos sveikatai  

 
Atsižvelgiant į demografinę Rokiškio rajono savivaldybės situaciją, būtina tinkamai įvertinti esamą 

socialinę infrastruktūrą, jos plėtros poreikius. Esant dabartiniam gyventojų skaičiui, pagrindinių socialinės 
infrastruktūros objektų yra pakankamai, tačiau įvairesnių socialinių paslaugų poreikis auga. 

Bendrojo plano koncepcija yra įvertinamos priemonės visuomenės sveikatos gerinimui, socialinių 
paslaugų prieinamumo, gyventojų užimtumo ir jų kultūrinės saviraiškos didinimui. Tai ir socialinių paslaugų 
plėtra, ir pirminės sveikatos paslaugų sistemos palaikymas, ir aktyvaus laisvalaikio, daugiafunkcinių centrų 
kūrimo galimybės. 

 

17.8.1 lentelė. Bendrojo plano koncepcijos sprendinių pasekmių visuomenei ir jos sveikatai apibūdinimas  

Aplinkos 
kompo-
nentai 

Galimų pasekmių aplinkai apibūdinimas 

Visuomenė 
ir jos 

sveikata  

Bendrojo plano koncepcijos sprendiniai turės teigiamos įtakos visuomenės sveikatai. Bendrojo plano 
sprendiniais numatomas inžinerinės būklės gerinimas turės netiesiogines teigiamas pasekmes (bus nustatomos 
palankesnės sąlygos vandens kokybės, higienos normų reikalavimų užtikrinimui, gerės gyvenamosios aplinkos 
kokybė). 

Kartu bendruoju planu įvertinamas sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymas (remiantis Sanitarinių apsaugos 
zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklėmis, patvirtintomis 2004 m. rugpjūčio 19 d. Lietuvos Respublikos Sveikatos 
apsaugos ministro įsakymu Nr. V-586 (Žin., 2004, Nr. 134-4878)), jei būtų vystomi neigiamą poveikį aplinkai galintys 
kelti objektai.  

Bendrojo plano rengimu numatomi gamtinio karkaso ir kraštovaizdžio formavimo reikalavimai taip pat turės 
teigiamų pasekmių visuomenės sveikatai. Dėl gamtinio karkaso stiprinimo pasiūlymų bus pagerinta gamtinės aplinkos 
ekologinė situacija, o kartu ir oro kokybė. Numatomi rekreacijos infrastruktūros plėtojimo sprendiniai sudarys didesnę 
teritorinę pasiūlą gyventojų ir poilsiautojų poilsio ir rekreacinei veiklai atvirame ore. Šie veiksniai teigiamai veiks 
visuomenės sveikatą. 

Apibendrinant galima teigti, kad bendrojo plano keitimo sprendiniai neigiamų pasekmių visuomenės sveikatai 
nesąlygos. Ilgalaikėje perspektyvoje, įgyvendinus bendrojo plano sprendinius, gali pasireikšti reikšmingos teigiamos 
pasekmės rajono gyventojų ir poilsiautojų sveikatai. 

 
17.9. Poveikis ekonominei aplinkai, materialiajam turtui 

 
Ekonominei aplinkai, materialiajam turtui svarbią reikšmę gali turėti su gyventojų užimtumu susijusių 

teritorijų planavimo sprendinių numatymas.  
Bendrojo plano pasiūlymuose numatomos teritorijos pramonės, verslų ir rekreacinės infrastruktūros 

plėtrai turės teigiamą poveikį savivaldybės ekonominei aplinkai. Pramonės, verslų ir rekreacinės 
infrastruktūros plėtra padidins rajono patrauklumą, pritrauks naujus gyventojus, investuotojus. Teigiamą 
poveikį turėtų gyvenamųjų teritorijų vystymo pasiūlymai.  

Teigiamą poveikį verslo plėtrai turės ir inžinerinės infrastruktūros plėtra, socialinės dalies sprendiniai, 
susiję su darbo jėgos kokybės gerinimu ir kt.  

17.9.1 lentelė. Bendrojo plano koncepcijos sprendinių pasekmių ekonominei aplinkai, materialiajam turtui apibūdinimas  

Aplinkos 
kompo-
nentai 

Galimų pasekmių aplinkai apibūdinimas 
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Materialusis 
turtas, 

ekonominė 
aplinka 

(užimtumas 
ir darbo 
rinka)  

Bendrojo plano koncepcijos sprendiniai turės teigiamą ilgalaikį poveikį ekonominei aplinkai, nes numatomais 
sprendiniais būtų užtikrinamas racionalesnis ir efektyvesnis Rokiškio rajono teritorijų panaudojimas urbanistinei 
plėtrai.  

Bendrojo plano koncepcijos sprendiniai ilgalaikėje perspektyvoje taip pat turės teigiamą poveikį rajono 
gyventojų užimtumui ir darbo rinkai, nes numatomas daugiafunkcinis zonavimas leis lanksčiau pasirinkti konkrečius 
teritorijų naudojimo būdus. Tai užtikrins lankstesnį teritorijų panaudojimą, sudarys palankesnes sąlygas rajono 
gyvybingumui stiprėti. 

Bendrojo plano koncepcija numatomi rekreacinės infrastruktūros vystymo principai skatins turizmą. 
Koncepcijoje numatomos pramonės teritorijos prie esamų pramoninių zonų užtikrins reikiamą teritorijų pasiūlą 

gamybos įmonių įsikūrimui planuojamame laikotarpyje. Išdėstant teritorijas prie esamų zonų, bus sudarytos 
palankesnės sąlygos infrastruktūros optimizavimui, kompaktiškesniam užstatymui formuotis. 

 
Apibendrinant galima teigti, kad bendrojo plano koncepcijos sprendiniai turės teigiamas ilgalaikes pasekmes. 

Apibendrinantis Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijos sprendinių 
galimų pasekmių vertinimas aplinkos komponentams pateiktas 17.9.2 lentelėje. 
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17.9.2 lentelė. Bendrojo plano koncepcijos galimų sprendinių pasekmių aplinkos komponentams vertinimo kontrolinis sąrašas 

Vertinami aplinkos 
komponentai 

Galimų bendrojo plano sprendinių pasekmių pobūdis 
 (teigiamas „+“, neigiamas „-“ , neutralus „0“) 

Apibendrinimas 
Status quo alternatyva Koncepcijos alternatyva  
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Klimatas ir aplinkos 
oro kokybė 

+ + 0 0 0 0 0 + 0 + + 0 0 + 0 + 0 + 

Rokiškio rajono klimatui ir aplinkos oro kokybei gali 
įtakos turėti susisiekimo sistemos vystymo, gamtinių 
teritorijų formavimo siūlymai. 
Bendrojo plano keitimo sprendiniai, numatantys sąlygas 
ekologiško judumo infrastruktūros įrengimui (turistinės 
pėsčiųjų, dviračių, vandens trasos, takai), sudarys 
prielaidas rinktis judėjimą pėsčiomis, dviračiais. Tokiu 
būdu būtų mažinamas automobilių eismas, dėl kurio yra 
didinama oro tarša. 
Taip pat bendrojo plano keitimo sprendiniais numatomos 
priemonės gamtinių teritorijų kryptingam formavimui, 
kurios leistų geriau jas įjungti į rajono aplinką. Tai taip 
pat turėtų reikšmės rajono mikroklimatui, oro kokybei 
rajono vidaus erdvėse. 
Rokiškio rajono savivaldybėje naujų pramonės zonų 
išdėstymas numatomas įvertinant esamą gamybinę 
infrastruktūrą, geografinę gyvenamųjų zonų išsidėstymo 
padėtį (vertinant vyraujančių vėjų poveikį), 
kraštovaizdžio vizualinę apsaugą. Didžiausios naujos 
pramonės zonos yra numatomos Rokiškyje, Obeliuose 
prie esamų gamybinių objektų. 
Tokiu sprendimu būtų išlaikyta ta pati gamybinių 
objektų vieta, neatsirastų naujų potencialių oro taršos 
židinių naujose rajono vietose.  
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Vertinami aplinkos 
komponentai 

Galimų bendrojo plano sprendinių pasekmių pobūdis 
 (teigiamas „+“, neigiamas „-“ , neutralus „0“) 

Apibendrinimas 
Status quo alternatyva Koncepcijos alternatyva  
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Apibendrinant galima daryti išvadą, kad bendrojo plano 
sprendiniai turės teigiamą poveikį aplinkos oro kokybei. 

Vandens kokybė ir 
jo ištekliai 

+ 0 0 + 0 0 0 + 0 + + + + 0 0 + + 0 

Vandens kokybei ir jo ištekliams didžiausią poveikį, 
pagal bendrojo plano rengimo sprendinius, gali turėti 
buitinių nuotekų centralizuoto surinkimo plėtojimas, o 
taip pat surinktų nuotekų išvalymo kokybės didinimas.  
Bendrajame plane numatomas kompaktiškesnis 
urbanizuotų teritorijų vystymas tai leis efektyviau plėtoti 
centralizuotą buitinių nuotekų surinkimo tinklų 
infrastruktūrą. 
Apibendrinant galima daryti išvadą, kad bendrojo plano 
sprendiniai turės teigiamą poveikį vandens kokybei. 

Dirvožemio kokybė 
ir jo ištekliai 

+ + 0 0 0 0 0 + 0 + + + + 0 + + + 0 

Dirvožemio ištekliai mažės daugiausia dėl vykstančios 
užstatymo plėtros. Įvertinant, kad bendrojo plano 
keitimu numatomas nuoseklus kompaktiškos 
urbanistinės struktūros formavimas, poveikis gali būti 
vertinamas kaip nereikšmingas. 
Bendrojo plano rengimu yra išlaikomos esamos želdinių 
teritorijos, formuojamos naujos. Tai turės teigiamą 
poveikį dirvožemio kokybei.  
Apibendrinant numatytus bendrojo plano sprendinius, 
įvertinamos nereikšmingos neigiamos  pasekmės 
dirvožemiui. 

Bioįvairovė, 
gyvūnija ir augalija 

0 + 0 0 + 0 0 + 0 + + + 0 0 0 + + 0 
Bioįvairovei, gyvūnijai ir augalijai didžiausia poveikį 
turės gamtinio karkaso geoekologinio potencialo 
stiprinimas, želdynų sistemos formavimas. Rokiškio 
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Vertinami aplinkos 
komponentai 

Galimų bendrojo plano sprendinių pasekmių pobūdis 
 (teigiamas „+“, neigiamas „-“ , neutralus „0“) 

Apibendrinimas 
Status quo alternatyva Koncepcijos alternatyva  

T
ie

si
og

in
ės

 p
as

ek
m

ės
 

N
et

ie
si

og
in

ės
 p

as
ek

m
ės

 

K
au

pi
am

os
io

s 
pa

se
km

ės
 

S
ąv

ei
ka

uj
an

či
os

  
(S

in
er

ge
ti

nė
s)

 p
as

ek
m

ės
 

T
ru

m
pa

la
ik

ės
 p

as
ek

m
ės

 

V
id

ut
in

ės
 tr

uk
m

ės
 

pa
se

km
ės

 

Il
ga

la
ik

ės
 p

as
ek

m
ės

 

N
uo

la
ti

nė
s 

pa
se

km
ės

 

L
ai

ki
no

s 
pa

se
km

ės
 

T
ie

si
og

in
ės

 p
as

ek
m

ės
 

N
et

ie
si

og
in

ės
 p

as
ek

m
ės

 

K
au

pi
am

os
io

s 
pa

se
km

ės
 

S
ąv

ei
ka

uj
an

či
os

  
(S

in
er

ge
ti

nė
s)

 p
as

ek
m

ės
 

T
ru

m
pa

la
ik

ės
 p

as
ek

m
ės

 

V
id

ut
in

ės
 tr

uk
m

ės
 

pa
se

km
ės

 

Il
ga

la
ik

ės
 p

as
ek

m
ės

 

N
uo

la
ti

nė
s 

pa
se

km
ės

 

L
ai

ki
no

s 
pa

se
km

ės
 

 

rajono savivaldybės teritorijoje numatomi rekreacinės 
infrastruktūros, kaimo turizmo, rekreacinių miškų, 
želdynų sistemos vystymo sprendiniai sudarytų 
palankesnes sąlygas augalijai, gyvūnijai ir bioįvairovei. 
Apibendrinant, tikėtinas teigiamas poveikis bioįvairovei, 
gyvūnijai, augalijai. 

Saugomos teritorijos + 

+ + 0 + 0 0 0 + 0 + + + 0 0 + + 0 Į bendrojo plano keitimo ribas patenkančiose saugomose 
teritorijose nėra numatoma naujų sprendinių.  
Apibendrinant bendrojo plano keitimo sprendinių 
poveikį saugomoms teritorijoms, galima teigti, kad 
neigiamų pasekmių Rokiškio rajono savivaldybėje 
esančioms saugomoms teritorijoms bendrojo plano 
keitimas nesąlygos. 

Kultūros paveldo 
objektai, statiniai, 
teritorijos įranga, 
išlikę istorinės 
žemėnaudos ir 
žemėvaldos objektai 

0 + 0 + 0 0 0 0 0 + + 0 + 0 0 + + 0 

Bendrojo plano rengimu siekiama tinkamai įvertinti 
kultūros paveldo objektus, priimti sprendimus, kurie 
nesudarytų prielaidų sumenkinti saugomų kultūros 
paveldo vertybių reikšmės. 
Numatomi sprendiniai turės tik teigiamą poveikį, 
nustatant kultūros paveldo objektų ir jų aplinkos 
(gretimų teritorijų) tvarkymą ir naudojimą. Išskirtinis 
dėmesys skiriamas urbanistinio, archeologinio paveldo 
vietovėms. Bendrajame plane įvertinama, kad kultūros 
paveldo objektai turi būti naudojami vadovaujantis 
nekilnojamojo kultūros paveldo specialiųjų planų 
reglamentais. 
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Vertinami aplinkos 
komponentai 

Galimų bendrojo plano sprendinių pasekmių pobūdis 
 (teigiamas „+“, neigiamas „-“ , neutralus „0“) 

Apibendrinimas 
Status quo alternatyva Koncepcijos alternatyva  
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Apibendrinant bendrojo plano keitimo sprendinių 
poveikį kultūros paveldo objektams, galima teigti, kad 
neigiamų pasekmių Rokiškio rajono savivaldybėje 
esantiems kultūros paveldo objektams bendrojo plano 
keitimas nesąlygos. 

Kraštovaizdis, 
gamtinis karkasas, 
vandens telkiniai ir 
jų pakrančių 
apsaugos juostos, 
želdiniai ir želdynai 

0 + 0 0 + 0 0 + 0 + + + 0 0 0 + + 0 

Atliekant bendrojo plano keitimą yra įvertinama, kad 
naujas užstatymas padidins teritorijos urbanizacijos 
laipsnį, tačiau, nustatant teritorijos vystymo prioritetus, 
naujas užstatymas būtų formuojamas taip, kad jis 
nepažeistų vietovės kraštovaizdžio ypatumų – ribojamas 
pastatų aukštis, išlaikomos neužstatomos erdvės.  
Bendrojo plano sprendiniais rajone numatoma stiprinti 
gamtinio karkaso teritorijas, nepažeidžiant saugomų 
teritorijų ribas, sujungti ekologinę svarbą turinčias 
buveines, kaip augalų ir gyvūnų migracijai reikalingas 
teritorijas. Svarbu į gamtinio karkaso sistemą įjungti 
mažesnius upelius, formuoti žaliųjų jungčių ir atskirųjų 
želdynų teritorijas. 
Bendrojo plano keitimo sprendiniais įvertinamos 
paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos, išlaikomi 
esami miško želdinių masyvai. Dalį esamų neužstatytų ir 
miško želdiniais neapaugusių teritorijų numatoma 
panaudoti parkų ir kitų želdynų kūrimui. Svarbu didinti 
rajono miškingumą. 
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Vertinami aplinkos 
komponentai 

Galimų bendrojo plano sprendinių pasekmių pobūdis 
 (teigiamas „+“, neigiamas „-“ , neutralus „0“) 

Apibendrinimas 
Status quo alternatyva Koncepcijos alternatyva  
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Pramonės zonų plėtros numatymas Rokiškio, Obelių 
miestuose prie esamų pramoninių zonų nesudarytų 
nepalankių sąlygų šių miestų ekologinei situacijai. 
Netaršios pramonės teritorijos Rokiškio mieste 
neįsiteripia į gamtinį karkasą, o yra šalia jo (pietrytinė 
miesto dalis). Rezervinės pramonės zonos numatomos 
toliau nuo gamtinio karkaso, už miesto administracinių 
ribų. 
Apibendrinant galima teigti, kad bendrojo plano 
koncepcijos sprendiniai neturės neigiamų pasekmių 
kraštovaizdžiui, gamtiniam karkasui.  

Visuomenė ir jos 
sveikata 

0 0 0 0 + + 0 + 0 + + + + + + + + 0 

Bendrojo plano koncepcijos sprendiniai turės teigiamos 
įtakos visuomenės sveikatai. Bendrojo plano 
sprendiniais numatomas inžinerinės būklės gerinimas 
turės netiesiogines teigiamas pasekmes (bus nustatomos 
palankesnės sąlygos vandens kokybės, higienos normų 
reikalavimų užtikrinimui, gerės gyvenamosios aplinkos 
kokybė). Kartu bendruoju planu įvertinamas sanitarinių 
apsaugos zonų ribų nustatymas, jei būtų vystomi 
neigiamą poveikį aplinkai galintys kelti objektai.  
Bendrojo plano rengimu numatomi gamtinio karkaso ir 
kraštovaizdžio formavimo reikalavimai taip pat turės 
teigiamų pasekmių visuomenės sveikatai. Dėl gamtinio 
karkaso stiprinimo pasiūlymų bus pagerinta gamtinės 
aplinkos ekologinė situacija, o kartu ir oro kokybė. 
Numatomi rekreacijos infrastruktūros plėtojimo 
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Vertinami aplinkos 
komponentai 

Galimų bendrojo plano sprendinių pasekmių pobūdis 
 (teigiamas „+“, neigiamas „-“ , neutralus „0“) 

Apibendrinimas 
Status quo alternatyva Koncepcijos alternatyva  

T
ie

si
og

in
ės

 p
as

ek
m

ės
 

N
et

ie
si

og
in

ės
 p

as
ek

m
ės

 

K
au

pi
am

os
io

s 
pa

se
km

ės
 

S
ąv

ei
ka

uj
an

či
os

  
(S

in
er

ge
ti

nė
s)

 p
as

ek
m

ės
 

T
ru

m
pa

la
ik

ės
 p

as
ek

m
ės

 

V
id

ut
in

ės
 tr

uk
m

ės
 

pa
se

km
ės

 

Il
ga

la
ik

ės
 p

as
ek

m
ės

 

N
uo

la
ti

nė
s 

pa
se

km
ės

 

L
ai

ki
no

s 
pa

se
km

ės
 

T
ie

si
og

in
ės

 p
as

ek
m

ės
 

N
et

ie
si

og
in

ės
 p

as
ek

m
ės

 

K
au

pi
am

os
io

s 
pa

se
km

ės
 

S
ąv

ei
ka

uj
an

či
os

  
(S

in
er

ge
ti

nė
s)

 p
as

ek
m

ės
 

T
ru

m
pa

la
ik

ės
 p

as
ek

m
ės

 

V
id

ut
in

ės
 tr

uk
m

ės
 

pa
se

km
ės

 

Il
ga

la
ik

ės
 p

as
ek

m
ės

 

N
uo

la
ti

nė
s 

pa
se

km
ės

 

L
ai

ki
no

s 
pa

se
km

ės
 

 

sprendiniai sudarys geresnes sąlygas gyventojų poilsiui 
atvirame ore, kas stiprins visuomenės sveikatą. 
Apibendrinant galima teigti, kad bendrojo plano keitimo 
sprendiniai neigiamų pasekmių visuomenės sveikatai 
nesąlygos. Ilgalaikėje perspektyvoje, įgyvendinus 
bendrojo plano sprendinius, gali pasireikšti reikšmingos 
teigiamos pasekmės rajono gyventojų ir poilsiautojų 
sveikatai. 

Materialusis turtas, 
ekonominė aplinka 

+ + 0 0 + + 0 + 0 + + + + + + 0 + + 

Bendrojo plano koncepcijos sprendiniai turės teigiamą 
ilgalaikį poveikį ekonominei aplinkai, nes numatomais 
sprendiniais būtų užtikrinamas racionalesnis ir 
efektyvesnis Rokiškio rajono teritorijų panaudojimas 
urbanistinei plėtrai.  
Bendrojo plano koncepcijos sprendiniai ilgalaikėje 
perspektyvoje taip pat turės teigiamą poveikį rajono 
gyventojų užimtumui ir darbo rinkai, nes numatomas 
daugiafunkcinis zonavimas leis lanksčiau pasirinkti 
konkrečius teritorijų naudojimo būdus. Tai užtikrins 
lankstesnį teritorijų panaudojimą, sudarys palankesnes 
sąlygas rajono gyvybingumui stiprėti. 
Bendrojo plano koncepcija numatomi rekreacinės 
infrastruktūros vystymo principai skatins turizmą. 
Koncepcijoje numatomos pramonės teritorijos prie 
esamų pramoninių zonų užtikrins reikiamą teritorijų 
pasiūlą gamybos įmonių įsikūrimui planuojamame 
laikotarpyje. Išdėstant teritorijas prie esamų zonų, bus 
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Vertinami aplinkos 
komponentai 

Galimų bendrojo plano sprendinių pasekmių pobūdis 
 (teigiamas „+“, neigiamas „-“ , neutralus „0“) 

Apibendrinimas 
Status quo alternatyva Koncepcijos alternatyva  
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sudarytos palankesnės sąlygos infrastruktūros 
optimizavimui, kompaktiškesniam užstatymui 
formuotis. 
Apibendrinant galima teigti, kad bendrojo plano 
koncepcijos sprendiniai turės teigiamas ilgalaikes 
pasekmes. 

Iš viso: 5(+) 7(+) 1(+) 3(+) 5(+) 2(+) 0(+) 7(+) 1(+) 
8(+

) 
9(+) 7(+) 6(+) 

3(+
) 

3(+) 8(+) 8(+) 2(+) 
Status quo alternatyva 31(+) 
Koncepcijos alternatyva 54(+)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apžvelgiant aukščiau pateiktą bendrojo plano sprendinių poveikį vertinamiems aplinkos 
komponentams, galima teigti, kad nagrinėjamose Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 
keitimo koncepcijoje numatyti sprendiniai reikšmingų neigiamų pasekmių gamtinei, kultūrinei, socialinei 
ir ekonominei aplinkai nesąlygos. Tinkamai įgyvendinant numatytus bendrojo plano sprendinius, 
ilgalaikėje perspektyvoje galėtų pasireikšti teigiamos pasekmės daugeliui vertintų aplinkos komponentų. 
Įgyvendinant koncepcijos sprendinius, būtų užtikrintas darnus rajono plėtojimas, patrauklių gyvenamųjų 
teritorijų vystymas, patrauklus kraštovaizdžio formavimo. 

Bendrai galima teigti, kad koncepcijos sprendiniai darytų didesnį teigiamą poveikį Rokiškio rajono 
savivaldybės raidai.  

18.      PRIEMONĖS REIKŠMINGOMS PASEKMĖMS APLINKAI IŠVENGTI, 
SUMAŽINTI AR KOMPENSUOTI 

Norint išvengti, sumažinti ar kompensuoti galimas neigiamas Rokiškio rajono savivaldybės 
teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių įgyvendinimo pasekmes, rekomenduojama imtis šių 
priemonių: 

1. numatyti bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo etapiškumą ir jo laikytis; 
2. vykdyti bendrojo plano sprendinių stebėseną; 
3. teritorinę veiklą vystyti, remiantis bendrojo plano koncepcijoje įvardintais teritorijos vystymo 

principais; 
4. nuosekliai laikytis bendrojo plano sprendinių, rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo 

dokumentus bei kitus projektus;  
5. vykdant užstatomų teritorijų vystymą, parengti planavimo bei projektavimo technines sąlygas, 

įvertinant kokybinius teritorijų formavimo reikalavimus: 
 reikalavimus detaliajam teritorijų suplanavimui, pertvarkant žemės sklypus bei 

suformuojant reikiamas viešojo naudojimo erdves – gatves, kelius, želdynus bei kitas 
visuomenines teritorijas; 

 reikalavimus miestų istorinių dalių erdvinės struktūros savitumo išsaugojimui; 
 reikalavimus urbanizuojamų teritorijų užstatymo architektūriniam kontekstualumui ir 

kt.; 
6. įgyvendinant inžinerinės infrastruktūros dalies sprendinius taikyti naujausias ir mažiausiai 

kenkiančias aplinkai technologijas; 
7. kultūros paveldo vertybių teritorijas plėtoti, laikantis LR Nekilnojamojo kultūros paveldo 

apsaugos įstatymo nuostatų bei kitų reikalavimų, kurie nustatomi, remiantis kultūros paveldo 
objektų apskaitos dokumentais ir kitais norminiais bei individualiais teisės aktais; 

8. užstatant teritorijas sudaryti prieigas prie gamtinių elementų – miškų, upių ir upelių, pakrančių, 
želdynų. Aplinkos sutvarkymui naudoti vietai būdingas medžiagas, formuoti rajono 
rekreacinės-kurortinės aplinkos erdvių pobūdį atitinkančius kraštovaizdžio elementus ir pan.  

Rengiant bendrojo plano sprendinius, siekiama išvengti galimo reikšmingo neigiamo poveikio 
planuojamose teritorijose. Vis dėlto, daugeliu lokalių atvejų sprendinių poveikis priklausys nuo tolimesnio 
jų įgyvendinimo. Dėl šios priežasties, kaip pagrindinė priemonė, leidžianti užtikrinti galimų neigiamų 
pasekmių aplinkai sumažinimą, galėtų būti žemesnio lygmens kompleksinių teritorijų planavimo 
dokumentų parengimas atskiroms urbanistinės plėtros dalims.  

19. VERTINIMO SUNKUMŲ APRAŠYMAS    

Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijos sprendinių strateginis 
pasekmių aplinkai vertinimas atliktas, remiantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo 
tvarkos aprašu (Žin., 2004, Nr. 130-4650) bei suderintu Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo 
plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentu (2022 m.).  

Bendrojo plano keitimo koncepcijos sprendinių strateginis poveikis aplinkai vertintas pasitelkiant 
ekspertų išvadas. Taip pat remtasi Lietuvos statistikos departamento, Kultūros paveldo departamento, 
Saugomų teritorijų tarnybos bei valstybinio monitoringo ir kitais viešai prieinamais duomenimis. Analizei 
panaudota Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo esamos būklės įvertinimo 
medžiaga – aplinkos kokybės ir jos apsaugos, kraštovaizdžio, kultūros paveldo bei kitos dalys. 
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Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijos vertinimui panaudoti 
metodai – ekspertiniai vertinimai, aprašant galimas sprendinių pasekmes atrinktiems vertinamiems aplinkos 
komponentams ir sudarant apibendrinančias pasekmių lenteles bei atliekant geografinių informacinių 
sistemų (GIS) duomenų analizę. Taip pat koncepcijos vertinimui atlikta istorinė, kraštovaizdinė, urbanistinė 
analizė, lentelių forma sudaryti kontroliniai sąrašai ir pildyti klausimynai. 

Pagrindinė vertinimo problema yra reglamentuotos metodikos, tinkamos įvairių teritorijų bendrųjų 
planų vertinimui, trūkumas.  

20.  NUMATYTŲ TAIKYTI STEBĖSENOS (MONITORINGO) PRIEMONIŲ 
APRAŠYMAS 

Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo įgyvendinimo ir poveikio aplinkai 
stebėsena turi būti vykdoma, remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymu (Žin., 2006, 
Nr. 57-2025), Bendraisiais savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatais (Žin., 2007, Nr. 76-3035) bei 
Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos 
atlikimo tvarkos aprašu (TAR, 2014, Nr. 401). Efektyviai stebėsenai užtikrinti, patvirtinus bendrąjį planą, 
sprendinių įgyvendinimo stebėseną (monitoringą), priežiūrą ir kontrolę turi vykdyti savivaldybė ir kitos 
institucijos.  

Bendrojo plano stebėsenos (monitoringo) metu turi būti: 
   rengiama bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programa, nustatomas investicijų poreikis;  
   analizuojama teritorijų planavimo duomenų banke sukaupta informacija; 
   formuojant savivaldybės biudžetą, teikiami pasiūlymai dėl bendrojo plano sprendinių 

įgyvendinimo; 
   stebimi rajono ekonominio potencialo, ūkinės veiklos, infrastruktūros, nekilnojamojo turto 

rinkos raidos pokyčiai; 
  nustatyta tvarka vykdoma gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimo priežiūra; 
  analizuojami rajono urbanistinės plėtros ir inžinerinės infrastruktūros pokyčiai; 
  analizuojami sveikatos apsaugos ir socialinės rūpybos infrastruktūros bei jų sąlygų pokyčiai; 
  vykdoma kultūros ir švietimo infrastruktūros duomenų informacijos analizė; 
  analizuojamos kitos pagrindinės ekonominės veiklos sąlygos ir aplinkos kokybę lemiantys 

faktoriai. 

Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo įgyvendinimo pasekmės 
fiksuojamos, vykdant bendrą Rokiškio rajono savivaldybės aplinkos monitoringą pagal paruoštą, suderintą 
ir patvirtintą monitoringo programą, kaip nurodyta Bendruosiuose savivaldybių aplinkos monitoringo 
nuostatuose bei Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio 
ir stebėsenos atlikimo tvarkos apraše. 

Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo įgyvendinimo stebėsena turi apimti 
nuolatinį ir sistemingą stebėjimą, kasmetinės informacijos surinkimą ir kaupimą srityse, kuriose yra 
numatyti bendrojo plano sprendiniai, jos vertinimą ir tolimesnį prognozavimą. Turi būti atliekama tiek 
teigiamų, tiek neigiamų pasekmių stebėsena, analizuojant pasekmes pagal galimą jų netiesioginį, 
kaupiamąjį, sinergetinį ir kt. pobūdį.    

Siūloma bendrojo plano įgyvendinimo stebėseną įtraukti į Rokiškio rajono savivaldybės aplinkos 
monitoringo programą, kaip nurodyta Bendruosiuose savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatuose. 
Bendrojo plano įgyvendinimo stebėjimo rodikliai, remiantis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų 
sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo 3 priedu, pateikiami 20.1 
lentelėje.  

20.1 lentelė. Bendrojo plano įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 

Rodiklių grupės Rodiklis Mato vienetai 

I. Baziniai rodikliai 

Gyventojų tankis gyv./km2 
Užstatymo intensyvumas proc. 
Užstatymo tankumas proc. 
Parengtų specialiųjų teritorijų planavimo dokumentų skaičius vnt. 
Parengtų kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų skaičius vnt./vnt. 
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Rodiklių grupės Rodiklis Mato vienetai 

Gyvenamosios paskirties statybos leidimai vnt. 
Visuomeninės paskirties statybos leidimai vnt. 

II. Fizinė aplinka 
  

Užstatyta teritorija km2 
Žaliosios teritorijos ha/gyv. 
Visuomeninės erdvės ha/gyv. 
Miškų ūkio paskirties žemė ha/gyv. 
Konservacinės paskirties žemė ha/gyv. 
Saugomos teritorijos km2 
Gyvenamojo ploto vidurkis m2/ gyv. 
Gyventojų, prisijungusių prie vandens tiekimo tinklų, dalis proc. 
Gyventojų, prisijungusių prie nuotekų tvarkymo tinklų, dalis proc. 
Gyventojų, prisijungusių prie centralizuotų šilumos tinklų, dalis proc. 
Vandentiekio ir nuotekų tinklai km 
Elektros energijos tiekimas km 
Šilumos tiekimas km 
Gamtinių dujų tiekimas km 
Atliekos m3 
Dviračių infrastruktūra km 
Namų ūkių, turinčių interneto prieigą, dalis proc. 

III. Socialiniai 
rodikliai 

Gyventojų skaičius tūkst. gyv. 
Gyventojų su aukštuoju išsilavinimu dalis proc. 
Darbingo amžiaus gyventojų dalis proc. 
Natūralus gyventojų prieaugis gyv. 
Vidutinis šeimos dydis asmenų skaičius 
Senatvės pensininkų ir darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus santykis proc. 
Ikimokyklinio ugdymo vietų skaičius vt. sk./100 vaikų 
Mokyklų skaičius sk./1000 gyv. 
Kultūros įstaigų skaičius sk./1000 gyv. 
Sveikatos apsaugos ministerijos sistemos įstaigų skaičius sk./1000 gyv. 
Nusikalstamumas sk./1000 gyv. 
Eismo saugumo lygis sk./1000 gyv. 

IV. Ekonominiai 
rodikliai 

  

Užimtumas proc. 
Nedarbo lygis proc. 
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis Lt 
Gyvenamosios paskirties būsto vertė Lt/m2 
Ūkio subjektų, turinčių daugiau kaip 50 darbuotojų, skaičius proc. 
Materialinės investicijos tūkst. Lt/ gyv. 
Tiesioginės užsienio investicijos tūkst. Lt/ gyv. 
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos tūkst. Lt/ gyv. 
Apgyvendinimo įstaigos sk./1000 gyv. 
Turistų srautai sk./1000 gyv. 

V. Aplinkosauginiai 
rodikliai 

Dienų skaičius, kai buvo viršyta leistina oro tarša iš stacionarių taršos 
šaltinių 

sk. 

Dienų skaičius, kai buvo viršyta leistina oro tarša iš mobilių taršos šaltinių sk. 
Nuotekų (ūkio, buities, gamybos), išvalytų iki DLT normų ir išleistų į 
paviršinius vandenis, kiekis 

m3/gyv. 

 

Bendrojo plano stebėsena turi trukti iki naujo bendrojo plano patvirtinimo. Monitoringo duomenys 
ir informacija institucijoms bei kitiems asmenims teikiama įstatymų ir kitų teisės aktų numatyta tvarka. 
Rokiškio rajono savivaldybėje vykdomas monitoringas finansuojamas iš savivaldybės biudžeto lėšų, taip 
pat gali būti naudojamos ir tarptautinių organizacijų, programų bei kitos lėšos (Lietuvos Respublikos 
aplinkos monitoringo įstatymas (Žin., 2006, Nr. 57-2025); Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų 
sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašas (TAR, 2014, Nr. 401)). 

 
 
 

PV Evaldas Ramanauskas 
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SANTRAUKA 

1. Erdvinė-planinė teritorijos struktūra 
 
1.1.   Rokiškio rajono savivaldybė – administracinis-teritorinis vienetas šiaurės rytų Lietuvoje, Panevėžio 

apskrityje, pasienyje su Latvija. Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos plotas – 1 807 km². Per 
Rokiškio rajono savivaldybę praeina 6 krašto keliai: 117 Zarasai–Bradesiai–Obeliai, 120 Rokiškis–
Anykščiai–Radiškės, 122 Panevėžys–Kupiškis–Rokiškis–Daugpilis, 123 Biržai–Pandėlys–Rokiškis, 
178 Bradesiai–Dusetos–Daugailiai ir 192 Skapiškis–Pandėlys. Rajone yra 46 rajoniniai keliai. 
Rokiškio rajono savivaldybė ribojasi su 5 savivaldybių teritorijomis: Biržų, Kupiškio, Anykščių, 
Utenos ir Zarasų rajonų savivaldybėmis. Šiaurės rytinėje pusėje Rokiškio rajonas turi sieną su 
Latvijos Respublika. Nuo šalies sostinės Vilniaus Rokiškis yra nutolęs 180 km, nuo Kauno – 175 
km, nuo Klaipėdos – 360 km, o nuo Latvijos Respublikos teritorijos – vos 25 km. Rajono 
administracinę struktūrą sudaro 10 seniūnijų: Juodupės, Jūžintų, Kamajų, Kazliškio, Kriaunų, 
Obelių, Pandėlio, Panemunėlio, Rokiškio kaimiškoji ir Rokiškio miesto seniūnijos. Rajone yra 3 
miestai – Rokiškis, Obeliai ir Pandėlys, 9 miesteliai – Čedasai, Duokiškis, Juodupė, Jūžintai, 
Kamajai, Panemunėlis, Panemunis, Salos, Suvainiškis ir 1 geležinkelio stoties gyvenvietė 
(Panemunėlio GST) bei 54 viensėdžiai ir 635 kaimai. Savivaldybės teritorija teka Šventosios baseino 
upės - Kriauna, Jara-Šetekšna ir Lielupės baseino upės – Nemunėlis, Lėvuo, Apaščia, Susėja. Iš viso 
– 42 upės. Rajone yra 99 ežerai (didžiausi – Sartai, Dviragis, Rašai, Čedasas ir kt.), 11 tvenkinių 
(didžiausias – Beičių), plyti keletas pelkių (Suvainiškio, Juodymai, Paduobio); 

1.2.   Žemės fondo duomenimis, 2021 m. sausio 1 d. Rokiškio rajono savivaldybės teritorija sudarė 180 
630,83 ha plotą, iš kurio: 98 672,80 ha sudarė žemės ūkio naudmenos (54,63 %), 54 178,57 ha  miškai 
(29,98 %), 2 429,70 ha keliai (1,35 %), 4730,23 ha - užstatyta teritorija (2,62 %) ir 6 873,69 ha – 
vanduo (3,81 %) ir 13 745,84 ha kita žemė (7,61 %). 

2. Demografinė situacija ir gyvenamasis fondas 
 
2.1. Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Rokiškio rajono savivaldybėje 2022 m. 

buvo 27 515 gyventojų. Nuo 2011 m. iki 2021 m. nuolatinių Rokiškio rajono savivaldybės gyventojų 
skaičiaus pokytis sudarė -21,44 %, tai daugiau nei apskrityje (-17,26 %) ir šalyje (-8,42 %). 2021 m. 
47,49 % savivaldybės gyventojų gyveno rajono miestuose, 52,51 % – kaimuose. Gyventojų 
tankumas rajone 2021 m. siekė 15,2 gyv./km2 ir nuo 2017 m. sumažėjo 1,7 %; 
 

2.2. 2020 m. pabaigoje bendras gyvenamasis fondas Rokiškio rajono savivaldybėje sudarė 1 245,3 tūkst. 
m2. Šis rodiklis nuo 2016 m. iki 2020 m. išaugo 2,3 %. Vienam savivaldybės gyventojui tenkantis 
naudingas plotas 2020 m. siekė 45,3 m2 ir buvo didesnis už šalies (37,8 m2) ir apskrities (40,6 m2) 
vertes. Bendras būstų skaičius Rokiškio rajono savivaldybėje nuo 2016 iki 2020 m. padidėjo 246 
būstais (tai sudarė 1,3 %). Labiausiai augo būstų, turinčių 1–2 butus skaičius, kurie sudaro 58,4 % 
nuo visų būstų tipų rajone. Vidutinis būsto dydis rajone 2020 m. buvo 69,0 m2 (tai mažiau už šalies 
– 69,6 m2 ir daugiau už apskrities rodiklį – 68,8 m2).  

3. Socialinė-kultūrinė aplinka 

3.1. Socialinė aplinka 

3.1.1. 2021 m. pradžioje Rokiškio rajono savivaldybės būsto fonde buvo 140 butų, iš kurių 90 sudarė 
socialiniai būstai. Daugiausia socialinių būstų yra Rokiškyje – 74, Pandėlyje – 7, Obeliuose – 1, 
kaimiškoje teritorijoje likusieji – 8 butai; 

 
3.1.2. Rokiškio rajono savivaldybėje yra 27 švietimo įstaigos (kartu su skyriais – 34 įstaigos). Rajone veikia 

5 gimnazijos (1 Rokiškyje, 4 rajone), 2 progimnazijos (2 Rokiškyje), 2 pagrindinės mokyklos (1 
Rokiškyje, 1 rajone), 1 mokykla-daugiafunkcis centras (1 rajone), 2 mokyklos-darželiai (1 
Rokiškyje, 1 rajone), 5 lopšeliai-darželiai (3 Rokiškyje, 2 rajone), 1 suaugusiųjų ir jaunimo mokymo 
centras (1 Rokiškyje), 5 neformaliojo švietimo įstaigos (4 Rokiškyje, 1 rajone), 2 švietimo pagalbos 
įstaigos (2 Rokiškyje), 2 profesinio mokymo įstaigos (1 Rokiškyje, 1 rajone). Didžiausias švietimo 
įstaigų tinklas yra Rokiškio mieste – iš viso 15. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 
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Rokiškio rajone nuo 2015–2016 m.m. iki 2019–2020 m.m. ikimokyklinio ugdymo auklėtinių 
skaičius sumažėjo 6,9 %, o bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičius – net 19,16 %. Daroma 
išvada, kad esamų švietimo įstaigų skaičius yra pakankamas. Esant poreikiui,  perorganizuoti esamą 
švietimo įstaigų tinklą. 

3.1.3. Rokiškio rajone veikia 8 pagrindinės sveikatos priežiūros įstaigos (kartu su skyriais ir padaliniais - 
18): VšĮ „Rokiškio rajono ligoninė“, VšĮ „Rokiškio psichiatrijos ligoninė“, UAB „MediCA klinika“ 
Rokiškio filialas, UAB „MediCA klinika“ Kamajų filialas, UAB „GINMEDIKA“ šeimos gydytojo 
kabinetas, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Panevėžio departamento Rokiškio skyrius, 
Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras ir VšĮ „Rokiškio pirminės asmens 
sveikatos priežiūros centras“. Prie VšĮ „Rokiškio PASPC“ veikia 3 ambulatorijos (Obelių, Juodupės, 
Pandėlio), 2 medicinos punktai (Martinonių, Kazliškio), 3 bendrosios praktikos gydytojo kabinetai 
(Jūžintų, Laibgalių, Panemunėlio), VšĮ „Rokiškio psichikos sveikatos centras“, Rokiškio greitosios 
medicinos pagalbos skyrius. Iš paminėtų sveikatos priežiūros įstaigų 8 veikia Rokiškyje, kitos rajono 
teritorijoje. Be pagrindinių įstaigų rajone veikia dar 15 privačių specializuotų sveikatos priežiūros 
įstaigų: 11 odontologijos kabinetų, 1 akių ligų kabinetas, 1 nefrologo kabinetas, 1 reabilitacijos 
kabinetas bei 1 širdies ir kraujagyslių ligų kabinetas. Mažėjant rajone gyventojų skaičiui, svarbu 
išlaikyti esamą sveikatos priežiūros įstaigų tinklą ir reikalingą gydytojų ir aptarnaujančio personalo 
skaičių; 

3.1.4. Socialinių paslaugų ir rūpybos veiklą Rokiškio rajone iš viso vykdo 28 institucijos: 2 socialinės 
globos namai, 1 šeimyna ir 1 vaikų globos namai, 7 vaikų dienos centrai, 2 savarankiško ir grupinio 
gyvenimo namai, 3 globos / šeimos / krizių centrai, 2 medicininės įstaigos ir 10 kitų organizacijų bei 
draugijų. Rajono savivaldybėje socialines paslaugas teikiančių įstaigų tinklas išsidėstęs netolygiai, 
didžioji dalis šių įstaigų ir organizacijų – net 15 – yra įsikūrusios Rokiškio mieste. Rajone trūksta 
įvairesnių nestacionarių socialinių paslaugų, nepakankamas socialinio būsto fondas, svarbu 
socialines paslaugas teikiančių įstaigų tinklą savivaldybėje išdėstyti tolygiai. 

3.2.    Kultūrinė aplinka 

3.2.1. Rokiškio rajono savivaldybės kultūros įstaigų tinklą sudaro kultūros centrai, bibliotekos ir muziejai. 
2022 m. pradžioje Rokiškio rajone veikia 4 kultūros centrai: Rokiškio kultūros centras, Obelių 
socialinių paslaugų namai, Panemunėlio mokykla-daugiafunkcis centras ir Pandėlio universalus 
daugiafunkcis centras. Rokiškio rajono savivaldybės bibliotekų tinklą sudaro Rokiškio rajono 
savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka ir 37 jos filialai (3 miesto ir 34 kaimo). Rajono 
teritorijoje taip pat veikia 14 muziejų, parodų ir kolekcijų – Rokiškio dvaro sodyboje įsikūręs 
Rokiškio krašto muziejus, kuriam priklauso 2 skyriai (Laisvės kovų istorijos muziejus Obeliuose ir 
Etnografijos skyrius Kriaunose) bei 11 kitų muziejų, parodų ir kolekcijų. 
Rokiškio kultūros centro tinklą sudaro 6 padaliniai: 3 rajono padaliniai – Juodupėje, Jūžintuose ir 
Laibgaliuose bei 3 priemiesčio padaliniai – Kavoliškyje, Žiobiškyje ir Bajoruose. 
Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos tinklą sudaro 37 filialai: Obelių 
miesto, Pandėlio miesto, Rokiškio miesto, Aleksandravėlės, Antanašės, Aukštakalnių, Bajorų, 
Čedasų, Čivylių, Didsodės, Duokiškio, Gediškių, Juodupės mstl., Jūžintų, Kalvių, Kamajų, 
Kavoliškio, Kazliškio, Konstantinavos, Kriaunų, Laibgalių, Lašų, Lukštų, Martynonių, Onuškio, 
Pakriaunių, Panemunėlio glžk. st., Panemunėlio mstl., Panemunio, Ragelių, Salų, Sėlynės, Skemų, 
Sriubiškių, Suvainiškio, Verksnionių, Žiobiškio;  

3.2.2. 2021 m. pabaigoje Rokiškio rajono savivaldybėje veikė 39 bendruomenės. Visos jos veikė 
kaimiškoje Rokiškio rajono dalyje ir buvo susijungusios į Rokiškio rajono bendruomenių asociaciją. 
Be bendruomenių Rokiškio rajone veikia 2 vietos veiklos grupės – Rokiškio rajono vietos veiklos 
grupė (Rokiškio rajono VVG) ir Rokiškio miesto vietos veiklos grupė (Rokiškio miesto VVG).  
Aktyvios yra 23 nevyriausybinės organizacijos, kurios veiklą vykdo įvairiose srityse ir 
koncentruojasi Rokiškio mieste.  

4. Ekonominė aplinka 

4.1. 2020 metų pradžioje Rokiškio rajone buvo 16 701 ekonomiškai aktyvių žmonių, o tai sudarė 60 % 
rajono gyventojų. 2021 m. nedarbo lygis rajone siekė 17,5 % ir buvo didesnis už Lietuvos 
Respublikos (13 %) ir Panevėžio apskrities (14,2 %) nedarbo lygio rodiklius. Rokiškio rajone 
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užimtumo lygis 2016–2020 m. padidėjo 5,1 %, darbingo amžiaus gyventojų skaičius sumažėjo 11,7 
%. Darbingų gyventojų skaičiaus mažėjimą rajone sąlygojo gyventojų migracija į aplinkinius 
miestus, kintanti darbingo amžiaus riba. Pagrindinės darbo rinkos problemos – darbo jėgos 
senėjimas, nepakankamai racionali užimtumo struktūra, pasireiškianti darbo pasiūlos ir paklausos 
suderinamumo problemomis;   

4.2. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, materialinės investicijos Rokiškio rajono 
savivaldybėje 2020 m. siekė 39 950 tūkst. Eur ir sudarė 11,46 % apskrities ir 0,45 % šalies MI dydžio. 
Vienam savivaldybės gyventojui teko 1 437 Eur ir šis rodiklis 2,2 karto atsiliko nuo šalies ir 1,2 karto 
nuo apskrities rodiklio. Nuo 2016 m. iki 2020 m. materialinės investicijos rajone vienam gyventojui 
padidėjo 1,5 karto. Tiesioginės užsienio investicijos 2020 m. rajone siekė 40,17 mln. Eur ir sudarė 
8,69 % apskrities ir 0,17 % šalies TUI. 2020 m. pabaigoje vienam savivaldybės gyventojui teko 1 
460 Eur TUI ir šis rodiklis 5,9 kartus atsiliko nuo šalies ir 1,5 kartus nuo apskrities rodiklio. 2016-
2020 m. laikotarpiu rajone TUI vienam gyventojui išaugo beveik 2,7 karto, tai rodo, kad Rokiškio 
rajonas yra patrauklus investuotojams; 

4.3.  Turistų monitoringą Rokiškio rajone atlieka BĮ Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir 
koordinavimo centras (TTAIKC), Ilzenbergo dvaras, Rokiškio krašto muziejus bei apgyvendinimo 
paslaugas teikiančios įmonės. 2017-2019 m. laikotarpyje turistų srautai pagal Rokiškio TTAIKC 
augo nežymiai (8 %), užsienio lankytojų srautai smarkiai svyravo dėl vykdyto 2018 m. ES Intereg 
projekto „Darnaus turizmo paslaugų plėtra, priimant bendrus sprendimus, AttractiveFORyou“. 
Vietinių lankytojų srautas augo dėl didėjančio vietinio turizmo srauto tendencijų visoje Lietuvoje ir 
turi sezoniškumo charakterį.  
Rokiškio turizmo ir verslo informacijos centro duomenimis rajone siūloma 18 turistinių maršrutų bei 
2 virtualūs maršrutai. Rajone organizuojamos 32 edukacinės programos. 2022 m. pradžioje Rokiškio 
rajone turistai galėjo apsistoti 38 apgyvendinimo įstaigose. Tai 2 viešbučiai, 5 svečių namai, 1 
bendrabutis ir 1 apgyvendinimo ir pusryčių paslaugos (B&B), 4 butai ir apartamentai trumpalaikei 
nuomai, 24 kaimo turizmo sodybos ir 1 stovyklavietė / poilsiavietė. 13 apgyvendinimo įstaigų 
(viešbučiai, svečių namai ir apartamentai) įsikūrę Rokiškio mieste, o rajono teritorijoje veiklą vykdo 
kaimo turizmo sodybos ir stovyklavietė. Maitinimo paslaugas rajone vykdo 11 įstaigų, daugiausiai 
yra kavinių – 7, taip pat yra 2 picerijos, 1 užkandinė bei 1 restoranas (gastrostudija); 

4.4. 2022 m. pradžioje Rokiškio rajone buvo įregistruoti 1 670 ūkio subjektų, tačiau veikiančių įmonių 
skaičius siekė tik 717 (42,9% visų įregistruotųjų). Daugiausiai įmonių yra įsikūrę Rokiškio mieste. 
Pagal darbuotojų skaičių rajone veikė įvairios įmonės: labai mažos įmonės sudarė 85,79 % (0 ÷ 9 
darbuotojai), mažos įmonės 10,89  % (10 ÷ 49 darbuotojų), vidutinės įmonės – 3,14  % (50 ÷ 249 
darbuotojų), stambios ir labai stambios įmonės, turinčios nuo 250 iki 1 000 darbuotojų ir daugiau, 
rajone sudaro 0,18 %. Taigi, rajone vyrauja mažai darbo vietų kuriantis ir nedideles pajamas 
gaunantis verslas.  

5. Kultūros paveldo objektai 

5.1. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos tikslas – išsaugoti nekilnojamąjį kultūros paveldą ir 
perduoti jį  ateities kartoms, sudarant sąlygas visuomenei jį pažinti ir juo naudotis. Įgyvendinant 
kultūros paveldo objektų ir jų teritorijų apsaugą užtikrinančius 2008 m. bendrojo plano sprendinius, 
išskirtos būdingiausios Rokiškio rajono savivaldybės kultūros paveldo rūšys – dvarų sodybų, 
sakralinių pastatų kompleksų, urbanistinis paveldas: 

 buvusių dvarų sodyboms ir jų fragmentams – taikoma pastatų restauracija, konservavimas, dalinis 
atkūrimas, pritaikant objektus jiems tinkamiausiai funkcijai. dvarų sodybos sėkmingai tvarkomos ir 
naudojamos, dalis dvarų sodybų  atskiri pastatai gyvenami, ar naudojami ūkiniams tikslams, tačiau, 
tvarkomi tik elementariai, bešeimininkiai statiniai nyksta; 

 pastoviai buvo tvarkomi sakraliniai pastatai; 
 pastoviai buvo vykdoma regionui būdingų istorinių memorialinių  objektų tvarkyba, nuolatinė 

priežiūra. 
 
5.2.   Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimui nustatyti reikia vadovautis 

Lietuvos  Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (toliau – NKPAĮ), 



ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMAS  
SPAV ataskaita 

 
 

163 

UAB „Elberta“                                                                                                                                Partizanų g.56-60, LT 49432 Kaunas 
 

    

kultūros paveldo objektų ir vietovių   Nekilnojamojo   kultūros   paveldo   vertinimo   tarybos   aktais   
bei   nuolat   atnaujinama   Kultūros  vertybių registro informacija.  

5.3.  Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo nekilnojamojo kultūros paveldo 
pagrindinės nuostatos: 

- Išsaugoti rajono urbanistikos vietovių – Rokiškio miesto ir Kamajų miestelio istorinių centrų 
vertingąsias savybes; 

- Surasti galimybes pagerinti Kamajų miestelio aikštės sutvarkymo ir apstatymo architektūrinę ir 
fizinę kokybę, atstatyti bažnyčios bokštus; 

- Inicijuoti Kamajų urbanistikos vietovės vertinimo tarybos akto korektūrą: jame nurodyta, kad visa 
aikštės danga yra vertingoji savybė, o tikrumoje joje yra įvairios dangos: autentiška lauko akmenų, 
trinkelių, asfalto; 

- Inicijuoti Obelių mesto istorinio centro  registravimą LT Nekilnojamųjų kultūros vertybių registre, 
vertingųjų savybių ir reikšmingumo lygmens nustatymą; 

- Prioritetu laikyti būdingo Rokiškio rajonui dvarų sodybų paveldo išsaugojimą ir šių objektų 
įveiklinimą; 

- Rūpintis neįrašyto į LT Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą,  istorinio užstatymo išsaugojimu 
ne tik urbanistikos vietovėse bet ir kituose istoriniuose miestuose, miesteliuose, kaimuose; 

- Išsaugoti istorinių dominančių vizualinį poveikį vietovėse, kur istorinis užstatymas praktiškai 
sunykęs. Minėtinos gyvenvietės: Pandėlys (nors išlikęs klasicistinis miesto centro išplanavimas, 
beveik neliko istorinių pastatų), Jūžintai, Žiobiškis, Čedasai, Panemunis, Aleksandravėlė, 
Panemunėlis, Kriaunos. 

- Istorinių dominančių ir natūralaus bei žmogaus sukurto kraštovaizdžio išsaugojimas aktualus 
įrengiant vėjo ir saulės elektrines;    

- Skirti didelį dėmesį informacijai apie kultūros paveldą ir visuomenės švietimui. 
 

6. Gamtinė aplinka 

6.1. Pagal Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo planą (2015 m.), Rokiškio rajono savivaldybės teritorija 
patenka į du kraštovaizdžio tvarkymo ruožus: 1) rajono rytinė dalis patenka į Baltijos aukštumų ruožą 
– Aukštaičių aukštumos sritį, Sėlių mažai miškingą agrarinės pakilumos rajoną (plynaukštę), 2) 
rajono vakarinė dalis priklauso vidurio Pabaltijo žemumų ruožui – centrinės Lietuvos žemumos 
sričiai, Lėvens aukštupio – Šventosios žemupio miškingos agrarinės lygumos rajonui.  

Pagal gamtinį pobūdį rajono kraštovaizdį sudaro keletas skirtingų vietovaizdžių tipų. Didžiausią 
vietovaizdžio tipą sudaro molinga arba smėlinga banguota pakiluma centrinėje rajono dalyje. 
Rytinėje rajono pusėje dominuoja priemolingas moreninis kalvynas, pereinantis pietrytinėje dalyje į 
ežeruotus Sartų regioninio parko duburius. Vakarinės rajono dalies vietovaizdžiui būdinga molinga 
banguota lyguma, pareinanti į upių Apasčia, Lėvuo, Nemunėlio slėnius. 

Vertinant Rokiškio rajono savivaldybės kraštovaizdį pagal vizualinės sąskaidos savitumus, 
paminėtinos ypač raiškios ir vidutinės vertikaliosios sąskaidos atvirų ir pusiau atvirų erdvių 
kraštovaizdžio teritorijos. Šios teritorijos apima rajono rytinę dalį (Sartų kalvotas ežerynas), 
pietrytinę ir šiaurinę rajono dalis (Vyžuonos, Laukupio upių aplinka, Južinto ežeras). Tuo tarpu kitos 
rajono savivaldybės teritorijos yra mažiau raiškios. Pietvakarinė ir šiaurės-rytų rajono savivaldybės 
dalys išskiriamos kaip silpnos vertikaliosios sąskaidos įvairaus pražvelgiamumo erdvių 
kraštovaizdžio teritorijos (Dviragio ežero, Akmenės, Ilgės upių aplinka). O vakarinė ir šiaurės-rytų  
rajono dalys išskiriamos kaip neraiškios vertikaliosios sąskaidos įvairaus pražvelgiamumo erdvių 
kraštovaizdis (Šetekšnio, Nemunėlio, Vingerinės upių aplinka). 

6.2. Svarbiausius Rokiškio rajono kraštovaizdžio išteklius sudaro 18 draustinių, 1 rezervatas, 1 regioninis 
parkas, 24 „Natura 2000“ teritorijų, iš kurių 20 yra svarbios buveinių apsaugai, 4 – svarbios paukščių 
apsaugai, 6 gamtos paveldo objektų ir 1 dendrologinio rinkinio teritorija. Bendras saugomų teritorijų 
rajone plotas – 25,52 tūkst. ha.  

6.3. Gamtinio karkaso sudėtį Rokiškio rajone formuoja visos gamtinio karkaso struktūrinės dalys. 
Geoekologinės takoskyros: 1 nacionalinės svarbos Šiaurės Lietuvos ruožas centrinėje rajono dalyje 
(Stasiūniečių – Barzdžių – Augustinavos – Panemunėlio – Sėlynės- Čelkių – Piepalių – Vyžuonos – 
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Lukštų – Gediškių – Tumasonių atkarpoje), 1 regioninės svarbos Mūšos – Nemunėlio ruožas 
vakarinėje rajono dalyje  (Bogdalavos - Narteikių – Miliūnų - Gerkonių atkarpoje). 
Vidinio stabilizavimo arealai: 1 regioninės svarbos arealas, rytinėje rajono dalyje (Sartų ežeryno ir 
jo apylinkių arealas), kiti rajoninės svarbos arealai, esantys įvairiose rajono teritorijose (Suvainiškio, 
Paduobio, Apūniškio, Vingerinės, Ilgalaukio, Sacharos, Petriošiškio, Salagirio, Salų, Viršilų, 
Apaštėlės, Konstantinavos, Stenionių, Plunksnočių, Paduobio, Veselavos, Sipailiškio, Skaptatų, 
Čypiškio balos, Kamajų šilo, Ramonaičių, Jaurų, Jūžintų, Vazajo, Jūžintų šilo, Gačionių, Meldučių, 
Vieversynės, Vakarių, Junkūnų, Antašavės, Kuprių, Aleksandravėlės ir kt.). 
Migraciniai koridoriai: 5 regioninės svarbos migraciniai koridoriai - Nemunėlio ruožas 
(Panemunėlio ež. – Kazliškio – Panemunio – Aukštadvario atkarpoje), Lėvens ruožas (Stasiūniečių 
– Sriubiškių – Martinonių atkarpoje), Audros ruožas (Audros – Radišių – Čivylių atkarpoje), 
Šventosios ruožas (Limino ež. – Bindzeliškių atkarpoje), Kriaunos ruožas (Lietuvos - Latvijos sienos 
– ež. Kriaunelis – Obelių – Pakriaunio – Stravų atkarpoje). Kiti rajono migraciniai koridoriai yra 
rajoninės svarbos (Laukupės, Vyžuonos, Šaltojos, Juodupės, Šetekšnos, Neretos, Valkšnos, 
Drūčiupio, Plentaukos, Apaščios, Apaštėlės, Beržienos, Vingerinės ir kt.). 

7. Susisiekimo infrastruktūra 
 
Automobilizacijos lygis: 

- per praėjusį laikotarpį nuo bendrojo plano patvirtinimo Rokiškio rajono susisiekimo sistemoje 
neįvyko esminių pokyčių, BP sprendiniai buvo įgyvendinami atsižvelgiant į konkrečius 
poreikius;  

 
Automobilių keliai ir gatvės:  

- neįgyvendinti Rokiškio, Obelių, Pandėlio miestų ir Kamajų miestelio siūlyti aplinkeliai, kurie 
sumažintų transporto srautus pagrindinėmis gatvėmis;  

- rajono krašto keliui Nr. 122 (Daugpilis-Rokiškis-Panevėžys) nesuteikta magistralinio kelio 
reikšmė; 

- nepakeisti rajoninių kelių Nr.3647 (Pandėlis-Savainiškis), 3601 (Rokiškis-Juodupė-Onuškis-
Ilzenbergas), 3620 (Juodupė-Aleknos-Aknystė) krašto keliais statusai; 

- vykdomi žvyrkelių ruožų asfaltavimas, vietinės reikšmės kelių (gatvių), privažiavimų ir jų 
statinių atnaujinimas ir plėtra; 

 
Bevariklis transportas, eismo sauga, viešasis transportas, oro transportas:  

- Šiuo metu Rokiškio rajone dviračių takų tinklas menkai išvystytas, takai tarpusavyje nesujungti. 
Visi dviračių takai 2016–2020 metų laikotarpiu buvo nutiesti Rokiškio mieste.  Siūloma keičiant 
bendrąjį planą numatyti rišlų dviračių takų tinklą, pritaikytą tiek susisiekimui, tiek rekreacijai, 
įvertinti galimybę tiesti naujus takus bei pritaikyti esamus takus ar šaligatvius bevariklio 
transporto susisiekimui;  

- remiantis avaringumo duomenimis konstatuojame, kad eismo saugos situacija Rokiškio rajone 
gerėja, tačiau žuvusiųjų eismo įvykiuose auga. Kaip ir kitur Lietuvoje, pagrindinės eismo saugos 
gerinimo kryptys rajone turėtų būti šios: sankryžų rekonstravimas; pėsčiųjų ir dviračių takų 
įrengimas; inžinerinių saugaus eismo priemonių įgyvendinimas (greičio mažinimo kalneliai, 
saugos salelės, automatizuota greičio kontrolė, šviesoforais reguliuojamos sankryžos ir kt.). 
Sprendiniai turėtų būti numatyti žemesnio lygmens teritorijų  planavimo dokumentuose ir/ar 
techniniuose projektuose; 

- pagal 2021 m. LR teritorijos BP viešojo transporto susisiekimo paslaugoms užtikrinti tarp 
partneriaujančių tarptautinio ir regioninio lygmens paslaugas teikiančių urbanistinių centrų 
prioritetus teikti tarp Panevėžio ir Rokiškio urbanistinių centrų – geležinkelio transportui; 

- retai urbanizuotose vietovėse, priskirtose aukšto ir vidutinio lygmens mobilumo paslaugų 
teritorijoms, didinti viešojo transporto stotelių pasiekiamumo procentą 1 km atstumu. Rokiškio 
regione siekiama sudaryti galimybę naudotis viešuoju transportu tinkamu laiku; 

- Rokiškio rajone, Bajorų kaime yra aerodromas su sertifikuota grunto danga lauko aikštele 
sraigtasparniams, ultralengviesiems orlaiviams, lengviesiems lėktuvams ir sklandytuvams. 
Ateityje galimas šio aerodromo veiklos atnaujinimas. 

8. Inžinerinė infrastruktūra 
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8.1. Inžinerinės infrastruktūros sistemos Rokiškio rajono savivaldybėje yra išvystytos netolygiai; 

 
8.2. Rokiškio rajone vandentvarkos sistemos yra išvystytos, tačiau nepakankamai išplėtotos. Reikia 

vystyti tas sistemas, kad jos tiektų vandenį ir nuotekų surinkimo paslaugas didesniam ne tik 
miestų, bet ir kaimų gyventojų skaičiui, sumontuoti vandens gerinimo įrenginius vietovėse, kur jis 
tiekiamas neatitinkantis higienos normos reikalavimų, mažinti aplinkos taršą nevalomomis 
nuotekoms, įrengiant valyklas. Dirvožemio ir gruntinio vandens taršos, požemio vandens išteklių 
taršos rizikos sumažinimui, išplėsti centralizuotai vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventojų 
skaičių ir pagerinti BP teritorijoje teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybę. 
Atnaujinti bei techniškai tobulinti vandentiekio tinklus, vandens gavybos ir apdorojimo įrangą. 
Gaisrinio vandentiekio sistemą plėtoti kartu su vandens tiekimo sistema; 
 

8.3. Elektros energijos tiekimas atitinka poreikius, prie sistemos, nediegiant naujų pajėgumų 
transformatorių pastotėse, gali būti prijungta naujų vartotojų. Sistemą techniškai modernizuoti, 
žemos įtampos linijas naujai kloti tik požemines kabelines. Rekonstruojant esamas ir įrengiant 
naujas gatvių apšvietimo sistemas, diegti efektyvaus elektros vartojimo priemones. Vystyti vėjo 
jėgainių parką, įrengti saulės elektrines; 
 

8.4. Centralizuoto šilumos tiekimo sistema yra išvystyta, atitinka poreikius. Naudojamas kuras - 
biokuras. Neatnaujintas šilumos tiekimo linijas perkloti panaudojant bekanalius vamzdynus. 
Efektyvesniam šilumos energijos naudojimui atnaujinti nerenovuotus gyvenamuosius ir 
visuomeninius pastatus; 
 

8.5. Rokiškio rajone paviršinių nuotekų tinklų sistema išvystyta nepakankamai. Būtina plėsti, tobulinti 
paviršinių nuotekų surinkimo sistemą. Rokiškyje įrengti valyklas,  Obeliuose, Pandėlyje ir visuose 
miesteliuose įrengti paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas su valyklomis; 
 

8.6. Fiksuotojo ir judriojo telefoninio ryšio infrastruktūra Rokiškio rajone yra pakankamai išvystyta. 
Yra įvairių būdų prisijungti prie interneto, veikia viešųjų interneto prieigų taškai. Išvystytas AB 
“Lietuvos pašto“ padalinių tinklas, teikiamos įvairios paslaugos. Siekti, kad ryšių, 
telekomunikacinių sistemų ir ypač internetinio ryšio tinklo priemonės būtų prieinamos visiems 
potencialiems rajono vartotojams. Plėsti viešųjų nemokamų interneto prieigos taškų tinklą. 
Išsaugoti, pritaikyti prie besikeičiančių reikmių esamus pašto skyrius. Neprastinti pašto skyrių 
tinklo, mažėjant gyventojų skaičiui kaimiškose vietovėse; 
 

8.7. Rokiškio rajone atliekų tvarkymo sistema yra sutvarkyta, uždaryti aplinkai pavojingi senieji 
sąvartynai, įrengtos didelių gabaritų, pavojingų ir žaliųjų atliekų surinkimo aikštelės. Surinktos 
atliekos tinkamai tvarkomos, žaliosios, biologiškai skaidžios atliekos kompostuojamos, tačiau šių 
objektų yra nepakankamas skaičius. Siūloma įrengti daugiau atliekų surinkimui ir rūšiavimui 
skirtų aikštelių visose seniūnijose. Plėtojamai komunalinių antrinių žaliavų atliekų surinkimo 
sistemai rezervuoti teritorijas konteinerinių aikštelių įrengimui; 

9.       Naudingos iškasenos 

9.1. Rokiškio rajono savivaldybėje yra 89 naudingųjų iškasenų telkiniai ir prognoziniai plotai: 24 detaliai 
išžvalgyti naudingųjų iškasenų telkiniai, 58 parengtiniai išžvalgyti telkiniai ir 7 prognozinių išteklių 
plotai (8.1 lentelė), iš kurių – 28 žvyro, 53 durpių, 3 smėlio, 2 smėlio ir žvyro bei 3 dolomito. 
Daugiausiai rajone išgaunama durpių ir mažiausiai smėlio bei dolomito.  

10.  Aplinkosauginė situacija 

10.1. Iš stacionarių taršos šaltinių į atmosferą 2020 m. Rokiškio rajone išmesta 685,91 t. teršalų. 2018–
2020 m. laikotarpyje bendras visų išmetamų teršalų kiekis rajone sumažėjo 1,70 %. Pagrindiniai 
aplinkos oro teršėjai yra įmonės, esančios rajono teritorijoje. Rokiškio rajono savivaldybėje 2021 m. 
pradžioje buvo 677 veikiantys ūkio subjektai, kai kurie veiklos vykdytojai veiklą vystė turėdami 
išduotus taršos leidimus. Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, Rokiškio rajone tokių taršos 
leidimų buvo išduota 21, iš jų 9 Rokiškio mieste.  
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10.2. Rokiškio rajono savivaldybėje į paviršinius vandens telkinius 2018–2020 m. laikotarpiu išleistų 
teršalų – organinių medžiagų kiekis pagal BDS7 ir ChDS sumažėjo atitinkamai 21,73 % ir 5,98 %, 
skendinčių medžiagų – 4,84 %, amonio azoto – net 66,58 %. Tuo tarpu, fiksuojami kitų teršalų kiekių 
padidėjimai: naftos ir jos produktų – net 83,82 %, bendrojo azoto – 11,77 %, bendrojo fosforo – 8,68 
%, fosfatinio fosforo – 29,91 %, nitratinio azoto – 27,32 %, nitritinio azoto – 41,38 %, riebalų – 
12,10 %.  

Vandenį gyventojams, įmonėms ir organizacijoms Rokiškio rajono savivaldybėje tiekia UAB 
„Rokiškio vandenys“. Šiuo metu UAB „Rokiškio vandenys“ eksploatuoja 35 vandenvietes, 17 
vandens gerinimo įrenginių, 42 gręžinius, apie 176,3 km vandentiekio tinklų. UAB ,,Rokiškio 
vandenys“ vartotojams tiekia tik požeminį vandenį iš giluminių gręžinių. Didžioji dalis Rokiškio 
rajono savivaldybėje tiekiamo geriamojo vandens yra labai geros kokybės ir atitinka Lietuvos 
Respublikos higienos normos HN 24:2017 bei ES tarybos direktyvos rodiklius.  

10.3. Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos duomenimis, Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje yra 
399 potencialūs taršos židiniai, iš kurių 45 – Rokiškio mieste. 136 potencialūs taršos žindiniai 
teritorijose yra veikiantys, 123 – neveikiantys, 134 – sugriauti, 6 – rekultivuoti. Tai 124 galvijų 
fermos, 57 technikos kiemai, 48 kiaulidės, 47 sandėliai, 31 sąvartynas, 23 naftos bazės, 20 valymo 
įrenginių, 10 degalinių, 7 katilinės, 5 juodligės židiniai, 5 saugojimo aikštelės, 5 autoservisai, 4 
plovyklos,  4 paukštynai, 2 gamybos cechai, 2 automobilių demontavimo aikštelės, 2 skerdyklos, 1 
asfaltbetonio bazė, 1 rezervuaras, 1  filtracijos laukas. Iš šių teritorijų 36 yra ypatingai didelio 
pavojingumo, 77 – didelio pavojingumo, 286 – vidutinio pavojingumo.      
 
 

KONCEPCINIŲ SPRENDINIŲ APIBENDRINIMAS 
 

1. Rengiant Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimą, pasiūlyta įvertinti vieną  
teritorijos vystymo koncepciją, išlaikant esamo rajono urbanistinio karkaso plėtojimo tęstinumą. 
Koncepcija susijusi su diferencijuotu socialinės infrastruktūros konsolidavimu atskiruose 
urbanistiniuose centruose. 

2. Koncepcijoje nustatomas urbanistinių centrų diferencijavimas ir skirstymas į kategorijas: 
- a kategorija - Rokiškio miestas (rajono centras); 
- b kategorija - Obeliai ir Pandėlys (urbanistiniai centrai); 
- c kategorijos - Juodupė, Kavoliškis (palaikomieji vietiniai urbanistiniai centrai); 
- d kategorija - Kriaunos, Panemunėlis GST, Kamajai, Jūžintai, Laibgaliai (palaikomieji vietiniai 

urbanistiniai centrai); 
- e kategorija - Lukštai, Kazliškis, Pakriauniai, Lailūnai, Panemunis, Skemai (papildomi vietiniai 

urbanistiniai centrai); 
- likusios kaimo gyvenamosios vietovės priskiriamos nekategorizuotoms vietovėms. 

3. Koncepcijos numatomi sprendiniai gali būti palyginami su 2008 m. parengtais Rokiškio rajono 
savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais funkcinio zonavimo, viešųjų erdvių 
formavimo, susisiekimo sistemos vystymo aspektais: 

a. Naujai rengiamoje koncepcijoje nustatomas teritorijų funkcinis zonavimas atsižvelgiant į 
naujai pasikeitųsių teisės aktų reikalavimus. Remiantis naujų teritorijų planavimo teisiniu 
reglamentavimu, nustatomas daugiau galimybių teikiantis daugiafunkcinis teritorijų 
panaudojimas nustatant teritorijų naudojimo tipus. Toks zonavimas sudaro lankstesnes 
rajono teritorijų panaudojimo galimybes, sudaro prielaidas įvairesnioms rajono 
teritorijoms formuotis.  

b. Rengiamoje koncepcijoje išskiriamos teritorijos socialinei infrastruktūrai, želdynams, 
kitiems viešiesiems poreikiams. Šie sprendiniai leidžia sudaryti erdvinės struktūros 
pagrindą, kurie toliau kryptingai gali būti plėtojami rengiant konkretizuotus sprendinius ar 
rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus. 

c. Susisiekimo sistemos srityje esminių pokyčių nuo 2008 m. rajono BP neįvyko, todėl 
susisiekimo sistemos sprendinių vystymas turi tęstinumo bruožų. 
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IŠVADOS 

 

1. Vertinant Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos plėtros poreikį, nustatyta, kad iš užstatytų 
teritorijų gyvenamosios teritorijos sudaro apie 3 918 ha, Rokiškio rajono vidutinis apgyvendinimo 
tankis gyvenamosiose teritorijose, kai gyventojų skaičius 2021 m. – 27 515 gyv., siekia – 7,02 
gyv./ha. Gyvenamasis plotas tenkantis vienam gyventojui (kai 2020 m. iš viso gyvenamųjų pastatų 
bendrasis plotas – 1 245 300 m2) yra 45,3 m2. Remiantis šiais rodikliais priimama, kad esamo 
gyvenamojo ploto dabartiniam gyventojų skaičiui pakanka, nauja gyvenamųjų teritorijų plėtra yra 
sietina su optimistine gyventojų skaičiaus didėjimo rajone prognoze. Priimant optimistinę 
demografinės situacijos prognozę planuojama, kad 10 metų laikotarpyje gyventojų skaičius padidės 
iki 30 267 gyventojų (10 %). Siekiant vystyti kompaktišką rajono struktūrą ir palaikyti esamą 
apgyvendinimo tankį, naujai gyvenamųjų teritorijų plėtrai yra reikalinga apie 392 ha. 

2. Keičiant Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą nustatoma, kad naujos plėtros 
teritorijos sudarytų ne daugiau nei 20 % urbanizuotų teritorijų. Atsižvelgiant į tai, kad esama 
užstatyta teritorija sudaro ~ 4730 ha, naujai plėtrai planuojamame 10 metų laikotarpyje, 
konkretizuojant sprendinius, siūloma numatyti ne daugiau nei ~ 946 ha (bendrai gyvenamosioms, 
pramonės ir kitoms urbanizuojamoms teritorijoms). Likusias koncepcijoje numatytas naujos 
plėtros teritorijas siūloma rezervuoti ateities poreikiams po planuojamo laikotarpio. 

3. Atsižvelgiant į dabartinius poreikius ir planuojamo 10 metų laikotarpio terminą, naujos plėtros 
teritorijų pramonės objektams pakaktų prie esamų pramoninių zonų Rokiškio ir Obelių miestuose. 
Kitose gyvenamosiose teritorijose tikslinga atnaujinti ir modernizuoti esamas gamybos teritorijas 
(Pandėlis, Juodupė, kt.). 

 

 

 

GRAFINĖ DALIS 

1. E-1 Esamos būklės įvertinimas (status quo alternatyva), M 1:5000 
2. K-1 Koncepcija, M 1:50 000 
3. K-2 Teritorijų vystymo planas, M 1:50 000 
 

 


