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Kas nuveikta? 
 

 Suformuotos esminės Rokiškio rajono savivaldybės 
problemos, Rokiškio rajono savivaldybės vizija iki 2035 
metų bei 4 Rokiškio rajono savivaldybės prioritetai; 
 

 Suformuluoti Rokiškio rajono savivaldybės tikslai ir 
uždaviniai bei efekto ir rezultato rodikliai; 
 

 Suformuluotas Rokiškio rajono SPP iki 2030 metų 
priemonių planas; 
 

 Suformuluota Rokiškio rajono SPP iki 2030  įgyvendinimo 
stebėsenos sistema. 
 

 
 



Posėdžio tikslai 
 

 
Kartu su Savivaldybės strateginių planų rengimo ir 

įgyvendinimo priežiūros grupe bei tematinėmis darbo 
grupėmis peržiūrėti priemonių planą ir sutarti dėl bendrų, 
kelių darbo grupių narių kuruojamų priemonių; 
 

 Savivaldybės strateginių planų rengimo ir įgyvendinimo 
priežiūros grupei ir tematinėms darbo grupėms pristatyti 
Rokiškio SPP 2030 įgyvendinimo stebėsenos sistemą; 

 



Rokiškio rajono savivaldybė 2035 - žinomas, atviras ir gyvas, 
turtingos kultūros Šiaurės Rytų Lietuvos centras pažangesniam ir 

tvariam verslui, patogesniam gyvenimui, kartų bendrystei.   

HORIZONTALUSIS PRIORITETAS.  

TVARIAI VYSTOMAS RAJONAS 

I PRIORITETAS. 
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SOCIALIAI 
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Rokiškio SPP 2030 skaičiais 

4 prioritetai 12 tikslų 
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Rokiškio SPP 2030 skaičiais 

175,564 mln. EUR (8 metams) 

21,956 mln. EUR (1-riems metams)  

Iš jų – 72,143 mln. EUR – projektinės lėšos 

Iš jų – 9,018 mln. EUR – projektinės lėšos 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

I prioritetas II prioritetas III prioritetas IV prioritetas

5,129 
17,505 

5,57 

43,939 

48,299 
9,927 

12,265 

32,93 

Projektinės lėšos Kitos lėšos Column1

53,428 

27,432 
17,836 

76,869 



Rokiškio SPP 2030 didesni 
suplanuoti projektai 

Daugiafunkcės sporto salės Rokiškyje – 9,04 mln. EUR 

Nuotekų tvarkymo sistemų plėtra Rokiškio rajone – 9,9 mln. EUR 

Rokiškio RK naujo biokuru kūrenamo garo katilo įrengimas– 3,5 mln. EUR 

Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Rokiškio rajone – 3,12 mln. EUR 

Geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra Rokiškio rajone – 2,57mln. EUR 

Buvusios asfaltbetonio bazės  Žemaitės g. 2, Rokiškio m., potencialaus 
taršos židinio sutvarkymas – 2,32 mln. EUR 

Atsinaujinančių energijos išteklių  panaudojimas Rokiškio r. 
savivaldybės viešuosiuose pastatuose– 2,0 mln. EUR 

Tūkstantmečio mokyklų programos Rokiškio rajono savivaldybės švietimo 
pažangos plano įgyvendinimas– 1,915 mln. EUR 



Rokiškio SPP 2030 įgyvendinimo 
stebėsenos sistemą sudaro 

1. SPP vykdymas – SPP nuostatų integravimas į SVP ir 

metinius planus; 

2. SPP vertinimas:  

       1) Stebėsenos rodiklių ir kitos informacijos apie SPP 

įgyvendinimą rinkimas;  

2) SPP įgyvendinimo ataskaitų projektų parengimas, 

svarstymas, tvirtinimas rajono savivaldybės taryboje, 

viešinimas. 

3. SPP keitimas ir (ar) papildymas. 
 

 
 



I. SPP vykdymas 

 Rokiškio SPP 2030 yra įgyvendinamas, jo priemones ir projektus 

įtraukiant į Rokiškio rajono savivaldybės strateginį veiklos planą 

(RSVP) bei integruojant į RRSA ir savivaldybės įstaigų bei 

įmonių metinius veiklos planus; 

 

 Rokiškio rajono savivaldybės SPP 2030 yra įgyvendinamas 2023–

2030 metų laikotarpiu 
 

 
 



II. SPP vertinamas, parengiant 

 Metinę Rokiškio SPP priemonių įgyvendinimo ataskaitą, kuri 

rengiama kasmet; 

 

 Tarpinę Rokiškio SPP tikslų/ uždavinių vertinimo ataskaitą, kuri 

rengiama 2026 m. (už 2025 metus); 

 

 Galutinę Rokiškio SPP tikslų/ uždavinių vertinimo ataskaitą, kuri 

rengiama 2031 m. (už 2030 metus); 

 

 

Yra sudarytos ir pateiktos metinės/ tarpinės ir galutinės 

įgyvendinimo ataskaitų formos. 

 

 

 

 
 

 
 



SPP įgyvendinimo sistemos 
dalyviai 

Eil. 
Nr. 

Institucija Pagrindiniai uždaviniai, įgyvendinant Rokiškio SPP 
2030 

Politinis lygmuo 

1. Rokiškio rajono 
savivaldybės taryba 

Išklauso ir tvirtina įgyvendinimo ataskaitas (1 kartą per 
metus), tvirtina dokumento pakeitimus ir (ar) papildymus, 
teikia pasiūlymus, susijusius su rajono strategine plėtra. 
  

2. Rokiškio rajono 
savivaldybės 
Strateginio 
planavimo komisija 
(RSPK) 

RSPK svarsto ir pritaria Rokiškio SPP įgyvendinimo 
ataskaitoms, pasiūlymams dėl Rokiškio SPP koregavimo ir 
(ar) papildymo bei teikia pasiūlymus, susijusius su rajono 
strategine plėtra.  
  

 

 



SPP įgyvendinimo sistemos dalyviai 
Eil. Nr. Institucija Pagrindiniai uždaviniai, įgyvendinant Rokiškio SPP 2030 

Administracinis lygmuo 
3. Savivaldybės 

administracijos 
direktorius  

Atsakingas už SPP rengimą, jo įgyvendinimo priežiūrą, vertinimą ir atsiskaitymą už rezultatus, 
organizuoja savivaldybės SPP įgyvendinimo procesą, atsako už patvirtintų savivaldybės planavimo 
dokumentų ir jų įgyvendinimo ataskaitų viešinimą. 

  
4. 

Strateginių planų 
rengimo ir 
įgyvendinimo 
priežiūros darbo 
grupė (SPRĮPDG) 

SPRĮPDG aprobuoja Rokiškio SPP įgyvendinimo ataskaitas (1 kartą per metus), pasiūlymus dėl 
Rokiškio SPP koregavimo ir (ar) papildymo bei teikia pasiūlymus, susijusius su rajono strategine 
plėtra.  

5.  
RRSA padalinys, 
atsakingas už SP 

Surenka, apibendrina ir susistemina informaciją apie Rokiškio SPP įgyvendinimo būklę iš 
patvirtintų Koordinatorių, parengia Rokiškio SPP įgyvendinimo ataskaitas (kasmetines, tarpinę ir 
galutinę) bei teikia siūlymus SPP koregavimui. Parengtas Rokiškio SPP įgyvendinimo ataskaitas su 
siūlymais dėl SPP keitimo skelbia RRS interneto svetainėje viešosioms konsultacijoms, sudarant 
galimybes Savivaldybės bendruomenei susipažinti su dokumentu ir per nustatytą terminą pateikti 
pastabas bei pasiūlymus. Pasibaigus viešųjų konsultacijų terminui, gautas pastabas patikslintai 
ataskaitai bei siūlymus keisti, koreguoti SPP, teikia aprobuoti SPRĮPDG, svarstyti RSPK ir, jai 
pritarus, teikia tvirtinti RRS tarybai.  

6. Koordinatoriai 
(pagrindiniai 
vykdytojai) 

Už kiekvienos tikslo/ uždavinio/ priemonės įgyvendinimą yra atsakingas SPP priemonių plane 
priskirtas Koordinatorius, kuris yra ir pagrindinis vykdytojas. Koordinatorius vykdo Rokiškio SPP 
įgyvendinimo stebėseną: renka rodiklius apie SPP tikslų, uždavinių, priemonių, projektų 
įgyvendinimą, analizuoja Rokiškio SPP įgyvendinimo poveikį Savivaldybei. Koordinatorius 
Rokiškio SPP įgyvendinimo stebėsenos sistemoje nustatytais terminais teikia RRSA padaliniui, 
atsakingam už SP, informaciją apie priskirtų jiems vykdyti Rokiškio SPP 2030 dalių įgyvendinimą, 
teikia pasiūlymus dėl Rokiškio SPP koregavimo ir (ar) papildymo, kitus pasiūlymus. 

7. Priemonių 
vykdytojai 

Rokiškio SPP įgyvendinimo stebėsenos sistemoje nustatytais terminais teikia Koordinatoriui 
(pagrindiniam vykdytojui) informaciją apie jiems priskirtų vykdyti Rokiškio SPP priemonių 
įgyvendinimą, teikia pasiūlymus dėl Rokiškio SPP priemonių koregavimo ir (ar) papildymo, kitus 
pasiūlymus. 

      

 

 



SPP įgyvendinimo sistemos 
dalyviai 

Eil. 
Nr. 

Institucija Pagrindiniai uždaviniai, įgyvendinant Rokiškio SPP 
2030 

Visuomeninis lygmuo 

8. Socialiniai-
ekonominiai 
partneriai  

Patariamojo balso teise kviečiami dalyvauti RSPK, 
dalyvauja svarstant Rokiškio SPP įgyvendinimo ataskaitas, 
teikia pastabas apie Rokiškio SPP įgyvendinimą bei 
pasiūlymus dėl Rokiškio SPP koregavimo ir (ar) 
papildymo.  

 

 



Metinės (kasmet), tarpinės (2026 m.) ir 
galutinės (2030 m.) teikimas 

1 mėn. 2 mėn. 3 mėn. 4 mėn. 5 mėn. 6 mėn. 7 mėn. 

Koordinatoriai iš priemonių vykdytojų 
surenka duomenis, reikalingus ataskaitai, 
juos apibendrina ir teikia RRSA 
padaliniui, atsakingam už SP 

RRSA padalinys, atsakingas už SP, 
parengia metinę/ tarpinę/ galutinę 
Rokiškio SPP įgyvendinimo ataskaitą 

Metinė/ tarpinė/ galutinė Rokiškio SPP 
įgyvendinimo ataskaita viešinama 
Savivaldybės interneto svetainėje, 
teikiama aprobuoti SPRĮPDG, svarstyti ir 
pritarti RSPK 

Metinė/ tarpinė/ galutinė Rokiškio SPP  
įgyvendinimo ataskaita teikiama svarstyti 
RRS tarybos komitetams ir tvirtinti 
tarybai  

Parengta ir patvirtinta metinė/ tarpinė/ 
galutinė Rokiškio SPP įgyvendinimo 
ataskaita skelbiama Sav. interneto 
tinklalapyje 

Metinės/ tarpinės/ galutinės 
įgyvendinimo ataskaitos teikimas 



Rodikliai, stebimi įgyvendinimo 
ataskaitose 

1) Vizijos pažangos rodikliai (neprivalomi) – yra aukščiausiojo lygio. Juos sudaro 

pagrindiniai rajono raidą ir artėjimą prie vizijos nusakantys rodikliai. Vizijos pažangos 

vertinimo kriterijams nustatytos siektinos reikšmės, jų pasiekimas vertinamas Rokiškio 

SPP 2030 laikotarpio pabaigoje - 2031 m., rengiant galutinę įgyvendinimo ataskaitą.  

 
2) Poveikio (efekto) stebėsenos rodikliai (privalomi) yra pirmojo lygio. Juos sudaro 

rodikliai, rodantys efektą, kurį galima pasiekti, įgyvendinus SPP tikslus (žymimi „E“ 

raide). Tikslų stebėsenos rodikliams nustatytos siektinos reikšmės, jų pasiekimas 

vertinamas praėjus tarpinio vertinimo laikotarpiui (tarpinis vertinimas atliekamas 2025 

m.) – t. y. 2026 m., ir SPP laikotarpio pabaigoje, t. y. 2031 metais, atitinkamai rengiant 

tarpinę ir galutinę įgyvendinimo ataskaitas. 2026 m. rengiant tarpinę bei 2031 m. 

rengiant galutinę įgyvendinimo ataskaitas, poveikio (efekto) rodikliai palyginami su 

siekiamybėmis. 

 

 

 
 

 
 



Rodikliai, stebimi įgyvendinimo 
ataskaitose 

3) Rezultato stebėsenos rodikliai (privalomi) yra antrojo lygio. Juos sudaro rodikliai, 

rodantys rezultatą, kuris bus pasiektas, įgyvendinus SPP uždavinius (žymimi „R“ raide). 

Uždavinių stebėsenos rodikliams nustatytos siektinos reikšmės, jų pasiekimas vertinamas 

praėjus tarpinio vertinimo laikotarpiui (tarpinis vertinimas atliekamas 2025 m.) – t. y. 2026 

m., ir  SPP laikotarpio pabaigoje, t. y. 2031 metais, atitinkamai rengiant tarpinę ir galutinę 

įgyvendinimo ataskaitas. 2026 m. rengiant tarpinę bei 2031 m. rengiant galutinę 

įgyvendinimo ataskaitas, rezultato rodikliai palyginami su siekiamybėmis. 

 
4) Produkto rodikliai (privalomi) yra trečiojo lygio. Kiekviena SPP priemonė turi mažiausiai 

vieną rodiklį, matuojantį jos įgyvendinimo pažangą – tai yra produkto rodikliai (žymimi „P“ 

raide). Priemonių stebėsenos rodikliams nustatytos siektinos reikšmės, jų pasiekimas 

vertinamas kiekvienais metais, rengiant metines įgyvendinimo ataskaitas. 2026 m. ir 2031 

m. rengiant metines įgyvendinimo ataskaitas, produkto rodikliai palyginami su 

siekiamybėmis. 

 

 

 
 

 
 



III. SPP keičiamas/ tikslinamas 

 Rokiškio SPP 2030 uždaviniai, priemonės ir projektai bei jų 

stebėsenos rodiklių formuluotės ir reikšmės, įgyvendinimo 

laikotarpiai ir koordinatoriai bei priemonių vykdytojai gali būti 

keičiami tikslinami, peržiūrimi  kasmet, arba esant poreikiui ir 

dažniau; 

 

 Rokiškio SPP 2030 vizija, prioritetai, tikslai ir jų stebėsenos 

rodikliai keičiami tikslinami, peržiūrimi  1 kartą nuo SPP 

įgyvendinimo pradžios (t.y. atliekant tarpinį šio plano vertinimą); 

 

 Jeigu iš esmės atnaujinamas SPP (t. y. keičiama daugiau nei ½ 

tikslų, uždavinių ar priemonių), turi būti atliekama išsami aplinkos 

analizė, peržiūrima vizija, prioritetai, strateginiai tikslai, 

organizuojamas viešas dokumento svarstymas 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



Metinės (kasmet), tarpinės (2026 m.) ir 
galutinės (2030 m.) teikimas 

1 mėn. 2 mėn. 3 mėn. 4 mėn. 5 mėn. 6 mėn. 7 mėn. 

SPP  prioritetų, tikslų ir uždavinių ir 
priemonių plano jiems įgyvendinti  
įvertinimas ir atnaujinimas 

Atnaujintas SPP viešinamas Savivaldybės 
interneto svetainėje, teikiamas aprobuoti 
SPRĮPDG, svarstyti ir pritarti RSPK 

Atnaujintas SPP  teikiamas svarstyti 
Rokiškio rajono   savivaldybės tarybos 
komitetams ir tvirtinti tarybai 

Parengtas ir patvirtintas atnaujintas SPP 
skelbiamas Savivaldybės interneto 
tinklalapyje  

Esminis Rokiškio SPP 
atnaujinimas 



ŽINIAI 

Projektų vadovė 
ODETA BAČIANSKIENĖ 
info@generalis.lt 
Tel. 8630-00228 

mailto:info@inbox.lt
mailto:info@inbox.lt
mailto:info@inbox.lt
mailto:info@inbox.lt


AČIŪ UŽ SKIRTĄ 
LAIKĄ! 


