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S P R E N D I M AS 

 

DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITOS  

 

2015 m. kovo 25 d. Nr. TS-89 

Rokiškis 

 

   

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, 16 

straipsnio 2 dalies 19 punktu, 20 straipsnio 7 dalimi, Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. 

kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-102 patvirtinto Rokiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos 

reglamento 258 punktu, Rokiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Pritarti Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 metų veiklos ataskaitai (pridedama). 

2. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą Rokiškio 

rajono savivaldybės internetinėje svetainėje. 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras         Antanas Vagonis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        PRITARTA 

        Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 

        2016-03-25 sprendimu Nr. TS-89 

  

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

 Vadovaudamasi Rokiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Rokiškio rajono 

savivaldybės taryba darbą planavo pusmečiams. Sudaryti ir Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 

sprendimais patvirtinti 2015 m. I ir II pusmečio veiklos planai. Per ataskaitinį laikotarpį sušaukta 

14 rajono savivaldybės tarybos posėdžių, priimtas 251 sprendimas (2014 m. – 278). Surengtas 

iškilmingas  rajono savivaldybės tarybos posėdis, skirtas vasario 16-ajai – Valstybės atkūrimo 

dienai paminėti. Daugiausia klausimų rajono savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstyta ir 

sprendimų priimta dėl detaliųjų planų patvirtinimo (29), švietimo klausimais (18), finansiniais 

klausimais (13), sveikatos ir socialinės paramos klausimais (15). 

Išklausytos ir pritarta rajono savivaldybės tarybos sudarytų komisijų ataskaitoms, uždarųjų 

akcinių bendrovių, viešųjų įstaigų bei savivaldybės biudžetinių įstaigų ataskaitoms. 

Rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 

reglamentas. Suteikti Rokiškio krašto garbės piliečių vardai Rimui Zigmui Bičiūnui ir Lenkijos 

Respublikos Prezidentui Bronislavui Marijai Komarovskiui. Priimtas sprendimas dėl 

bendradarbiavimo sutarties su Rumunijos Respublikos Boršos savivaldybe. Pasirašyta 

bendradarbiavimo sutartis su Latvijos Respublikos Cėsių savivaldybe. Priimtas sprendimas dėl 

pritarimo Rokiškio rajono savivaldybei dalyvauti 2002 metų Europos sąjungos veiksmuose 

„Europos kultūros sostinė“. Patvirtintas Rokiškio rajono savivaldybės 2015-2017 metų strateginis 

veiklos planas, Rokiškio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2015-2020 metų  planas, Rokiškio 

rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės. Priimtas sprendimas dėl kelių priežiūros ir plėtros 

programos lėšų naudojimo vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti 

(remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2015 metais objektų sąrašo 

patvirtinimo, patvirtintas Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus objektų 2015 metams sąrašas. 

Nustatytas žemės mokesčio tarifas 2016 metams, nekilnojamojo turto mokesčio tarifai. Priimti 

sprendimai dėl dalyvavimo asociacijos Rokiškio miesto veiklos grupės steigime, dėl Rokiškio 

rajono savivaldybės narystės Rokiškio rajono vietos veiklos grupėje, dėl keleivių vežimo 

reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų nustatymo, dėl fiksuotų pajamų 

mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, nustatymo, dėl uždarosios 

akcinės bendrovės „Rokiškio vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų 

bazinių kainų nustatymo, dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų 

nustatymo akcinei bendrovei „Rokiškio komunalininkas“. Patvirtinti Rokiškio rajono savivaldybės 

administracijos nuostatai. Priimtas sprendimas dėl Rokiškio rajono savivaldybės korupcijos 

prevencijos 2014–2015 metų programos įgyvendinimo 2015 metų priemonių plano patvirtinimo ir 

kt. 

Savivaldybės taryba yra vietos savivaldos teisę įgyvendinanti institucija, kuri susideda iš 

įstatymų nustatyta tvarka demokratiškai išrinktų savivaldybės bendruomenės atstovų. Remiantis 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatomis, savivaldybės tarybos įgaliojimai 

prasideda, kai į pirmąjį posėdį susirenka išrinkti tarybos nariai, ir baigiasi, kai į pirmąjį posėdį 

susirenka naujai kadencijai išrinkti tarybos nariai. Tarybos nariai visas valstybės politiko ir 

savivaldybės bendruomenės atstovo teises įgyja tik po to, kai prisiekia šio įstatymo nustatyta 

tvarka. 

2015 m. balandžio 10 d. prasidėjo naujai išrinktos rajono savivaldybės tarybos įgaliojimai, 

sušauktas pirmasis Rokiškio rajono savivaldybės tarybos posėdis, tarybos nariai priėmė priesaiką, 

svarstyti organizaciniai klausimai. 2015 m. balandžio 10 d. pasibaigė rajono savivaldybės mero 

Vytauto Vilio įgaliojimai. Savivaldybės meru tiesioginiuose savivaldybės merų rinkimuose 

išrinktas Antanas Vagonis. Pasibaigus kadencijai pasibaigė Egidijaus Vilimo, kaip savivaldybės 



mero pavaduotojo įgaliojimai. Iš savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų atleistas 

Valerijus Rancevas, iš savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų – Rimantas 

Velykis. Išrinkta balsų skaičiavimo komisija slaptam balsavimui vykdyti ir naujiems vadovams 

išrinkti. Rajono savivaldybės mero pavaduotoju mero siūlymu tarybos narių slaptu balsavimu 

išrinktas Egidijus Vilimas, Rokiškio rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui politinio 

(asmeninio) pasitikėjimo pagrindu savivaldybės administracijos direktoriumi paskirtas Valerijus 

Rancevas, direktoriaus pavaduotoju Rimantas Velykis. Nustatytas mero politinio (asmeninio) 

pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičius.  

Rajono savivaldybės taryba nusprendė sudaryti 6 rajono savivaldybės tarybos komitetus: 

Teisėsaugos, mandatų, etikos, informacijos (pirmininkas – tarybos narys Zenonas Viduolis); 

Švietimo, kultūros ir sporto (pirmininkas – tarybos narys Vitalijus Jocys); Sveikatos ir socialinės 

apsaugos (pirmininkė – tarybos narė Ramunė Markevičienė); Finansų, verslo, vietinio ūkio 

(pirmininkas – tarybos narys Stanislovas Dambrauskas); Kaimo reikalų (pirmininkas neišrinktas); 

Kontrolės (pirmininkas – tarybos narys Almantas Blažys, paskirtas 2015 m. lapkričio 27 d. 

sprendimu Nr. TS-219 vietoje atsistatydinusio iš šio komiteto pareigų Virginijaus Lukošiūno). 

Sudaryta nuolat veikianti Rokiškio rajono savivaldybės tarybos etikos komisija (pirmininkė – 

tarybos narė Jūratė Čypienė), Administracinė komisija prie Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 

(pirmininkė – tarybos narė Laima Keraitienė), Rokiškio rajono savivaldybės antikorupcijos 

komisija (pirmininkas – tarybos narys Vytautas Masiulis). Taip pat taryboje sudarytos ir kitos 

komisijos: Laisvės kovų įamžinimo, Paveldosaugos, Rokiškio rajono verslo plėtros, Rokiškio 

rajono strateginio planavimo, Rokiškio rajono savivaldybės tarybos reglamento redakcinė komisija 

ir kt. Patvirtinti komisijų nuostatai. 

 Rokiškio rajono savivaldybės meras Antanas Vagonis ir savivaldybės mero pavaduotojas 

Egidijus Vilimas deleguoti į Panevėžio regiono plėtros tarybą. Tarybos įgaliojimų laikotarpiui į 

Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavimą išrinkti Rokiškio rajono savivaldybės 

tarybos atstovai – rajono savivaldybės meras Antanas Vagonis ir rajono savivaldybės mero 

pavaduotojas Egidijus Vilimas. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos narė Ramunė Markevičienė 

deleguota į Panevėžio teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą. 

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir Rokiškio rajono 

savivaldybės tarybos reglamentu, rajono taryboje įregistruotos frakcijos: Socialdemokratų partijos 

(pirmininkas – tarybos narys Stanislovas Dambrauskas), Darbo partijos (pirmininkas – tarybos 

narys Aloyzas Jočys), Partijos Tvarkos ir teisingumo (pirmininkas – savivaldybės mero 

pavaduotojas Egidijus Vilimas), opozicinė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų 

(pirmininkas – tarybos narys Almantas Blažys), opozicinė Rokiškio krašto koalicijos „Už laisvę 

augti“ (pirmininkas –tarybos narys Vytautas Masiulis), opozicinė Lietuvos laisvės sąjungos 

(liberalų) (pirmininkas – tarybos narys Virginijus Gaučys). 

 Per ataskaitinį laikotarpį tarybos sudėtis pakito: Lietuvos Respublikos Vyriausiosios 

rinkimų komisijos 2015 m. balandžio 22 d. sprendimu Nr. Sp-194 patenkinti savivaldybės tarybos 

narių Tado Barausko, išrinkto pagal Lietuvos socialdemokratų partijos iškeltų kandidatų sąrašą, ir 

Albino Urbono, išrinkto pagal Partijos Tvarka ir teisingumas iškeltų kandidatų sąrašą, raštiški 

prašymai atsistatydinti ir pripažinti tarybos narių įgaliojimai nutrūkusiais prieš terminą. Vidmantas 

Kanopa ir Rimgaudas Kilas, įrašyti Lietuvos socialdemokratų partijos iškeltų į Rokiškio rajono 

savivaldybės tarybą sąraše, praleisti kandidatų sąrašo eilėje, kadangi jie raštu atsisakė gauti tarybos 

nario mandatą. Pripažinta, kad savivaldybės taryboje atsiradus laisvoms vietoms, savivaldybės 

tarybos nariais tampa kandidatų sąrašo, pagal kuriuos buvo išrinkti nebesantis tarybų nariai, 

pirmieji tarybos nario mandato negavę kandidatai: Ramunė Markevičienė – Rokiškio rajono 

savivaldybės tarybos narė, išrinkta pagal Partijos Tvarka ir teisingumas iškeltų kandidatų sąrašą, ir 

Jūratė Masteikienė – Rokiškio rajono savivaldybės tarybos narė, išrinkta pagal Lietuvos 

socialdemokratų partijos iškeltų kandidatų sąrašą. 

 Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2015 m. birželio 11 d. sprendimu 

Nr. Sp-230 patenkintas savivaldybės tarybos nario Zenono Akramavičiaus, išrinkto pagal Rokiškio 

krašto koalicijos „Už laisvę augti“ iškeltų kandidatų sąrašą, raštiškas prašymas atsistatydinti ir 



pripažinti tarybos nario įgaliojimai nutrūkusiais prieš terminą. Pripažinta, kad savivaldybės 

taryboje atsiradus laisvai vietai, savivaldybės tarybos nariu tampa kandidatų sąrašo, pagal kurį 

buvo išrinktas nebesantis tarybos narys, pirmasis tarybos nario negavęs kandidatas Stasys 

Mekšėnas, išrinktas pagal Rokiškio krašto koalicijos „Už laisvę augti“ iškeltų kandidatų sąrašą.  

Rajono savivaldybės tarybos narys  Stasys Mekšėnas 2015 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu 

Nr. TS-170 paskirtas į Kaimo reikalų komitetą vietoje atsistatydinusio tarybos nario Zenono 

Akramavičiaus.  

Visa oficiali informacija – rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektai, priimti 

sprendimai, savivaldybės mero potvarkiai, administracijos direktoriaus įsakymai veiklos 

klausimais, informacija apie planuojamus susitikimus savivaldybėje, kita aktuali gyventojams 

informacija skelbiama savivaldybės interneto svetainėje. Norminiai teisės aktai buvo registruojami 

Teisės aktų registre. Kaip numato rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas, tarybos 

posėdžiai buvo įrašomi ir transliuojami, naudota elektroninė balsavimo sistema. Balsavimo 

rezultatai ir balsavusių tarybos narių pavardės rodytos ekrane tarybos posėdžio salėje po kiekvieno 

balsavimo. Duomenys apie kiekvieno tarybos nario atvirą balsavimą, išskyrus atvejus, kai 

balsuojama slaptai, yra vieši. Tarybos narių balsavimo rezultatai yra saugomi informacinėse 

laikmenose ir skelbiami savivaldybės interneto tinklalapyje. 

Žiniasklaidos atstovai dalyvavo visuose savivaldybės tarybos posėdžiuose bei kituose 

renginiuose ir išsamiai nušvietė savivaldybės tarybos ir administracijos darbą spaudoje. 

   

     

 
 


