Rokiškio rajono savivaldybės
tarybos 2018 m. balandžio 27 d.
sprendimo Nr. TS-121
1 priedas
ROKIŠKIO RAJONO STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IKI 2022 M. ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2017 M.

Eil. Nr.

1

Priemonės
pavadinimas

Nebuvo
įgyvendinama

0

Tęstinė

0

Formuoti verslui palankią aplinką, skatinti investicijas
Sudaryti palankias sąlygas verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui

1.1.1

1.1.1.2

Atsakinga
institucija

2017 m. pasiektas rezultatas

Įsisavint
a lėšų
2017 m.
(tūkst.)

EKONOMINĖS PLĖTROS SKATINIMAS IR KONKURENCINGUMO DIDINIMAS

1.1

1.1.1.1

Pasiekimo indikatorius

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(įgyvendinama,
baigta
įgyvendinti,
neaktuali,
išbraukti)

Komercinės paskirties
žemės sklypų
suformavimas

Administracinės naštos
verslui mažinimas
(supaprastinant
leidimų, licencijų
išdavimo ir kt.
procedūras)

Suformuotų sklypų plotas,
ha

2017 m. komercinės paskirties žemės sklypai
nebuvo formuojami

Priimtų sprendimų,
mažinant administracinę
naštą, skaičius

25
(išduota 16 licencijų verstis mažmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais, 3 licencijos verstis
mažmenine prekyba tabako gaminiais, 1 leidimas
verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos
produktais, 3 leidimai vežti keleivius lengvaisiais
automobiliais taksi, priimtos 2 deklaracijos apie
ketinimą vykdyti keleivių vežimo už atlygį
lengvaisiais automobiliais veiklą)

RRSA
Architektūros ir
paveldosaugos
skyrius

RRSA Turto
valdymo ir viešųjų
pirkimų skyrius

Rokiškio rajono strateginis plėtros planas iki 2022 metų

Eil. Nr.

1.1.1.3

Priemonės
pavadinimas

Pasiekimo indikatorius

2017 m. pasiektas rezultatas

Rajono verslo aplinkos
tyrimų vykdymas

Periodiškai atliekami
tyrimai

Nebuvo įgyvendinama

1.1.1.4

Efektyvios verslo
subjektų rėmimo
sistemos plėtra

Paremtų verslo subjektų
skaičius

Paremta 36 rajono verslo subjektai, finansuotos
45 paraiškos

1.1.1.5

Verslui skirtos
duomenų bazės, apie
investavimo galimybes
savivaldybėje, plėtra

Sukurta, nuolat
atnaujinama ir viešinama
duomenų bazė

Atnaujinta informacija internetinėje svetainėje
http://www.rokiskis.lt/lt/verslinikams/informacijainvestuotojui.html

1.1.1.6

Investuotojams
patrauklios
savivaldybės įvaizdžio
formavimas

1.1.1.7

Verslumą skatinančių
renginių organizavimas
ir dalyvavimas juose

Suorganizuotų rajono
pristatymų potencialiems
investuotojams skaičius;
Informacinių iniciatyvų
skaičius; Sukurtų ir
atnaujintų duomenų bazių
skaičius
Suorganizuotų/dalyvautų
renginių skaičius;
Renginių dalyvių skaičius

Atsakinga
institucija

RRSA, Rokiškio
rajono verslininkų
asociacija
Pagalbos
smulkaus ir
vidutinio verslo
subjektams fondas
Rokiškio rajono
savivaldybės
smulkaus ir
vidutinio verslo
plėtros programa
RRSA Strateginio
planavimo ir
investicijų skyrius

Informacija apie komercinius sklypus viešinama
internetinėje svetainėje
http://www.rokiskis.lt/lt/verslinikams/informacijainvestuotojui.html

RRSA

Suorganizuota „Kalėdų Rezidencijos“ renginys;
Suvienyta, oficialiai jungtine veiklos sutartimi
įsteigta Aukštaitijos verslo sąjungos (Kupiškis,

RRSA, VšĮ
„Versli Lietuva“,
Rokiškio rajono

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(įgyvendinama,
baigta
įgyvendinti,
neaktuali,
išbraukti)

Įsisavint
a lėšų
2017 m.
(tūkst.)

Nebuvo
įgyvendinama

0

Tęstinė

70,9

Tęstinė

0

Tęstinė

0

Tęstinė

35

1

Rokiškio rajono strateginis plėtros planas iki 2022 metų

Eil. Nr.

Priemonės
pavadinimas

1.1.2
1.1.2.1

1.1.2.2

1.1.2.3

1.1.2.4

Verslo ir viešojo
sektoriaus partnerystės
stiprinimas
Verslo iniciatyvų,
prisidedančių prie
viešosios
infrastruktūros
gerinimo, rėmimas
Verslo paramos
organizacijų, teikiančių
paslaugas verslo
kūrimui ir plėtrai,
plėtra
Vietos ir užsienio
institucijų
bendradarbiavimas
investicijų pritraukimo

Pasiekimo indikatorius

2017 m. pasiektas rezultatas

Rokiškis, Pasvalys, Biržai, Anykščiai);
Suorganizuoti du oficialūs vizitai su Lietuvos
Respublikos premjeru ir ministru;
Klubas teikė paramą ir sudalyvavo penkiuose
renginiuose.
Organizuotas 1 renginys jaunimui /139 dalyviai,
skaityta 6 jaunimo renginiuose pranešimai
verslumo skatinimo tema / 96 dalyviai
Plėtoti viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą ir partnerystę
Iniciatyvų, priimtų
bendradarbiaujant su
Nebuvo įgyvendinama
verslo atstovais, skaičius
Paremtų ir įgyvendintų
iniciatyvų skaičius

Atsakinga
institucija

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(įgyvendinama,
baigta
įgyvendinti,
neaktuali,
išbraukti)

Įsisavint
a lėšų
2017 m.
(tūkst.)

Nebuvo
įgyvendinama

0

Nebuvo
įgyvendinama

0

Nebuvo
įgyvendinama

0

Tęstinė

0

verslininkų
asociacija,
Rokiškio verslo
klubas
(asociacija),
Rokiškio rajono
savivaldybės
švietimo centras

RRSA

Nebuvo įgyvendinama

RRSA

Įgyvendintų verslo
paramos organizacijų
plėtros projektų skaičius

Nebuvo įgyvendinama

Rokiškio rajono
verslo paramos
organizacijos

Įgyvendintų bendrų su
užsienio partneriais
projektų skaičius

0
(gautos teigiamos išvados dėl penkių projektų
finansavimo pagal Interreg V-A 2014-2020m.
Europos regioninės plėtros fondo Lietuvos –

RRSA,
savivaldybei
pavaldžios įstaigos
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Rokiškio rajono strateginis plėtros planas iki 2022 metų

Eil. Nr.

Priemonės
pavadinimas

klausimais
1.2.

2017 m. pasiektas rezultatas

Atsakinga
institucija

Įsisavint
a lėšų
2017 m.
(tūkst.)

Tęstinė

Įgyvendinama

Lėšos
nenurodo
mos, nes
jos
dubliuoja
kitas
priemone
s
37,2

Tęstinė

1

Latvijos bendradarbiavimo per sieną programą)
Didinti rajono turistinį ir rekreacinį patrauklumą
Plėtoti ir atnaujinti turizmo ir poilsio infrastruktūrą

1.2.1

1.2.1.1

Rajono gamtos ir
kultūros paveldo
objektų bei gamtos
išteklių pritaikymas
rekreacijai ir turizmui

1.2.1.2

Turizmo informacinės
infrastruktūros
įrengimas ir
atnaujinimas

1.2.1.3

Pasiekimo indikatorius

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(įgyvendinama,
baigta
įgyvendinti,
neaktuali,
išbraukti)

Turizmo traukos
objektų ir turizmo
infrastruktūros
atnaujinimas ir plėtra

Rekreacijai ir turizmui
pritaikytų objektų skaičius

Įrengtų ir atnaujintų
informacinių priemonių
skaičius (kelio ženklai,
stendai, nuorodos ir kt.)
Atnaujintų/išplėstų turizmo
traukos objektų skaičius;
Įrengtų/atnaujintų
poilsiaviečių, apžvalgos ir
poilsio aikštelių,
privažiavimo kelių ir
aikštelių skaičius

Atliekama Bobriškio cerkvės restauracija.
Atliekami restauracijos darbai Rokiškio
bažnyčioje.

Parengtos schemos ir gauti suderinimai: 26 vnt.
kelio ženklų (Nr.628. Nr. 629), 9 vnt. informacinių
stendų, 12 vnt. krypties rodyklių pėstiesiems.
Įrengtas 1 informacinis terminalas su turiniu

Rokiškio kaimiškojoje seniūnijoje 2017 m. buvo
prižiūrimas Moškėnų piliakalnis

RRSA

RRSA

RRSA
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Rokiškio rajono strateginis plėtros planas iki 2022 metų

Eil. Nr.

1.2.1.4

Priemonės
pavadinimas

Sportinio, pramogų,
vandens ir kitų rūšių
turizmo objektų bei
maršrutų parengimas ir
plėtra

Pasiekimo indikatorius

Vykdytų turizmo objektų
atnaujinimo ir plėtros
projektų skaičius; Maršrutų
skaičius

2017 m. pasiektas rezultatas

Vykdomi 3 projektai
(Atliekama Bobriškio cerkvės restauracija.
Atliekami restauracijos darbai Rokiškio
bažnyčioje.
Salų parko tvarkymo darbai)
6 Maršrutai:
Maršrutas lenkų k. - 1) Rokiškio ir Daugpilio
kraštas;
Maršrutai:
Rokiškio dvarai : 2) Ilzenbergo dvaras - Rokiškio
krašto muziejus - Gačionių dvaras- Salų dvaras;
3) maršrutas Vaikams : Rokiškio dvaro grafiukų
nuotraukų, žaislų, rūbų ekspozicija – Lėlių namai
Bajoruose – Birutės Kairienės ūkis.
Bendradarbiaujant su kelionių organizatoriumi
Kiveda psarengti maršrutai:
4) degustacinė „Kupiškis-Rokiškis;
5)„Rokiškio krašto dvarų trio“ / “Rokiškio krašto
dvarų kvartetas“;
6) pažintinė „Rokiškio ir Biržų krašto įdomybės“.

Atsakinga
institucija

RRSA Kultūros,
turizmo ir ryšių su
užsienio šalimis
skyrius, Rokiškio
turizmo ir
tradicinių amatų
informacijos ir
koordinavimo
centras, Rokiškio
rajono kūno
kultūros ir sporto
centras

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(įgyvendinama,
baigta
įgyvendinti,
neaktuali,
išbraukti)

Įsisavint
a lėšų
2017 m.
(tūkst.)

Įgyvendinama

Lėšos
nenurodo
mos, nes
jos
dubliuoja
kitas
priemone
s
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Rokiškio rajono strateginis plėtros planas iki 2022 metų

Eil. Nr.

Priemonės
pavadinimas

1.2.2.2

2017 m. pasiektas rezultatas

Atsakinga
institucija

Įsisavint
a lėšų
2017 m.
(tūkst.)

Tęstinė

1,5
(infotermi
nalo lėšos
nurodytos
1.2.1.2
priemonėj
e, todėl
šioje
nenurodo
mos)

Tęstinė

0

Gerinti informacijos apie rajono turizmo išteklius ir paslaugas sklaidą

1.2.2

1.2.2.1

Pasiekimo indikatorius

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(įgyvendinama,
baigta
įgyvendinti,
neaktuali,
išbraukti)

Informacijos apie
rajono turizmo
produktus, išteklius,
gamtos ir kultūros
vertybes sklaida

Turizmo paslaugų ir
produktų kūrimas,
plėtra ir kokybės
gerinimas

Informacinių iniciatyvų
skaičius; Rajono
pristatymų įvairiuose
respublikiniuose ir
tarptautiniuose renginiuose
skaičius;
Sukurtų/atnaujintų
internetinių puslapių
skaičius

Periodiškai atliekami
turizmo paslaugų tyrimai;
Sukurtų naujų turizmo
produktų skaičius;
Nuolatos atnaujinama
informacinė turizmo
duomenų bazė ir turizmo
sektoriaus paslaugų tiekėjų
informacija

Informacinės iniciatyvos:
1.Pastatytas informacinis terminalas;
2.Rajonas pristatytas 2 tarptautinėse parodose ir
2 seminaruose;
3.Atnaujinti 9 seniūnijų internetiniai psl. turizmo
klausimais.
4. sukurtas virtualus žemėlapis Rokiškio Turizmo
ir Tradicinių amatų svetainėje.

Atliktas turizmo paslaugų tyrimas, parengti 6
turizmo maršrutai, atnaujinta turizmo duomenų
bazė ir turizmo paslaugų tiekėjų informacija.

RRSA
Architektūros ir
paveldosaugos
skyrius, Kultūros,
turizmo ir ryšių su
užsienio šalimis
skyrius, Rokiškio
turizmo ir
tradicinių amatų
informacijos ir
koordinavimo
centras
RRSA Kultūros,
turizmo ir ryšių su
užsienio šalimis
skyrius, Rokiškio
turizmo ir
tradicinių amatų
informacijos ir
koordinavimo
centras
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Rokiškio rajono strateginis plėtros planas iki 2022 metų

Eil. Nr.

Priemonės
pavadinimas

1.3.1
1.3.1.1

Melioracijos ir
hidrotechninių statinių
rekonstrukcija

1.3.1.2

Palankesnių
ekonominių sąlygų
rajono ūkiniams ir
kaime veikiantiems
subjektams
sudarymas

1.3.1.4

1.3.1.5

2017 m. pasiektas rezultatas

Atsakinga
institucija

Įsisavint
a lėšų
2017 m.
(tūkst.)

RRSA Žemės ūkio
skyrius

Nebuvo
įgyvendinta

0

Tęstinė

1,3

Tęstinė

0,8

Tęstinė

0,7

Tęstinė

3,2

Didinti gyvenimo ir ekonominės veiklos patrauklumą kaimo vietovėse

1.3

1.3.1.3

Pasiekimo indikatorius

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(įgyvendinama,
baigta
įgyvendinti,
neaktuali,
išbraukti)

Gerinti žemės ūkio veiklos sąlygas, skatinti konkurencingumą
Įgyvendintų
LR Žemės ūkio ministerija 2017 m. neteikė
rekonstrukcijos projektų
kvietimo teiki paraiškų pagal šią priemonę
skaičius
Paremtų žemės ūkio

kaime veikiančių

Paremti 2 kaime veikiantys subjektai

subjektų skaičius

Profesinio mokymo ir
Suorganizuotų
informavimo apie
mokymų/informacinių
žemės ūkio veiklą
renginių skaičius; Renginių
skatinimas
dalyvių skaičius
Ekologinės
Suorganizuotų
žemdirbystės,
mokymų/informacinių
netradicinių žemės ūkio
renginių skaičius; Renginių
šakų ir kitų ekonominių
dalyvių skaičius
veiklų skatinimas
Žemės ūkio veiklą
skatinančių renginių ir
Suorganizuotų renginių,
konkursų
konkursų skaičius
organizavimas

Jaunųjų ūkininkų išvyka į turistinę pažintinę
edukacinę stovyklą, 41 dalyvis.
Jaunųjų ūkininkų rateliui lauko dienos
organizavimui pas ūkininką Šerlinską, 40 dalyvių
Ūkininkų išvykai po aplinkinius Molėtų, Zarasų
raj. pasisemti gerosios verslumo patirties,
aplankyti 3 inovatyvūs ūkiai, 35 dalyviai
Ūkininkų išvyka į Raseinių, Molėtų rajonus
pasisemti gerosios patirties, aplankyti
Konkurso ,, Pažangiausi metų ūkiai“ , Žemdirbių
šventės organizavimui
Konkurso “Melžėjų varžytuvės“ organizavimui

RRSA Žemės ūkio
skyrius, KP
komisija

RRSA Žemės ūkio
skyrius

RRSA Žemės ūkio
skyrius

RRSA Žemės ūkio
skyrius
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Rokiškio rajono strateginis plėtros planas iki 2022 metų

Eil. Nr.

Priemonės
pavadinimas

1.3.2
1.3.2.1

Kaimo bendruomenių
ir kitų NVO veiklos
skatinimas

1.3.2.2

Universalių
daugiafunkcinių centrų
(UDC) steigimas ir
plėtra kaimo vietovėse

1.3.2.3

Tradicinių amatų
centrų kūrimosi ir
plėtros skatinimas

1.3.2.4

Socialinių verslų
skatinimas ir plėtra

1.3.2.5

Vietinių įsidarbinimo
galimybių gerinimas ir

Pasiekimo indikatorius

2017 m. pasiektas rezultatas

Didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą
Paramą gavusių kaimo
27
bendruomenių ir NVO
skaičius
Įsteigtų UDC skaičius;
UDC paslaugų gavėjų
skaičius
Įkurtų tradicinių amatų
centrų skaičius;
Sertifikuotų amatininkų
skaičius; Suorganizuotų
mokymų/informacinių
renginių skaičius; Renginių
dalyvių skaičius
Suorganizuotų
mokymų/informacinių
renginių skaičius; Renginių
dalyvių skaičius;
Veikiančių socialinių
verslų skaičius
Įgyvendintų priemonių
skaičius

2017 m. naujai įsteigtų universalių daugiafunkcių
centrų nebuvo;
Paslaugų gavėjų skaičius – 2220

Kuriamas tradicinių amatų centras Salose,
sertifikuoti 3 nauji produktai, suorganizuoti 2
renginiai ir juose dalyvių -70

Atsakinga
institucija

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(įgyvendinama,
baigta
įgyvendinti,
neaktuali,
išbraukti)

Įsisavint
a lėšų
2017 m.
(tūkst.)

Tęstinė

15

Tęstinė

269,9

Tęstinė

20

RRSA
RRSA Švietimo
skyrius, Kultūros,
turizmo ir ryšių su
užsienio šalimis
skyrius
RRSA Kultūros,
turizmo ir ryšių su
užsienio šalimis
skyrius, Rokiškio
turizmo ir
tradicinių amatų
informacijos ir
koordinavimo
centras

Nebuvo
įgyvendinama
Nebuvo įgyvendinama

RRSA Žemės ūkio
skyrius, NVO

Nebuvo įgyvendinama

RRSA Žemės ūkio
skyrius, NVO

Nebuvo
įgyvendinama
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Rokiškio rajono strateginis plėtros planas iki 2022 metų

Eil. Nr.

Priemonės
pavadinimas

Pasiekimo indikatorius

2017 m. pasiektas rezultatas

Atsakinga
institucija

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(įgyvendinama,
baigta
įgyvendinti,
neaktuali,
išbraukti)

Įsisavint
a lėšų
2017 m.
(tūkst.)

Tęstinė

5326

Tęstinė

57,3

bendruomenių
socialinės integracijos
didinimas,
įgyvendinant vietos
plėtros strategijas
2
2.1
2.1.1

2.1.1.1

2.1.1.2

SUMANIOS VISUOMENĖS IR SOCIALINĖS GEROVĖS KŪRIMAS
Didinti švietimo sistemos kokybę ir prieinamumą, vaikų ir jaunimo užimtumą
Optimizuoti rajono švietimo sistemos tinklą, gerinti ugdymo sąlygas bei mokymo paslaugų prieinamumą
Visų mokyklų mokinių skaičiaus vidurkis atitiko
norminiams aktams;
Mokinių skaičiaus vidurkio Finansavimo nuostatoms iš 15 mokyklų mokinių
Kurti efektyvų ugdymo
atitikimas norminiams
skaičiaus vidurkis neatitiko 4 mokyklose (Jūžintų
RRSA Švietimo
įstaigų tinklą
aktams ir ugdymo proceso
Juozo Otto Širvydo pagrindinėje, Panemunėlio
skyrius
finansavimo nuostatoms
pagrindinėje, Kriaunų pagrindinėje ir Rokiškio
Senamiesčio progimnazijoje), iš 2 mokyklų skyrių
neatitiko 1 (Kazliškio).
Rekonstruotų ar
suremontuotų pastatų
Švietimo ir ugdymo
skaičius/patalpų plotas
paslaugas teikiančių
1 (užbaigtas Kamajų Antano Strazdo gimnazijos
(m2); Sutvarkytų teritorijų
įstaigų pastatų
renovavimas)/
RRSA Švietimo
plotas (ha)
modernizavimas ir
pastato plotas 3428,63 kvadratinių metrų/
skyrius
infrastruktūros
pilnai sutvarkytų teritorijų nėra.
gerinimas
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Rokiškio rajono strateginis plėtros planas iki 2022 metų

Eil. Nr.

Priemonės
pavadinimas

Pasiekimo indikatorius

2017 m. pasiektas rezultatas

2.1.1.3

Saugios ir modernios
edukacinės aplinkos
ugdymo įstaigose
kūrimas ir plėtra

Ugdymo įstaigų, turinčių
higienos pasus/aplinkos
stebėjimo kameras,
skaičius; Kompiuterių,
tenkančių vienam vaikui,
skaičius; Ugdymo įstaigų,
įsigijusių laboratorijų
įrangą, skaičius

Higienos pasus turi 26 mokyklos iš 26 (100
proc.)/
Aplinkos stebėjimo kameras turi 10 mokyklų (38,4
proc.)/
Švietimo įstaigose 1 vaikui tenka 0,37
kompiuterio/
1 įstaiga turi laboratorijos įrangą (gauta 2014
metais)

2.1.1.4

Nuotolinio mokymosi
paslaugų teikimo
užtikrinimas

Patenkintų prašymų dalis
nuo visų pateiktų prašymų
paslaugai gauti (proc.)

2.1.1.5

Kūrybiškumą,
lyderystę ir
iniciatyvumą
skatinančių projektų
įgyvendinimas

Projektų, kuriuose
dalyvaujama, skaičius;
Finansuotų projektų
skaičius; Projektų dalyvių
skaičius

2.1.1.6

Suaugusiųjų bendrojo,
profesinio ir
neformaliojo švietimo
paslaugų plėtra

Naujai teikiamų švietimo
paslaugų skaičius;
Besimokančiųjų skaičius

Organizuotas vienas renginys, poreikis
patenkintas 100 proc.
2017 m. finansuota NVO fondo lėšomis finansuota
27 projektai
2017 m. dalyvauta 4 Erasmus švietimo srities
projektuose

Naujai parengtos 93 kvalifikacijos tobulinimo
programos. Organizuoti 193 kvalifikacijos
tobulinimo renginiai, kuriuose dalyvavo 4075
dalyviai

Atsakinga
institucija

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(įgyvendinama,
baigta
įgyvendinti,
neaktuali,
išbraukti)

Įsisavint
a lėšų
2017 m.
(tūkst.)

Tęstinė

0

Tęstinė

0

Tęstinė

26,7

Tęstinė

25,86

RRSA Švietimo
skyrius, ugdymo
įstaigos

RRSA Švietimo
skyrius, Rokiškio
rajono
savivaldybės
švietimo centras
Ugdymo įstaigos,
NVO, RRSA
Kultūros, turizmo
ir ryšių su užsienio
šalimis skyrius,
Švietimo skyrius
RRSA Švietimo
skyrius, Rokiškio
rajono
savivaldybės
švietimo centras,
Rokiškio
suaugusiųjų ir
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Rokiškio rajono strateginis plėtros planas iki 2022 metų

Eil. Nr.

2.1.1.7

2.1.1.8

2.1.1.9

Priemonės
pavadinimas

Vaikų ir jaunimo
neformaliojo švietimo
užtikrinimas
Rajono bendruomenės
narių kvalifikacijos ir
kompetencijų
tobulinimo
įgyvendinimas ir plėtra
Vaikų ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo prieinamumo
užtikrinimas

2.1.2

2.1.2.1

Jaunimo informavimo
ir konsultavimo
paslaugų efektyvumo
didinimas

Pasiekimo indikatorius

2017 m. pasiektas rezultatas

Neformaliojo švietimo
programų skaičius;
174/2367
Dalyvių skaičius
Suorganizuotų
Rajono bendruomenei buvo organizuoti 13
kvalifikacijos tobulinimo
renginių skaičius;
renginių, kuriuose dalyvavo 226 rajono
Kompetencijas tobulinusių
bendruomenės nariai
asmenų skaičius
Visi vaikai priimami
(pagal tėvų prašymus) į
ikimokyklinio ir
Priimami visi vaikai 100 proc.
priešmokyklinio ugdymo
grupes
Didinti vaikų ir jaunimo užimtumą
Sukurta ir veikianti
jaunimo informavimo
sistema; Paslaugų gavėjų
skaičius

Paslaugų gavėjų skaičius-1504

Atsakinga
institucija

jaunimo mokymo
centras, Rokiškio
technologijos,
verslo ir žemės
ūkio mokykla
RRSA Švietimo
skyrius, ugdymo
įstaigos

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(įgyvendinama,
baigta
įgyvendinti,
neaktuali,
išbraukti)

Įsisavint
a lėšų
2017 m.
(tūkst.)

Tęstinė

1298,58

Tęstinė

3,3

Tęstinė

0

Tęstinė

0

Rokiškio rajono
savivaldybės
švietimo centras

RRSA Švietimo
skyrius

Rokiškio rajono
savivaldybės
švietimo centras,
VšĮ Rokiškio
jaunimo centras,
Rokiškio rajono
jaunimo reikalų
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Rokiškio rajono strateginis plėtros planas iki 2022 metų

Eil. Nr.

Priemonės
pavadinimas

Pasiekimo indikatorius

2017 m. pasiektas rezultatas

Atsakinga
institucija

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(įgyvendinama,
baigta
įgyvendinti,
neaktuali,
išbraukti)

Įsisavint
a lėšų
2017 m.
(tūkst.)

Tęstinė

Lėšos
prie
2.2.2.3.
priemonė
s
93,74

taryba, RRSA
Švietimo skyrius

2.1.2.2

Jaunimo organizacijų
plėtros ir veiklos
skatinimas

2.1.2.3

Jaunimo ir su jaunimu
dirbančių organizacijų,
jaunimo grupių, atviro
darbo su jaunimu ir
savivaldos
bendradarbiavimo
skatinimas

Veikiančių jaunimo
organizacijų skaičius;
Paremtų
iniciatyvų/projektų
skaičius

16/2

Rokiškio rajono
jaunimo reikalų
taryba, RRSA
Švietimo skyrius

Tęstinė
Jaunimo ir vietos
savivaldos bendrų
projektų/renginių skaičius;
Renginių dalyvių skaičius

27/45/1504

Rokiškio rajono
jaunimo reikalų
taryba, RRSA
Švietimo skyrius
Tęstinė

2.1.2.5

Vaikų ir jaunimo
socializacijos,
nusikaltimų
prevencijos ir kitų
programų
įgyvendinimas

Įgyvendinamų
programų/projektų
skaičius; Suorganizuotų
renginių skaičius; Renginių
dalyvių skaičius

33 vasaros stovyklos, jose dalyvavo 1236
mokyklinio amžiaus vaikai ir jaunimas.
Prevencijos programose dalyvavo 3070 dalyvių

RRSA Švietimo
skyrius, Rokiškio
rajono
savivaldybės
Pedagoginė
psichologinė
tarnyba, ugdymo
įstaigos, NVO

30,3 (su
nemokam
o
maitinim
o lėšomis
ir
prevencij
os
programo
s lėšomis)
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Rokiškio rajono strateginis plėtros planas iki 2022 metų

Eil. Nr.

Priemonės
pavadinimas

2.1.2.6

Vaikų ir jaunimo
fizinio aktyvumo,
skatinimas

2.1.2.7

Vaikų dienos centrų
teikiamų paslaugų
užtikrinimas

2.1.2.8

2.1.2.9

2.2
2.2.1

Pasiekimo indikatorius

Suorganizuotų renginių
skaičius; Renginių dalyvių
skaičius

Dienos centrų paslaugų
gavėjų skaičius

2017 m. pasiektas rezultatas

Suorganizuota 50 sporto varžybų, kuriose
dalyvavo 1322 moksleiviai ir 4 Sportas visiems
renginiai, kuriuose dalyvavo 222 vaikai.

136

Atsakinga
institucija

Rokiškio rajono
savivaldybės
visuomenės
sveikatos biuras,
NVO, jaunimo
centrai, RKKSC

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(įgyvendinama,
baigta
įgyvendinti,
neaktuali,
išbraukti)

Įsisavint
a lėšų
2017 m.
(tūkst.)

Tęstinė

20,06

Tęstinė

17,37

Tęstinė

Lėšos
prie
2.3.1.0
priemonė
s

Tęstinė

Lėšos
prie
2.2.2.3.
priemonė
s

RRSA, NVO

Įrengtų ar atnaujintų
atvirųjų jaunimo
Sąlygų vaikų ir
centrų/erdvių skaičius;
jaunimo laisvalaikio
Įkurta jaunimo erdvė Rokiškyje L. Šepkos parke
RRSA
Įrengtų ar atnaujintų
užimtumui sudarymas
vaikų žaidimo aikštelių
skaičius
Rengiami ir įgyvendinami
Savivaldybės jaunimo
Rokiškio rajono
jaunimo problemų
politikos programų
jaunimo reikalų
sprendimo priemonių
95 proc.
rengimas ir
taryba, RRSA
planai; Priemonių planų
įgyvendinimas
Švietimo skyrius
įgyvendinimas (proc.)
Teikti kokybiškas ir visiems prieinamas sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas
Teikti kokybiškas ir saugias sveikatos priežiūros paslaugas
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Rokiškio rajono strateginis plėtros planas iki 2022 metų

Eil. Nr.

Priemonės
pavadinimas

2.2.1.1

Sveikatos priežiūros
paslaugas teikiančių
įstaigų infrastruktūros
gerinimas

2.2.1.2

Sveikatos priežiūros
paslaugas teikiančių
įstaigų medicininės ir
kitos įrangos
įsigijimas/atnaujinimas

2.2.1.3

Elektroninių paslaugų
teikimo sveikatos
sektoriuje plėtra

2.2.1.4

Sveikatos priežiūros
specialistų pritraukimo
programos parengimas
ir įgyvendinimas

2.2.2

Pasiekimo indikatorius

2017 m. pasiektas rezultatas

Rekonstruotų ar
suremontuotų pastatų
skaičius/patalpų plotas
(m2); Sutvarkytų teritorijų
plotas (ha)
Atnaujintos įrangos dalis
nuo visos įrangos, kurią
reikia atnaujinti (proc.);
Naujai įsigytos įrangos
skaičius

Atnaujintos ligoninės pastato inžinierinės
sistemos; Suremontuota dalis patalpų, patalpų
pritaikymas neįgaliesiems; VšĮ Rokiškio PASPC
poliklinikos infrastuktūros Pandėlio
ambulatorijos Katilinės atnaujinimo darbai
Lizingo būdu įsigytas kompiuterinis tomografas
VšĮ Rokiškio PASPC moterų konsultacijos
kabinetų įranga, įsigytos 2 ginekologinės kėdės,
pritaikytos judėjimo funkcijos sutrikimų
turinčioms pacientėms
Per 2017 m. rugsėjo – lapkričio mėnesius
e.dokumentų, pateiktų į ESPBI IS procentas nuo
visų dokumentų 46,00 proc.
PASPC kompiuterizuota naujai 15 darbo vietų,
atnaujintos IT 8 darbo vietose. Elektroniniu būdu
išduodami medicininiai mirties liudijimai – 100
proc.
Vairuotojo sveikatos pažymėjimai-100 proc.
Elektroniniai kompensuojamieji receptai IV ketv.
Sudarė 66 proc.

Elektronines sveikatos
paslaugas teikiančių įstaigų
skaičius; Elektroniniu būdu
teikiamų paslaugų plėtra
(proc.)

Parengta ir įgyvendinama
sveikatos priežiūros
specialistų pritraukimo
Įdarbinti 3 gydytojai
programa; Pritrauktų
specialistų skaičius
Užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūrą, vykdyti sveikatos ugdymą

Atsakinga
institucija

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(įgyvendinama,
baigta
įgyvendinti,
neaktuali,
išbraukti)

Įsisavint
a lėšų
2017 m.
(tūkst.)

Tęstinė

235,18

Tęstinė

61,26

Tęstinė

17,2

Tęstinė

10,2

Asmens sveikatos
priežiūros įstaigos

Asmens sveikatos
priežiūros įstaigos

Asmens sveikatos
priežiūros įstaigos

RRSA, Asmens
sveikatos
priežiūros įstaigos
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Rokiškio rajono strateginis plėtros planas iki 2022 metų

Eil. Nr.

Priemonės
pavadinimas

Pasiekimo indikatorius

2.2.2.1

Visuomenės sveikatą
stiprinančių programų
įgyvendinimas

Įgyvendintų programų
skaičius; Socialinių
partnerių skaičius

2.2.2.2

Visuomenės sveikatos
priežiūros paslaugų
teikimo ugdymo
įstaigose plėtra

2.2.2.3

Sveikos gyvensenos
skatinimas

Ugdymo įstaigų, kuriose
teikiamos visuomenės
sveikatos priežiūros
paslaugos, skaičius
Informacinių iniciatyvų
skaičius; Suorganizuotų
renginių skaičius; Renginių
dalyvių skaičius

2.2.2.4

2.2.2.5
2.2.2.6

Bendradarbiavimo
plėtra tarp socialinių
partnerių, visuomeninių
organizacijų,
įgyvendinant bendrus
sveikatinimo projektus
Visuomenės sveikatos
stebėsenos
(monitoringo)
vykdymas
Žmonių užkrečiamųjų

2017 m. pasiektas rezultatas

Įgyvendintos 48 programos

20 ugdymo įstaigų, kuriose teikiamos visuomenės
sveikatos priežiūros paslaugos, skaičius
2515 dalyvių skaičius;
90 organizuotų renginių, paskaitų, diskusijų t.t.
179 informaciniai straipsniai;

Atsakinga
institucija

RRSA Socialinės
paramos ir
sveikatos skyrius,
Rokiškio rajono
savivaldybės
visuomenės
sveikatos biuras
Rokiškio rajono
savivaldybės
visuomenės
sveikatos biuras
Rokiškio rajono
savivaldybės
visuomenės
sveikatos biuras

1 (projektas „Atpažink ir padėk“)

Rokiškio rajono
savivaldybės
visuomenės
sveikatos biuras,
NVO

Parengtų
programų/ataskaitų
skaičius

Parengtos 2 ataskaitos

Įgyvendinamų valstybinių

0 Įgyvendinamų valstybinių tikslinių programų

Rokiškio rajono
savivaldybės
visuomenės
sveikatos biuras
Rokiškio rajono

Bendradarbiavimo
pagrindu įgyvendintų
projektų skaičius

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(įgyvendinama,
baigta
įgyvendinti,
neaktuali,
išbraukti)

Įsisavint
a lėšų
2017 m.
(tūkst.)

Tęstinė

20

Tęstinė

63,59

Tęstinė

52,07

Tęstinė

13,40

Tęstinė

0

Tęstinė

0
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Rokiškio rajono strateginis plėtros planas iki 2022 metų

Eil. Nr.

Priemonės
pavadinimas

ligų profilaktikos ir
kontrolės priemonių
įgyvendinimas

2017 m. pasiektas rezultatas

tikslinių programų
skaičius; Suorganizuotų
mokymų skaičius;
Mokymų dalyvių skaičius

skaičius;
170 Suorganizuotų mokymų skaičius;
998 Mokymų dalyvių skaičius

Atsakinga
institucija

Įsisavint
a lėšų
2017 m.
(tūkst.)

Tęstinė

285,3

Tęstinė
2017 m.
projekto
,,Integrali
pagalba į
namus‘‘ teikė
viena mobili
komanda
Tęstinė

195,4

savivaldybės
visuomenės
sveikatos biuras,
RRSA Socialinės
paramos ir
sveikatos skyrius

Didinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, mažinti socialinę atskirtį

2.2.3

2.2.3.1

Pasiekimo indikatorius

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(įgyvendinama,
baigta
įgyvendinti,
neaktuali,
išbraukti)

Nestacionarių
socialinių paslaugų
infrastruktūros plėtra,
šių paslaugų kokybės ir
prieinamumo
užtikrinimas

2.2.3.2

Dienos ir trumpalaikės
socialinės globos
paslaugų teikimas

2.2.3.3

Stacionarių socialinių
paslaugų plėtra,
užtikrinant kokybiškas
paslaugas
pagyvenusiems

2017 m. dėl socialinės priežiūros paslaugų
kraipėsi 137 asmenys, paslaugų poreikis
patenkintas 98,5 proc. Pastoviai socialinės
priežiūros paslaugas gauna virš 300 paslaugų
gavėjų

RRSA Socialinės
paramos ir
sveikatos skyrius,
Rokiškio
socialinės paramos
centras

Patenkintų prašymų dalis
nuo visų pateiktų prašymų
paslaugai gauti (proc.)

2017 m, kreipėsi dėl dienos ir trumpalaikės
socialinės globos paslaugų 63 asmenys, paslaugų
poreikis patenkintas 95,2 proc.

RRSA Socialinės
paramos ir
sveikatos skyrius,
Rokiškio
socialinės paramos
centras

Socialines paslaugas
gavusių asmenų skaičius

2017 m. kreipėsi dėl ilgalaikių socialinių
paslaugų 49 asmenys, paslaugų poreikis
patenkintas 67,35 proc.

RRSA Socialinės
paramos ir
sveikatos skyrius,
Rokiškio
socialinės paramos

Socialinės priežiūros
paslaugas gavusių asmenų
skaičius

325,4
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Eil. Nr.

Priemonės
pavadinimas

Pasiekimo indikatorius

2017 m. pasiektas rezultatas

asmenims, neįgaliems
ir vaikams

2.2.3.4

Socialines paslaugas
teikiančių įstaigų
infrastruktūros
gerinimas

Rekonstruotų ar
suremontuotų pastatų
skaičius/patalpų plotas
(m2); Sutvarkytų teritorijų
plotas (ha)

Nebuvo įgyvendinama, neskirta lėšų

2.2.3.5

Socialinių paslaugų
teikimo, pasitelkiant
nevyriausybines
organizacijas (NVO),
plėtra

Socialines paslaugas
teikiančių NVO skaičius;
NVO teikiamas paslaugas
gavusių asmenų skaičius

2017 m. socialinės reabilitacijos paslaugų
neįgaliesiems bendruomenės projektuose
dalyvavo 4 nevyriausybinės organizacijos,
dalyvavo 355 neįgalieji

Įsteigtas krizių centras;
Paslaugas gavusių asmenų
skaičius
Įsigytų/pastatytų/renovuotų
socialinių būstų skaičius;
Patenkintų prašymų dalis

Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo paslaugas
Obelių vaikų globos namų padalinyje- Krizių
centre gavo 12 socialinės atskirties šeimų.
Įgyvendinant ES lėšomis finansuojamą projektą
„Socialinio būsto plėtra Rokiškio rajono
savivaldybėje“ įsigyti 4 socialiniai būstai, 2

2.2.3.6

Krizių centro steigimas

2.2.3.7

Savivaldybės socialinio
būsto fondo
atnaujinimas ir plėtra

Atsakinga
institucija

centras, Rokiškio
šv. Apaštalo
evangelisto Mato
parapijos senelių
globos namai
RRSA Statybos ir
infrastruktūros
plėtros skyrius,
Socialinės
paramos ir
sveikatos skyrius,
socialines
paslaugas
teikiančios
įstaigos
RRSA Socialinės
paramos ir
sveikatos skyrius,
NVO

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(įgyvendinama,
baigta
įgyvendinti,
neaktuali,
išbraukti)

Įsisavint
a lėšų
2017 m.
(tūkst.)

Nebuvo
įgyvendinama

0

Tęstinė

53,7

Tęstinė

31,5

Tęstinė

49,6

RRSA
RRSA Statybos ir
infrastruktūros
plėtros skyrius,
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Rokiškio rajono strateginis plėtros planas iki 2022 metų

Eil. Nr.

2.2.3.8

Priemonės
pavadinimas

Elektroninių paslaugų
teikimo socialiniame
sektoriuje plėtra

2.3.1

2.3.1.2

2.3.1.3

2017 m. pasiektas rezultatas

nuo visų pateiktų prašymų
paslaugai gauti (proc.)

būstai buvo rekonstruoti ir įtraukti į socialinio
būsto fondo sąrašą. Visi būstai išnuomoti,
laikantis eiliškumo į sąrašus įrašytoms ir
laukiančioms išsinuomoti socialinį būstą,
šeimoms.

Įdiegtų/pagerintų
e. paslaugų skaičius;
Elektroniniu būdu teikiamų
paslaugų plėtra (proc.)

Rokiškio rajono socialinių paslaugų įstaigos turi
savo internetinius puslapius, nurodyti specialistų
kontaktai. Prašymus galima teikti socialinės
paramos informacinėje sistemoje (SPIS)

Įsisavint
a lėšų
2017 m.
(tūkst.)

Socialinių
paslaugų įstaigos,
Rokiškio
socialinės paramos
centras

Tęstinė

0

RRSA Kultūros,
turizmo ir ryšių su
užsienio šalimis
skyrius, kultūros
įstaigos

Tęstinė

19,3

Tęstinė

103,9

Tęstinė

3,3

Atsakinga
institucija

Turto valdymo ir
viešųjų pirkimų
skyrius

Užtikrinti kokybiškas kultūros ir sporto paslaugas, skatinti gyventojų aktyvumą

2.3

2.3.1.1

Pasiekimo indikatorius

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(įgyvendinama,
baigta
įgyvendinti,
neaktuali,
išbraukti)

Kultūrinių paslaugų
užtikrinimas
Dalyvavimas
tarptautinėse,
respublikinėse ir
regioninėse kultūros
programose/projektuos
e
Kultūros paslaugas
teikiančių savivaldybės

Didinti kultūrinės aplinkos ir paslaugų kokybę bei prieinamumą
Kultūros renginių/dalyvių
skaičius; Kultūros įstaigų
2017m. kultūros įstaigose suorganizuota 2411
paslaugų
renginys ir juose lankytojų buvo 160339
lankytojų/vartotojų
skaičius
Programų/projektų,
kuriuose dalyvauta,
skaičius; Įgyvendintų
priemonių skaičius

17 projektų

RRSA Kultūros,
turizmo ir ryšių su
užsienio šalimis
skyrius, kultūros
įstaigos

Pastatytų, rekonstruotų ar
suremontuotų pastatų

Remontuoti 2 pastatai, 56 kv.m.
(Sutvarkytos Lašų kaimo bibliotekos grindys

RRSA Kultūros,
turizmo ir ryšių su
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Eil. Nr.

Priemonės
pavadinimas

įstaigų infrastruktūros
gerinimas ir plėtra

2.3.1.4

Kultūros paveldo
saugojimas, tvarkymas
ir populiarinimas

2.3.1.5

Etnopaveldo
fiksavimo, tyrimo,
kaupimo, sklaidos ir
populiarinimo rėmimas

Pasiekimo indikatorius

2017 m. pasiektas rezultatas

skaičius/patalpų plotas
(m2); Sutvarkytų teritorijų
plotas (ha)
Sutvarkytų kultūros
paveldo objektų skaičius;
Konservuotų/restauruotų
muziejinių eksponatų
skaičius

(apšiltintos) 56 kv.m., suremontuotas san. mazgas
ir pastatyta apšildymo krosnelė
Įrengta signalizacija Kriaunų muziejaus pastate)

Etninių
renginių/kolektyvų,
eksponatų/gyvųjų židinių
skaičius

2.3.1.6

Rajono bibliotekų
fondų atnaujinimas

Bibliotekų fondų apyvarta,
išduotis ir skaitomumas

2.3.1.7

Kultūros paslaugų
jaunimui plėtra

Įgyvendintų
programų/projektų

1 (Bajorų žydų žudynių vietos paminklo
tvarkymas)

Etninių renginių – 108;
Etno kolektyvų – 5;
Eksponatų 136
J. Keliuočio bibliotekoje:
Fondų apyvarta 1,77
Išduotis 538706 egz.
Skaitomumas 37,4 egz.
Rokiškio r. savivaldybės švietimo centras
disponuoja 3214 knygų egzempliorių, 2994
pavadinimais bei 56 kompaktinių diskų
egzemplioriais (51 kompaktinių diskų
pavadinimais). Per 2017 m. bibliotekoje
aptarnauti 82 klientai, kuriems buvo išduoti 347
leidiniai
Jaunimui renginių suorganizuota kultūros
centruose 222 juose dalyvių 22420

Atsakinga
institucija

užsienio šalimis
skyrius, kultūros
įstaigos
RRSA
Architektūros ir
paveldosaugos
skyrius, kultūros
įstaigos
RRSA Kultūros,
turizmo ir ryšių su
užsienio šalimis
skyrius, kultūros
įstaigos

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(įgyvendinama,
baigta
įgyvendinti,
neaktuali,
išbraukti)

Įsisavint
a lėšų
2017 m.
(tūkst.)

Tęstinė

1,6

Tęstinė

0

Tęstinė

31,1

Tęstinė

0

Rokiškio rajono
savivaldybės
Juozo Keliuočio
viešoji biblioteka,
Rokiškio rajono
savivaldybės
švietimo centras
RRSA Kultūros,
turizmo ir ryšių su
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Eil. Nr.

2.3.1.8

2.3.1.9

2.3.1.10

2.3.1.11

2.3.1.12

Priemonės
pavadinimas

Aktyvesnės
savivaldybės meno
kolektyvų, kultūros
organizacijų, atskirų
menininkų veiklos
skatinimas
NVO ir privačios
iniciatyvos skatinimas,
plėtojant kultūros
paslaugų įvairovę
Viešųjų erdvių
pritaikymas kultūros ir
laisvalaikio poreikiams
Rokiškio turizmo ir
tradicinių amatų
informacijos ir
koordinavimo centro
veiklos plėtra
Informacijos apie
kultūrą ir kultūros
paslaugas sklaida

Pasiekimo indikatorius

2017 m. pasiektas rezultatas

Atsakinga
institucija

skaičius; Suorganizuotų
renginių skaičius; Renginių
dalyvių skaičius

užsienio šalimis
skyrius, kultūros
įstaigos

Įgyvendintų priemonių
skaičius; Meno saviveiklos
kolektyvuose
dalyvaujančių asmenų
skaičius

Rajone yra 91 meno kolektyvas ir juose dalyvauja
1054 saviveiklininkai

RRSA Kultūros,
turizmo ir ryšių su
užsienio šalimis
skyrius

Paskatintų NVO ir privačių
iniciatyvų skaičius

Finansuota 10 NVO projektų, skatinančių
kultūros paslaugų įvairovę

RRSA Kultūros,
turizmo ir ryšių su
užsienio šalimis
skyrius

Kultūros ir laisvalaikio
poreikiams pritaikytų
viešųjų erdvių skaičius

Įkurta jaunimo erdvė Rokiškyje L. Šepkos parke

RRSA, NVO

Įgyvendintų
projektų/suorganizuotų
renginių skaičius; Renginių
dalyvių skaičius

Įgyvendinami 2 projektai

Informacinių iniciatyvų
skaičius

Informacinis stalas ir bilietų pardavimas – 2

Rokiškio turizmo
ir tradicinių amatų
informacijos ir
koordinavimo
centras
RRSA Kultūros,
turizmo ir ryšių su
užsienio šalimis

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(įgyvendinama,
baigta
įgyvendinti,
neaktuali,
išbraukti)

Įsisavint
a lėšų
2017 m.
(tūkst.)

Tęstinė

0

Tęstinė

3

Tęstinė

16

Tęstinė

79,8

Tęstinė

15
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Eil. Nr.

Priemonės
pavadinimas

Pasiekimo indikatorius

2017 m. pasiektas rezultatas

Atsakinga
institucija

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(įgyvendinama,
baigta
įgyvendinti,
neaktuali,
išbraukti)

Įsisavint
a lėšų
2017 m.
(tūkst.)

Tęstinė

4,6

Tęstinė

38,32

Tęstinė

26,8

Tęstinė

1385,2
(VIP –
1372,0
SB-13,2 )

skyrius, kultūros
įstaigos
2.3.2
2.3.2.1

2.3.2.2

Gerinti sporto ir aktyvaus laisvalaikio pasirinkimo galimybes, skatinti sporto plėtrą
Sporto ir aktyvaus
Įrengtų/atnaujintų
laisvalaikio
sporto ir aktyvaus
KKSC sporto salės ir šaudyklos remontas
infrastruktūros
laisvalaikio objektų
gerinimas ir plėtra
skaičius
Parengtų ir įgyvendintų
Sportinės veiklos
kūno kultūros ir sporto
Parengta ir įgyvendinta kūno kultūros ir sporto
pasirinkimo galimybių
skatinimo programų
plėtotės 10 programų, įvyko 331 sporto renginys,
plėtra, gyventojų
skaičius; Suorganizuotų
kuriuose dalyvavo 7674 sporto mėgėjai.
fizinio aktyvumo
renginių skaičius; Renginių
skatinimas
dalyvių skaičius

2.3.2.3

Kūno kultūros ir sporto
programų bei projektų
finansavimas ir
įgyvendinimas

2.3.2.4

Sveikatingumo,
rekreacijos ir sporto
komplekso baseino
statyba Rokiškyje

2.4

Remiamų sporto
organizacijų
programų/projektų
skaičius; Programų ir
projektų dalyvių skaičius

Dalyvauta 7 projektuose, 1078 dalyviai

Pastatytas sporto
kompleksas

Atlikta statybos darbų 37,23 proc. nuo sutarties
kainos

RRSA, Rokiškio
rajono kūno
kultūros ir sporto
centras, NVO
Rokiškio rajono
kūno kultūros ir
sporto centras,
NVO

Rokiškio rajono
kūno kultūros ir
sporto centras

RRSA

Didinti savivaldybės veiklos efektyvumą
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Eil. Nr.

Priemonės
pavadinimas

2.4.1.2

2.4.1.3

2.4.1.4

2017 m. pasiektas rezultatas

Atsakinga
institucija

Įsisavint
a lėšų
2017 m.
(tūkst.)

Tęstinė

7,9

Įgyvendinama

0

Įgyvendinama

0

Tobulinti savivaldybės valdymą ir teikiamų viešųjų paslaugų kokybę

2.4.1

2.4.1.1

Pasiekimo indikatorius

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(įgyvendinama,
baigta
įgyvendinti,
neaktuali,
išbraukti)

Savivaldybės
darbuotojų, politikų bei
savivaldybei pavaldžių
įstaigų darbuotojų
kompetencijų
tobulinimas
Visuotinės kokybės
vadybos ir į rezultatus
orientuoto valdymo
principų diegimas
Savivaldybės, jai
pavaldžių įstaigų ir
įmonių teikiamų
viešųjų paslaugų
vartotojų poreikių
patenkinimo tyrimai
Savivaldybės ir jai
pavaldžių įstaigų
informacinių
technologijų ir ryšių
infrastruktūros
atnaujinimas ir plėtra

Kompetenciją tobulinusių
asmenų skaičius
(politikų/administracijos
darbuotojų/pavaldžių
įstaigų darbuotojų)

Kvalifikaciją kėlė 68 savivaldybės administracijos
valstybės tarnautojai ir 92 administracijos
darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

Įdiegtų priemonių/sistemų
skaičius

Valstybės tarnautojai ir darbuotojai pagal darbo
sutartis vertinami pagal darbo rezultatus

Periodiškai atliekami
tyrimai

Naujai įdiegtų/atnaujintų
priemonių skaičius;
Atnaujintos/naujai įsigytos
įrangos skaičius; Įrengtos
telekonferencinės patalpos
savivaldybėje

Atliktos 2 anoniminės aptarnavimo kokybės
vertinimo gyventojų apklausos. Rezultatai –
savivaldybės interneto svetainėje
Įsigyta: stacionarūs kompiuteriai 33(vnt)
Nešiojami kompiuteriai (7vnt.)
Monitoriai (14vnt.)
Spausdintuvai(daugiafunkciniai) (4 vnt.)
Mobilieji telefonai (35vnt.)
Periferinė įranga (klaviatūros, adapteriai,
switchai, usb raktai, routeriai, kolonėlės, pelės,
laidai ir t.t.)
Kompiuterinė ir serverių įranga yra nuolat

RRSA Juridinis ir
personalo skyrius,
savivaldybei
pavaldžios įstaigos

RRSA

RRSA,
savivaldybei
pavaldžios įstaigos
ir įmonės
Tęstinė

26,9

RRSA,
savivaldybei
pavaldžios įstaigos
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Eil. Nr.

Priemonės
pavadinimas

Pasiekimo indikatorius

2017 m. pasiektas rezultatas

Atsakinga
institucija

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(įgyvendinama,
baigta
įgyvendinti,
neaktuali,
išbraukti)

Įsisavint
a lėšų
2017 m.
(tūkst.)

Tęstinė

24

Tęstinė

15,5

Nebuvo
įgyvendinama

0

Tęstinė

26

Tęstinė

0

atnaujinama.
Pastatytas naujas televizorius

2.4.1.5

2.4.1.6

2.4.1.7

2.4.1.8

2.4.1.9

Savivaldybės ir jai
pavaldžių įstaigų ir
įmonių materialinės
bazės bei transporto
priemonių atnaujinimas
ir plėtra
Strateginio planavimo
dokumentų rengimas ir
įgyvendinimas
Interaktyvių
e. demokratijos
paslaugų plėtra
Nevyriausybinių
organizacijų veiklos
skatinimas
Gerinti asmenų
aptarnavimo kokybę,
suteikti paslaugas
vietoje, nenukreipiant
jų kitiems įstaigos

Įstaigų, atnaujinusių
materialinę bazę, skaičius;
Įsigytų transporto
priemonių skaičius

Rokiškio rajono savivaldybės administracija
įsigijo automobilį „Dacia Duster“. Savivaldybės
administracija nuomoja 4 automobilius.

Parengtų ir įgyvendinamų
strateginių planų,
strategijų, studijų skaičius

Parengti 2 trumpalaikio strateginio planavimo
dokumentai, atnaujintas 1 ilgalaikio strateginio
planavimo dokumentas.Įgyvendinami 2 regioninio
lygmens strateginio planavimo dokumentai, 3
rajoninio lygmens strateginio planavimo
dokumentai

RRSA Strateginio
planavimo ir
investicijų skyrius

Įdiegtų/pagerintų
e. paslaugų skaičius

Nebuvo įgyvendinama

RRSA Ūkio
tarnyba

Paramą gavusių NVO
skaičius; Paramai skirta
lėšų suma

25 NVO gavo paramą, investuota 26 tūkst. EUR

RRSA

Suteikta 4000 paslaugų vietoje

RRSA
Kanceliarijos
skyrius

Suteiktų paslaugų vietoje
skaičius

RRSA,
savivaldybei
pavaldžios įstaigos
ir įmonės
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Eil. Nr.

2.4.1.10

2.4.1.11

Priemonės
pavadinimas

valstybės tarnautojams
ar darbuotojams
Skatinti asmenis atlikti
informacinio
įsipareigojimo
veiksmus, naudojantis
elektroninėmis
paslaugomis
savivaldybės interneto
tinklalapyje

Savivaldybės įvaizdžio
formavimo gerinimas

Pasiekimo indikatorius

2017 m. pasiektas rezultatas

Atliktų informacinių
veiksmų, per savivaldybės
interneto tinklapį, skaičius

Atlikta 861 informaciniai veiksmai, per
savivaldybės interneto tinklapį

Įgyvendintų įvaizdžio
gerinimo veiksmų plano
priemonių dalis (proc.)

1. Naudotas Rokiškio r. prekės ženklas
2.Vizualios priemonės (televizija, filmuoti
reportažai)
3. Informacija perduota elektroninėmis
priemonėmis (,,Facebook“)
4. Žiniasklaida
5.Leidyba: Rokiškio krašto išeivių litvakų
prisiminimų knyga anglų kalba, Rokiškio krašto
muziejaus katalogai „Arkitektas Lionginas
Šepka“, „Prakartėlės Rokiškio krašto muziejuje“,
Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos
ir koordinavimo centro albumas „Rokiškio
tapytos langinės, 2005–2014“
6. Dalyvavimas respublikinėse ir tarptautinėse
turizmo parodose: dalyvauta 2 tarptautinėse
turizmo parodose Vilniuje ir Rygoje; sukurti 8

Atsakinga
institucija

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(įgyvendinama,
baigta
įgyvendinti,
neaktuali,
išbraukti)

Įsisavint
a lėšų
2017 m.
(tūkst.)

Tęstinė

0

Įgyvendinama

18

RRSA
Kanceliarijos
skyrius

RRSA
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Eil. Nr.

Priemonės
pavadinimas

Pasiekimo indikatorius

2017 m. pasiektas rezultatas

3.

ekskursiniai maršrutai
DARNUS TERITORIJŲ IR INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS

3.1

Plėtoti ir vystyti inžinerinio aprūpinimo infrastruktūrą

3.1.1.2

3.1.1.3

3.1.1.4

Įsisavint
a lėšų
2017 m.
(tūkst.)

Nebuvo
įgyvendinama

0

Tęstinė

564

Tęstinė

0

Tęstinė

0

Atnaujinti ir plėsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą

3.1.1

3.1.1.1

Atsakinga
institucija

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(įgyvendinama,
baigta
įgyvendinti,
neaktuali,
išbraukti)

Vandens tiekimo ir
nuotekų (buitinių ir
lietaus) tvarkymo
tinklų inventorizacija ir
įteisinimas
Geriamojo vandens
kokybės gerinimo,
geležies šalinimo
įrenginių
rekonstravimas ir
įrengimas
Nuotekų valymo
įrenginių
rekonstravimas ir
įrengimas
Geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų
surinkimo tinklo
rekonstravimas ir

Inventorizuotų tinklų ilgis
(km)

Rekonstruotų ir naujai
įrengtų geriamo vandens
gerinimo įrenginių skaičius
Rekonstruotų ir naujai
įrengtų nuotekų valymo
įrenginių skaičius
Įrengtų ir rekonstruotų
vandentiekio/nuotekų
tinklų ilgis (km)

Nebuvo įgyvendinama

RRSA Turto
valdymo ir viešųjų
pirkimų skyrius,
UAB „Rokiškio
vandenys“

Naujai pastatyti 6 VGĮ (Antanašės k., Kriaunų k.,
Jūžintų mstl., Kamajų mstl., Panemunėlio glž. st.,
Žiobiškio k.)

UAB „Rokiškio
vandenys“

0

UAB „Rokiškio
vandenys“

0

UAB „Rokiškio
vandenys“
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Eil. Nr.

3.1.1.5

3.1.1.6

Priemonės
pavadinimas

įrengimas
Lietaus nuotekų
surinkimo ir valymo
infrastruktūros
rekonstravimas ir
įrengimas
Bešeimininkių ir
nenaudojamų
požeminių vandens
gręžinių likvidavimas ir
konservavimas

Pasiekimo indikatorius

Įrengtų ir rekonstruotų
lietaus nuotekų surinkimo
tinklų ilgis (km), valymo
įrenginių skaičius
Likviduotų ir
užkonservuotų požeminių
vandens gręžinių skaičius

2017 m. pasiektas rezultatas

Atsakinga
institucija

Įrengtas 1 paviršinio vandens kanalizacijos
griovys (Rokiškio m. Pušų skr.)

RRSA

2017 m. nebuvo pripažintų bešeimininkiais ir
savivaldybei perduotų gręžinių

RRSA
Architektūros ir
paveldosaugos
skyrius

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(įgyvendinama,
baigta
įgyvendinti,
neaktuali,
išbraukti)

Įsisavint
a lėšų
2017 m.
(tūkst.)

Tęstinė

0

Nebuvo
įgyvendinama

Didinti energetikos sistemų efektyvumą ir prieinamumą

3.1.2

Tęstinė
3.1.2.1

Viešosios paskirties
pastatų energetinio
efektyvumo didinimas

3.1.2.2

Apšvietimo tinklų
atnaujinimas ir plėtra,
energijos taupymo
priemonių diegimas

3.1.2.3

Energijos gamybos ir
tiekimo efektyvumo
didinimas, įrengiant ir

Pastatų, kuriuose
pagerintas energetinis
efektyvumas, skaičius
Naujai įrengtų/atnaujintų
apšvietimo tinklų ilgis
(km); Įdiegtų energijos
taupymo priemonių
skaičius
Naujai
įrengtų/modernizuotų
katilinių skaičius,

Parengtas investicinis projektas Rokiškio rajono
savivaldybės viešojo pastato renovacijai.
Parengtas J. T. Vaižganto gimnazijos pastatų
investicijų projektas.

Tęstinė

Suma
nenurodo
ma, nes
dubliuoja
3.1.2.1
priemonę
11,485

Tęstinė

278,515

RRSA

Trasos, kurioje atliktas apšvietimo tinklų
remontas, ilgis -2650 m

RRSA

Naujai įrengta/modernizuota centralizuoto
šilumos tinklų 28proc.

RRSA, AB
„Panevėžio
energija“
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Eil. Nr.

3.1.2.4

3.1.2.5

Priemonės
pavadinimas

modernizuojant
katilines bei
centralizuoto šilumos
tiekimo tinklus
Energijos gamybos
efektyvumo didinimas
privačiose namų
valdose
Alternatyvių energijos
išteklių skatinimas ir
plėtra

Atsakinga
institucija

Tęstinė

0

Tęstinė

0

Tęstinė

7,4

Tęstinė

8.979

centralizuoto šilumos
tiekimo tinklų ilgis (km)
Privačių namų valdų,
padidinusių energijos
vartojimo efektyvumą,
skaičius
Įgyvendintų projektų
skaičius

0

0

RRSA, fiziniai
asmenys

RRSA

Plėtoti rajono transporto infrastruktūrą, gerinti susisiekimą

3.2.1

3.2.1.2

2017 m. pasiektas rezultatas

Įsisavint
a lėšų
2017 m.
(tūkst.)

Užtikrinti kokybiškas ir saugias susisiekimo sąlygas

3.2

3.2.1.1

Pasiekimo indikatorius

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(įgyvendinama,
baigta
įgyvendinti,
neaktuali,
išbraukti)

Vietinės reikšmės kelių
(gatvių) ir jų statinių
inventorizavimas ir
įteisinimas
Vietinės reikšmės kelių
(gatvių), privažiavimų
ir jų statinių
atnaujinimas ir plėtra

Inventorizuotų vietinės
reikšmės kelių (gatvių)
ilgis (km)

Atnaujintų/naujai įrengtų
vietinės reikšmės kelių
(gatvių), privažiavimų ilgis
(km), statinių skaičius

Inventorizuotų vietinės reikšmės kelių (gatvių)
ilgis 105,3 km

RRSA Turto
valdymo ir viešųjų
pirkimų skyrius

5,111 km

RRSA Strateginio
planavimo ir
investicijų skyrius,
Statybos ir
infrastruktūros
plėtros skyrius,
Architektūros ir
paveldosaugos
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Eil. Nr.

Priemonės
pavadinimas

Atsakinga
institucija

Pasiekimo indikatorius

2017 m. pasiektas rezultatas

Įdiegtų/atnaujintų saugaus
eismo priemonių skaičius

Pastatyti 65 vnt. naujų kelio ženklų, įrengtą 96 m
naujų kelio apsauginių atitvarų, horizontaliuoju
ženklinimu paženklinta 1419 m2 gatvių

RRSA

Įrengta automobilių stovėjimo aikštelė Pandėlio
miesto Puodžialaukės gatvėje

RRSA Strateginio
planavimo ir
investicijų skyrius,
Statybos ir
infrastruktūros
plėtros skyrius,
Architektūros ir
paveldosaugos
skyrius

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(įgyvendinama,
baigta
įgyvendinti,
neaktuali,
išbraukti)

Įsisavint
a lėšų
2017 m.
(tūkst.)

Tęstinė

17,6

Tęstinė

29,4

Nebuvo
įgyvendinama

0

Tęstinė

328

skyrius
3.2.1.3

3.2.1.4

Saugaus eismo
priemonių diegimas ir
atnaujinimas

Automobilių stovėjimo
aikštelių tinklo
atnaujinimas ir plėtra

3.2.1.5

Viešojo transporto
infrastruktūros
įrengimas ir
atnaujinimas

3.2.1.6

Pėsčiųjų, dviračių ir
kito bevariklio
transporto takų, kelių ir
kitos su tuo susijusios

Atnaujintų/naujai įrengtų
automobilių stovėjimo
aikštelių skaičius

Atnaujinti Rokiškio
autobusų parko ir autobusų
stoties pastatai;
Įrengtų/atnaujintų stotelių
skaičius; Įgyvendintų
alternatyviais degalais
varomų transporto
priemonių infrastruktūros
projektų skaičius
Įrengtų/atnaujintų
šaligatvių, pėsčiųjų,
dviračių ir kito bevariklio
transporto takų ir kelių

Nebuvo įgyvendinta

RRSA, UAB
„Rokiškio
autobusų parkas“

Įrengta/atnaujinta 1,862 km pėsčiųjų ir dviračių
takų Rokiškio miesto Perkūno, Kauno ir Kęstučio
gatvėse

RRSA Strateginio
planavimo ir
investicijų skyrius,
Statybos ir
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Eil. Nr.

Priemonės
pavadinimas

infrastruktūros
įrengimas ir
atnaujinimas

3.2.1.7

UAB „Rokiškio
autobusų parkas“
transporto parko
atnaujinimas

3.2.1.8

Eismo saugumą
didinančių programų ir
projektų rengimas ir
įgyvendinimas

3.2.1.9

Darnaus judumo planų
rengimas ir
įgyvendinimas

3.3
3.3.1
3.3.1.1

Komunalinių atliekų
tvarkymo sistemos
vystymas

Pasiekimo indikatorius

2017 m. pasiektas rezultatas

Atsakinga
institucija

ilgis (km)

infrastruktūros
plėtros skyrius,
Architektūros ir
paveldosaugos
skyrius

Įsigytų viešojo transporto
priemonių skaičius

Įsigyti du 2005 metų gamybos autobusai

RRSA, UAB
„Rokiškio
autobusų parkas“

Nebuvo įgyvendinama

Panevėžio
apskrities VPK
Rokiškio rajono
PK, VĮ Panevėžio
regiono keliai,
NVO

Parengtų
programų/projektų saugaus
eismo tematika skaičius

Rengiami ir įgyvendinami
darnaus judumo planai;
Nebuvo įgyvendinama
Planų įgyvendinimas
(proc.)
Saugoti ir gerinti aplinkos kokybę
Plėsti atliekų tvarkymo sistemas
Viešoji komunalinių
Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos dvinarės
atliekų tvarkymo paslauga
vietinės rinkliavos įvedimui reikalingų teisinių
teikiama visiems
dokumentų parengimas, atliekų tvarkymo
savivaldybės teritorijoje
paslaugą teikiančio atliekų tvarkytojo parinkimo

RRSA

UAB Panevėžio
regiono atliekų
tvarkymo centras,
RRSA

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(įgyvendinama,
baigta
įgyvendinti,
neaktuali,
išbraukti)

Įsisavint
a lėšų
2017 m.
(tūkst.)

Įgyvendinama

128

Nebuvo
įgyvendinama

0

Nebuvo
įgyvendinama

Įgyvendinama

0

18,297
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Eil. Nr.

3.3.1.2

Priemonės
pavadinimas

Antrinių žaliavų,
tekstilės, biologiškai
skaidžių ir maisto
virtuvės atliekų
rūšiavimo galimybių
didinimas

3.3.1.3

Atliekų tvarkymo
konteinerių aikštelių
įrengimas ir
atnaujinimas

3.3.1.4.

Didelių gabaritų atliekų

Pasiekimo indikatorius

2017 m. pasiektas rezultatas

esantiems atliekų
turėtojams

atrankos konkurso sąlygų parengimas bei
komunalinių atliekų tvarkymo sistemos
organizavimui ir administravimui reikalingų
duomenų įsigijimas

Surinktų antrinių žaliavų ir
tekstilės atliekų/biologiškai
skaidžių ir maisto virtuvės
atliekų kiekis (ton.);
Išdalintų ir pastatytų
surinkimo priemonių
skaičius

Nupirkta 2000 vnt. 0,24 kub. m. talpos pakuočių
atliekų surinkimo konteinerių individualioms
namų valdoms
Įgyvendinama priemonė Nr. 05.2.1-APVA-R-008
„Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros
plėtra“. 2017 m. vyko pirkimo procedūros.
Konteinerių pirkimas įvyks 2018 m.

Įrengtų/atnaujintų aikštelių
skaičius

Įgyvendinama priemonė Nr. 05.2.1-APVA-R-008
„Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros
plėtra“. 2017 m. vyko pirkimo procedūros „41
konteinerinės aikštelės įrengimo/ rekonstrukcijos
Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje“.
Rangos sutartis pasirašyta 2017-12-22

Įrengtų aikštelių skaičius

Įgyvendinama priemonė Nr. 05.2.1-APVA-R-008

Atsakinga
institucija

Architektūros ir
paveldosaugos
skyrius, AB
Rokiškio
komunalininkas
UAB Panevėžio
regiono atliekų
tvarkymo centras,
RRSA
Architektūros ir
paveldosaugos
skyrius, AB
Rokiškio
komunalininkas
UAB Panevėžio
regiono atliekų
tvarkymo centras,
RRSA
Architektūros ir
paveldosaugos
skyrius, Statybos
ir infrastruktūros
plėtros skyrius,
AB Rokiškio
komunalininkas
UAB Panevėžio

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(įgyvendinama,
baigta
įgyvendinti,
neaktuali,
išbraukti)

Įsisavint
a lėšų
2017 m.
(tūkst.)

Įgyvendinama

46,996

Įgyvendinama

0

Įgyvendinama

329,535
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Eil. Nr.

Priemonės
pavadinimas

Pasiekimo indikatorius

surinkimo aikštelės su
pavojingų atliekų
surinkimo punktu
įrengimas Pandėlio
viensėdyje

„Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros
plėtra“. 2017 m. vyko didelių gabaritų atliekų
surinkimo aikštelės su pavojingų atliekų
surinkimo punktu Pandėlio vs., Pandėlio sen.,
Rokiškio rajone statyba.

Atsakinga
institucija

3.3.2.3

Baigta
įgyvendinti

6,6

regiono atliekų
tvarkymo centras,
RRSA
Architektūros ir
paveldosaugos
skyrius

Aplinkos monitoringo
programų rengimas ir
įgyvendinimas

Rengiamos ir
įgyvendinamos
monitoringo programos

Rokiškio rajono savivaldybės aplinkos oro
kokybės ir triukšmo monitoringo programos
2015-2017 m. vykdymas. Aplinkos oro tyrimai
matuojami 18 rajono vietų (16 vietų matuojamas
SO2 ir NO2, 2 vietose amoniakas(NH3)),
triukšmo tyrimai atliekami 19 rajono vietų.
Informacija skelbiama
http://rokiskiomonitoringas.lt.

RRSA
Architektūros ir
paveldosaugos
skyrius

Pradėta rengti Rokiškio rajono savivaldybės
aplinkos monitoringo 2018–2023 metų programa

3.3.2.2

Įsisavint
a lėšų
2017 m.
(tūkst.)

Kurti ir išsaugoti švarią ir sveiką gamtinę aplinką

3.3.2

3.3.2.1

2017 m. pasiektas rezultatas

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(įgyvendinama,
baigta
įgyvendinti,
neaktuali,
išbraukti)

Vandens telkinių ir jų
pakrančių valymas ir
tvarkymas
Triukšmo valdymo ir
prevencijos sistemos
formavimas

Išvalytų vandens telkinių
plotas (ha), pakrančių ilgis
(km)
Parengtų triukšmo
žemėlapių/nustatytų tyliųjų
zonų skaičius; Įgyvendintų

Nebuvo įgyvendinama

RRSA

Įgyvendintų triukšmo prevencijos ir mažinimo
priemonių buvo vykdoma 16

RRSA Socialinės
paramos ir
sveikatos skyrius

Bus
įgyvendinama
2018-2023
metais
Nebuvo
įgyvendinama
Tęstinė

0

0
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Eil. Nr.

Priemonės
pavadinimas

3.3.2.4

Visuomenės švietimas
aplinkos apsaugos bei
atliekų tvarkymo
srityse

3.3.2.5

Natūralaus ir
urbanizuoto
kraštovaizdžio
teritorijų
inventorizacija,
tvarkymas ir atkūrimas

3.3.2.6

Bešeimininkių pastatų
ir statinių likvidavimas

triukšmo prevencijos ir
mažinimo priemonių
skaičius
Rengiamos ir
įgyvendinamos
aplinkosauginio švietimo
programos; Įgyvendintų
visuomenės švietimo
iniciatyvų skaičius
Inventorizuotų teritorijų
plotas (ha);
Tvarkomų/atkurtų
teritorijų plotas, (ha)

Likviduotų pastatų ir
statinių skaičius

2017 m. pasiektas rezultatas

Atsakinga
institucija

Nebuvo įgyvendinama

RRSA
Architektūros ir
paveldosaugos
skyrius, Švietimo
skyrius, NVO

Nebuvo įgyvendinama

Bešeimininkių pastatų likvidavimas Dargių ir
Salų kaimuose. Likviduoti 7 pastatai

RRSA
Architektūros ir
paveldosaugos
skyrius, Turto
valdymo ir viešųjų
pirkimų skyrius
RRSA Turto
valdymo ir viešųjų
pirkimų skyrius,
Statybos ir
infrastruktūros
plėtros skyrius

Įsisavint
a lėšų
2017 m.
(tūkst.)

0
Nebuvo
įgyvendinama

0
Nebuvo
įgyvendinama

Tęstinė

99,16

Įgyvendinama

18,3

Užtikrinti darnią teritorinę plėtrą ir kokybišką gyvenamąją aplinką

3.4
3.4.1
3.4.1.1

Pasiekimo indikatorius

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(įgyvendinama,
baigta
įgyvendinti,
neaktuali,
išbraukti)

Teritorijų planavimo
dokumentų rengimas ir

Planuoti darnią rajono teritorijų ir infrastruktūros plėtrą
Parengtų/atnaujintų
Parengta/atnaujinta 40 teritorijų planavimo
teritorijų planavimo
dokumentų

RRSA
Architektūros ir
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Eil. Nr.

Priemonės
pavadinimas

atnaujinimas

3.4.1.2

Geografinės
informacinės
sistemos – interneto
svetainės (GIS)
sukūrimas ir plėtra

3.4.1.3

Žemės sklypų prie
savivaldybei
priklausančių statinių
suformavimas ir
įteisinimas

3.4.1.4

Infrastruktūros
atnaujinimo ir plėtros
projektinės
dokumentacijos
rengimas

3.4.1.5

Viešosios paskirties
pastatų
inventorizavimas ir
įteisinimas
Visuomenės

3.4.1.6

Pasiekimo indikatorius

2017 m. pasiektas rezultatas

dokumentų skaičius
Sukurta ir nuolat
atnaujinama interaktyvi
interneto svetainėžemėlapis

Dėl lėšų trūkumo priemonė nepradėta įgyvendinti,
bet lieka aktuali

Atsakinga
institucija

paveldosaugos
skyrius
RRSA
Architektūros ir
paveldosaugos
skyrius, Ūkio
tarnyba
RRSA
Architektūros ir
paveldosaugos
skyrius, Turto
valdymo ir viešųjų
pirkimų skyrius

Suformuotų ir įteisintų
žemės sklypų skaičius

Suformuota ir įteisinta 12 žemės sklypų

Parengtos projektinės
dokumentacijos skaičius

Teikti 9 projektiniai pasiūlymai ES paramai gauti,
kurių bendra vertė sudaro 3639,9 tūkst. Eur;
teiktos 23 paraiškos įvairioms ministerijoms dėl
finansavimo iš ES, valstybės investicijų
programos gavimo. Bendra pateiktose paraiškose
nurodoma projektų vertė sudaro apie 11208,08
tūkst. Eur
Parengta projektinės dokumentacijos 45 vnt.

RRSA Strateginio
planavimo ir
investicijų skyrius,
Statybos ir
infrastruktūros
plėtros skyrius

Inventorizuotų viešosios
paskirties pastatų skaičius

Nebuvo įgyvendinama

RRSA Turto
valdymo ir viešųjų
pirkimų skyrius

Suformuotų ir įteisintų

Suformuota ir įteisinta 28 žemės sklypai

RRSA

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(įgyvendinama,
baigta
įgyvendinti,
neaktuali,
išbraukti)

Įsisavint
a lėšų
2017 m.
(tūkst.)

Nebuvo
įgyvendinama

0

Tęstinė

5,5

Tęstinė

104,04

Nebuvo
įgyvendinama
Tęstinė

0

17,4
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Eil. Nr.

Priemonės
pavadinimas

poreikiams reikalingų
žemės sklypų
suformavimas ir
įteisinimas
3.4.2

3.4.2.1

Saugios gyvenamosios
aplinkos kūrimas,
vykdant įvairias
prevencines,
švietėjiškas programas

3.4.2.2

Pažeidimų fiksavimo

Pasiekimo indikatorius

2017 m. pasiektas rezultatas

žemės sklypų skaičius

Kurti saugią ir kokybišką gyvenamąją aplinką
Vykdoma prevencinė programa „Saugi
kaimynystė“.
Rokiškio rajone veikia 25 Saugios kaimynystės
grupės ( 2016 m. 22 ). Vagysčių skaičius lyginant
su 2016 m., 14 Saugių kaimynysčių 2017 metais
sumažėjo ( tai sudaro 56, 0 proc. ). Vykdyta vaikų
ir jaunimo nusikalstamumo prevencija ir kontrolė,
Vykdomų programų
surengta 60 renginių, dalyvių skaičius 3000.
skaičius; Naujai
Atokiose kaimo sodybose gyvenančių asmenų
susikūrusių saugios
apsaugos prevencija. Taikytų priemonių skaičius
kaimynystės grupių
12, gyventojų gavusių paslaugą skaičius 62.
skaičius
Smurtinių nusikaltimų prevencija ir kontrolė.
Taikytų priemonių skaičius 34, rizikos šeimų,
gavusių paslaugą skaičius 160. Turtinių
nusikaltimų veikų prevencija. Taikytų priemonių
skaičius 32, paslaugos gavėjų skaičius 504.
Nusikaltimų, daromų viešose vietose prevencija.
Taikytų priemonių skaičius 49, paslaugos gavėjų
skaičius 564.
Įrengtų vaizdo kamerų
Pateiktas projektas, gauta teigiama išvada dėl

Atsakinga
institucija

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(įgyvendinama,
baigta
įgyvendinti,
neaktuali,
išbraukti)

Įsisavint
a lėšų
2017 m.
(tūkst.)

Tęstinė

2,4

Įgyvendinama

0

Architektūros ir
paveldosaugos
skyrius, Turto
valdymo ir viešųjų
pirkimų skyrius

Panevėžio
apskrities VPK
Rokiškio rajono
PK, Rokiškio
rajono
savivaldybės
visuomenės
sveikatos biuras

RRSA, Panevėžio
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Eil. Nr.

Priemonės
pavadinimas

priemonių
infrastruktūros
atnaujinimas ir plėtra

3.4.2.3

Daugiabučių
gyvenamųjų namų
renovacija

Pasiekimo indikatorius

2017 m. pasiektas rezultatas

skaičius; Atnaujintų ir
naujai įrengtų kitų
saugumo priemonių
skaičius

kamerų Rokiškio rajone įrengimo

Renovuotų daugiabučių
namų skaičius

3.4.2.4

Miestų, miestelių ir
kaimų bendruomeninės
ir viešosios
infrastruktūros
atnaujinimas ir plėtra

Įgyvendintų projektų
skaičius

3.4.2.5

Religinės paskirties
pastatų restauravimas ir
atnaujinimas
Esamų kapinių ribų

Restauruotų ir atnaujintų
religinės paskirties pastatų
skaičius
Išplėstų/naujai įrengtų

3.4.2.6

Renovuoti 3 daugiabučiai namai Rokiškio mieste
(Panevėžio g. 12
Jaunystės g. 4
Vilties g. 16)

Pastatytos gatvių pavadinimų lentelės Kriaunų,
Lašų ir Bagdoniškio kaimuose
Kavoliškio mokyklos – darželio pastato sienų
remontas, apšiltinimas, tinkavimas struktūriniu
tinku, 100 kv. m.
Skemų kaimo bibliotekos remontas.
Sėlynės bibliotekos priestato lauko sienos
apšiltinimo ir skardinimo darbai
Kavoliškio parko pavėsinės rekonstrukcija
Bobriškio cerkvėje atlikta vidaus dalinė apdaila
Atliekami restauracijos darbai Rokiškio
bažnyčioje.
2017 m. nebuvo įgyvendinama

Atsakinga
institucija

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(įgyvendinama,
baigta
įgyvendinti,
neaktuali,
išbraukti)

Įsisavint
a lėšų
2017 m.
(tūkst.)

Įgyvendinama

747

Įgyvendinama

9,69

Įgyvendinama

58,65

apskrities VPK
Rokiškio rajono
PK
RRSA Statybos ir
infrastruktūros
plėtros skyrius,
Strateginio
planavimo ir
investicijų skyrius,
daugiabučius
administruojančios
įmonės, bendrijos

RRSA, NVO

RRSA, NVO
RRSA

0
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Eil. Nr.

Priemonės
pavadinimas

išplėtimas ir naujų
kapinių bei
kolumbariumų
įrengimas

Pasiekimo indikatorius

2017 m. pasiektas rezultatas

kapinių skaičius; Įrengtų
kolumbariumų skaičius

Atsakinga
institucija

Priemonės
įgyvendinimo
statusas
(įgyvendinama,
baigta
įgyvendinti,
neaktuali,
išbraukti)

Įsisavint
a lėšų
2017 m.
(tūkst.)

Architektūros ir
paveldosaugos
skyrius, Statybos
ir infrastruktūros
plėtros skyrius

* Geltona spalva žymima siūlomos koreguoti priemonės
*Mėlyna spalva žymima įgyvendinamos priemonės
*Raudona spalva žymima neįgyvendinamos priemonės
APIBENDRINIMAS, IŠVADOS IR PASIŪLYMAI
Rokiškio rajono strateginis plėtros planas iki 2022 m. patvirtintas 2014 m. rugsėjo 26 d. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-159.
Planas įsigaliojo nuo 2016 m. sausio 1 d., planą sudaro keturios dalys:
I. Esamos socialinės ir ekonominės būklės analizės metodika;
II.Esamos socialinės ir ekonominės būklės analizė;
III.Rokiškio rajono savivaldybės vizija ir prioritetai;
IV.Rokiškio rajono savivaldybės plėtros priemonių planas.
Rokiškio rajono savivaldybės vizija:
Rokiškio rajonas – konkurencingas, patrauklus lankyti, gyventi, dirbti, investuoti šiaurės rytų Lietuvos ekonominis, socialinis ir kultūros centras.
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Aktuali Rokiškio rajono strateginio plėtros plano iki 2022 m. redakcija patalpinta Rokiškio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje
www.rokiskis.lt/Rajono strategija.
Rokiškio rajono strateginio plėtros plano iki 2022 m. ataskaita rengiama vadovaujantis Rokiškio rajono savivaldybės strateginio planavimo
organizavimo tvarkos aprašu (Toliau- Aprašas), patvirtintu 2016 m. vasario 19 d. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-21.
Vadovaujantis Aprašo V dalies nuostatomis, parengta Rokiškio rajono savivaldybės plėtros plano įgyvendinimo ataskaita už 2017 m. Duomenys
ataskaita buvo renkami nuo 2018 m. kovo 7 d. iki 2018 m. kovo 30 d. Duomenis ataskaitai pateikė Rokiškio rajono savivaldybės administracijos
skyriai, tarnybos, savivaldybės ir valstybinių įstaigų atstovai, vykdantys veiklą Rokiškio rajone, seniūnijų darbuotojai, kitos atsakingos institucijos,
nurodytos priemonių plane. Atsakingų institucijų darbuotojų taip pat buvo prašoma pateikti rekomendacijas, patikslinimus dėl priemonių
įgyvendinimo, koregavimo, ar neaktualių priemonių išbraukimo. Ataskaitoje parengta informacija yra suvesta gautų duomenų pagrindu ir pateikta
svarstyti 2018 m. balandžio 17 d. Rokiškio rajono savivaldybės strateginio planavimo komisijos, socialinių-ekonominių partnerių ir strateginių planų
rengimo ir įgyvendinimo priežiūros darbo grupės posėdyje Nr. 1. Minėto posėdžio metu buvo pritarta parengtai ataskaitai.

1.PRIORITETINĖ SRITIS. EKONOMINĖS PLĖTROS SKATINIMAS IR KONKURENCINGUMO DIDINIMAS.
Prioriteto priemonių įgyvendinimas:
Šiame prioritete yra suplanuotos 27 priemonės. Priemonės suskirstytos pagal tikslus: formuoti verslui palankią aplinką, skatinti investicijas; didinti
rajono turistinį ir rekreacinį patrauklumą; didinti gyvenimo ir ekonominės veiklos patrauklumą kaimo vietovėse. 2017 m. buvo įgyvendinama 19
priemonių (70 proc. nuo visų šiame prioritete suplanuotų priemonių), 8 priemonės nebuvo įgyvendinamos (30 proc. nuo visų šiame prioritete
suplanuotų priemonių). Pilnai įgyvendintų priemonių nėra. Siūloma koreguoti priemonės 1.1.1.4. atsakingą instituciją vietoje „Pagalbos smulkaus ir
vidutinio verslo subjektams fondas“ įrašyti „Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo programa“, siūloma įtraukti 1.1.1.7. priemonės
atsakingą instituciją „Rokiškio verslo klubas (asociacija)“.
Iš viso 2017 m. prioriteto įgyvendinimui investuota 457 tūkst. Eur.
Atliktos pagrindinės prioriteto veiklos:
Vykdomos iniciatyvos verslo palankios aplinkos kūrimui: paremta 36 rajono smulkaus ir vidutinio verslo subjektai, įsteigta Aukštaitijos verslo sąjunga,
organizuoti vizitai su Lietuvos Respublikos politikais.
Plėtojamos turizmo ir poilsio veiklos: įrengtas informacinis terminalas su turiniu Rokiškio Nepriklausomybės aikštėje, parengti 6 turizmo maršrutai
apie Rokiškio-Daugpilio kraštą, Rokiškio dvarus, maršrutai vaikams, Rokiškis integruotas į Kupiškio ir Biržų maršrutus, sukurtas virtualus žemėlapis,
Rokiškio kraštas pristatytas dviejose tarptautinėse parodose.
Pradėtas kurti tradicinių amatų centras Salose.
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Organizuotas konkursas „Melžėjų varžytuvės“, žemdirbių šventė, 2 jaunųjų ūkininkų išvykos, 2 ūkininkų išvykos į Raseinių, Molėtų rajonus.
2. PRIORITETINĖ SRITIS. SUMANIOS VISUOMENĖS IR SOCIALINĖS GEROVĖS KŪRIMAS.
Prioriteto priemonių įgyvendinimas:
Šiame prioritete yra suplanuotos 62 priemonės. Priemonės suskirstytos pagal tikslus: didinti švietimo sistemos kokybę ir prieinamumą, vaikų ir
jaunimo užimtumą; teikti kokybiškas ir visiems prieinamas sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas; užtikrinti kokybiškas kultūros ir sporto
paslaugas, skatinti gyventojų aktyvumą; didinti savivaldybės veiklos aktyvumą. 2017 metais buvo įgyvendinama 60 priemonės (97 proc. nuo visų
šiame prioritete suplanuotų priemonių), 2 priemonės nebuvo įgyvendinamos 2017 m. (3 proc. nuo visų šiame prioritete suplanuotų priemonių). Pilnai
įgyvendintų priemonių nėra, taip nėra koreguojamų priemonių.
Iš viso 2017 m. prioriteto įgyvendinimui investuota 10 mln. 159 tūkst. Eur.
Atliktos pagrindinės prioriteto veiklos:
Užbaigta Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazijos renovacija, renovuota 3428,63 kv.m.
Įgyvendinami 4 tarptautiniai Erasmus + programos projektai, kuriuose dalyvauja rajono bendrojo ugdymo mokyklos, suaugusiųjų mokymo įstaigos,
ikimokyklinio ugdymo įstaigos bendruomenių nariai.
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo poreikis tenkinamas 100 proc.
NVO fondo lėšomis finansuota 27 projektai.
Parengtos 93 naujos kvalifikacijos tobulinimo programos, organizuota 193 kvalifikacijos tobulinimo renginiai, kuriuose dalyvavo 4075 dalyviai.
Organizuota 33 vaikų ir jaunimo vasaros poilsio stovyklos.
Įkurta jaunimo erdvė L. Šepkos parke.
Organizuota 50 sporto varžybų.
Atnaujinamos Rokiškio rajono ligoninės inžinerinės sistemos, įsigyta įrangos.
Atlikti Pandėlio ambulatorijos katilinės atnaujinimo darbai.
Įdarbinti trys gydytojai.
Organizuota 90 sveikos gyvensenos skatinimo renginių.
Įsigyti 4 socialiniai būstai.
Kultūros įstaigose organizuota 2411 renginių, dalyvauta 17 programų/projektų.
Sparčiai vykdoma Rokiškio baseino statyba.
3. PRIORITETINĖ SRITIS. DARNUS TERITORIJŲ IR INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS.
Prioriteto priemonių įgyvendinimas:
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Šiame prioritete suplanuota 42 priemonės. Priemonės suskirstytos pagal tikslus: plėtoti ir vystyti inžinerinio aprūpinimo infrastruktūrą; užtikrinti
kokybiškas ir saugias susisiekimo sąlygas; saugoti ir gerinti aplinkos kokybę; užtikrinti darnią teritorinę plėtrą ir kokybišką gyvenamąją aplinką. 2017
m. buvo įgyvendinama 31 priemonė (74 proc. nuo visų šiame prioritete suplanuotų įgyvendinti priemonių), 11 priemonių nebuvo įgyvendinama (26
proc. nuo visų šiame prioritete suplanuotų įgyvendinti priemonių).
Iš viso 2017 m. prioriteto įgyvendinimui investuota 2 mln.837 tūkst. Eur.
Atliktos pagrindinės prioriteto veiklos:
Pastatyti 6 nauji vandens gerinimo renginiai.
Naujai įrengta/modernizuota 28 proc. šilumos tinklų.
Inventorizuota 105,3 km kelių.
Atnaujinta 5,111 km. vietinės reikšmės kelių, įdiegtos saugaus eismo priemonės, įrengta 1 automobilių stovėjimo aikštelė, 1,862 km. šaligatvių.
Įsigyti 2 dėvėti autobusai.
Parengti dokumentai dėl komunalinių atliekų tvarkymo, nupirkta 2000 vnt. atliekų surinkimo konteinerių individualioms namų valdoms.
Pradėta didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės su pavojingų atliekų punktu Pandėlio seniūnijoje statyba.
Įgyvendinamos aplinkos monitoringo programos.
Vykdoma 16 triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonės
Parengta 40 teritorijų planavimo dokumentų.
Suformuota ir įteisinta 12 sklypų prie savivaldybei priklausančių pastatų, 28 sklypai-visuomenės poreikiams.
Rokiškio rajone veikia 25 saugios kaimynystės grupės.
Baigti renovuoti 3 Rokiškio mikrorajone esantys daugiabučiai namai.
IŠVADA:
2017 m. buvo įgyvendinama 110 priemonių, kurių bendros investicijos sudaro 13 mln. 453 tūkst. Eur.
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2017 m.
įgyvendinama
priemonių
2017 m. nebuvo
įgyvendinama
priemonių

16

84
1 lentelė. Priemonių įgyvendinimo situacija.
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I-as prioritetas

2837
457

II-as prioritetas

III-as
prioritetas

10159

2 lentelė. Lėšų paskirstymas pagal prioritetus.

*I-as prioritetas, II prioritetas, III prioritetas
Viso priemonių plane pagal visus prioritetus yra 131 priemonė, vadinasi 84 proc. priemonių buvo įgyvendinamos 2017 m.
21 priemonė nebuvo pradėta įgyvendinti 2017 m. (16 proc. nuo visų priemonių) , pagrindinė priežastis – lėšų trūkumas, arba poreikio nebuvimas.
Pastebima, kad I-ame prioritete daugiausia neįgyvendinamų priemonių susijusių su verslo iniciatyvomis. Daroma prielaida, kad ši sritis Rokiškio
rajone yra silpna, nes panaikinus verslo centrą, nėra įstaigos atsakingos už verslo skatinimą rajone. II –ame prioritete išskiriama problema dėl Rokiškio
autobusų parko pastatų atnaujinimo. Pastatai yra labai prastos būklės, tačiau nėra lėšų pastatų tvarkymui. 2017 m. nebuvo vykdoma kapinių plėtra,
kolumbariumų įrengimas.
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Lėšų investavimas prioritetų priemonių
įgyvendinimui, procentais
3,4
21
I-as prioritetas
II-as prioritetas

III-as
prioritetas

75,6
3 lentelė. Priemonių įgyvendinimo situacija procentais
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