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ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 
2022-2024 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 

 
 

Biudžetiniai metai 2022 

 

MISIJA IR SVARBIAUSI DARBAI 
 

Misija 

 
Rokiškio rajono savivaldybės misija – užtikrinti bendruomenės viešųjų poreikių tenkinimą ir gyvenimo 

kokybės gerinimą, efektyviai vykdant vietos valdžios, viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimą bei 
didinti Rokiškio rajono patrauklumą.  

 

Svarbiausi darbai 

 

 Atnaujinti Rokiškio rajono savivaldybės Bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-
2025 metų bendrąjį planą 

 Teikti finansinę paramą atvykstantiems pedagogams 

 Tęsti ugdymo įstaigų infrastruktūros modernizavimą  

 Vykdyti projektą „Daugiafunkcės sporto salės Rokiškyje, Taikos g. 21 A, statyba“ 

 Įrengti naujo gyvenamųjų namų kvartalo infrastruktūrą Rokiškio m. teritorijoje tarp Topolių, 
Pandėlio, Pagojės g. 

 Parengti Rokiškio prekės ženklo komunikacijos planą  

 Išleisti tarptautinio bendradarbiavimo pasiūlymams atvirų Rokiškio rajono įstaigų, 
nevyriausybinių organizacijų, verslo įmonių, laisvai samdomų specialistų bei menininkų pristatymo leidinį 

 Vykdyti Rokiškio rajono turizmo rinkodaros strategiją 2021-2025 metams 

 Administruoti ir išlaikyti perimto iš VšĮ „Versli Lietuva“ BC „Spiečius“ veiklą, paslaugų paketą 
ir kokybę 

 Parengti jaunimo problemų sprendimo planą 

 Tęsti jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą 

 Formuoti nuoseklią ir koordinuotą pagalbos ir paslaugų sistemą, kuri sudarytų  galimybes 
kiekvienam asmeniui   gauti individualias pagal poreikius socialines paslaugas ir reikiamą pagalbą 
bendruomenėje 

 Vykdyti laipsnišką viešųjų paslaugų perdavimo procesą nevyriausybinėms organizacijoms 

 Parengti Socialinį žemėlapį perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje 
teikiamų paslaugų žmonėms su intelekto ir/ar psichikos negalia bei jų artimiesiems 

 Rengti Rokiškio miesto teritorijos bendrojo plano bei Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos 
bendrojo plano keitimą 

 Parengti Rokiškio rajono savivaldybės strateginį plėtros planą iki 2030 metų; 

 Parengti rajono savivaldybės veiksmų sąrašą ir integruoti jį į regiono savivaldybių funkcinių 
zonų vystymo strategiją ES finansinės paramos 2022-2027 m.  

 Vykdyti Rokiškio rajono savivaldybės 2021-2025 m. nekilnojamojo turto valdymo strategiją 

 Tęsti melioracijos įrenginių rekonstrukciją kaimiškosiose vietovėse 
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Savivaldybės plėtros prioritetai, tikslai ir uždaviniai 

 
Rokiškio rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginis veiklos planas (toliau – Strateginis veiklos 

planas) parengtas remiantis Rokiškio rajono strateginiu plėtros planu iki 2022 metų, patvirtintu Rokiškio 
rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. TS-159 (aktuali priemonių plano redakcija 
patvirtinta Rokiškio rajono savivaldybės 2021 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. TS-148) ir kitais planavimo 
dokumentais. 

Rokiškio rajono savivaldybės strateginiame plėtros plane iki 2022 metų suformuoti trys prioritetai, kurie 
dalinami į tikslus, o tikslai į uždavinius.  

Rokiškio rajono savivaldybės plėtros prioritetai iki 2022 m. 

 

 

1 PRIORITETAS. EKONOMINĖS PLĖTROS SKATINIMAS IR KONKURENCINGUMO DIDINIMAS 

1.1.  tikslas. Formuoti verslui palankią aplinką, skatinti investicijas 

1.1.1.  uždavinys. Sudaryti palankias sąlygas verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui 

1.1.2.  uždavinys. Plėtoti viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą ir partnerystę 

1.2.  tikslas. Didinti rajono turistinį ir rekreacinį patrauklumą 

1.2.1.  uždavinys. Plėtoti ir atnaujinti turizmo ir poilsio infrastruktūrą 

1.2.2.  uždavinys. Gerinti informacijos apie rajono turizmo išteklius ir paslaugas sklaidą 

1.3. tikslas. Didinti gyvenimo ir ekonominės veiklos patrauklumą kaimo vietovėse 

1.3.1.  uždavinys. Gerinti žemės ūkio veiklos sąlygas, skatinti konkurencingumą 

1.3.2  uždavinys. Didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą 

2 PRIORITETAS. SUMANIOS VISUOMENĖS IR SOCIALINĖS GEROVĖS KŪRIMAS 

2.1. tikslas. Didinti švietimo sistemos kokybę ir prieinamumą, vaikų ir jaunimo užimtumą 

2.1.1. uždavinys. Optimizuoti rajono švietimo sistemos tinklą, gerinti ugdymo sąlygas bei mokymo paslaugų 
prieinamumą 

2.1.2. uždavinys. Didinti vaikų ir jaunimo užimtumą 

2.2. tikslas. Teikti kokybiškas ir visiems prieinamas sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas.  

2.2.1. uždavinys. Teikti kokybiškas ir saugias sveikatos priežiūros paslaugas 

2.2.2.  uždavinys. Užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūrą, vykdyti sveikatos ugdymą 

2.2.3.  uždavinys. Didinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, mažinti socialinę atskirtį 

2.3. tikslas. Užtikrinti kokybiškas kultūros ir sporto paslaugas, skatinti gyventojų aktyvumą. 

2.3.1. uždavinys. Didinti kultūrinės aplinkos ir paslaugų kokybę bei prieinamumą. 

2.3.2. uždavinys. Gerinti sporto ir aktyvaus laisvalaikio pasirinkimo galimybes, skatinti sporto plėtrą. 

2.4. tikslas. Didinti savivaldybės veiklos efektyvumą. 

2.4.1. uždavinys. Tobulinti savivaldybės valdymą ir teikiamų viešųjų paslaugų kokybę. 

3 PRIORITETAS. DARNUS TERITORIJŲ IR INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS 
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3.1. tikslas. Plėtoti Ir vystyti inžinerinio aprūpinimo infrastruktūrą 

3.1.1. uždavinys. Atnaujinti ir plėsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą 

3.1.2. uždavinys. Didinti energetikos sistemos efektyvumą ir prieinamumą 

3.2. tikslas. Užtikrinti kokybiškas ir saugias susisiekimo sąlygas 

3.2.1. uždavinys. Plėtoti rajono transporto infrastruktūrą, gerinti susisiekimą 

3.3. tikslas. Saugoti ir gerinti aplinkos kokybę. 

3.3.1. uždavinys. Plėsti atliekų tvarkymo sistemas. 

3.3.2. uždavinys. Kurti ir išsaugoti švarią ir sveiką gamtinę aplinką. 

3.4. tikslas. Užtikrinti darnią teritorinę plėtrą ir kokybišką gyvenamąją aplinką. 

3.4.1. uždavinys. Planuoti darnią rajono teritorijų ir infrastruktūros plėtrą. 

3.4.2. uždavinys. Kurti saugią ir kokybišką gyvenamąją aplinką. 

 
Rokiškio rajono savivaldybės 2022-2024 m. strateginio veiklos plano strateginiai tikslai, tikslai ir 

uždaviniai atitinka Strateginio plėtros plano prioritetus, tikslus ir uždavinius, o konkrečios įgyvendinamos 
priemonės bus numatomos atitinkamose programose. 

 
Rokiškio rajono savivaldybės strateginiai tikslai ir programos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Įgyvendinant pirmąjį strateginį tikslą „Užtikrinti aukštą švietimo, socialinės paramos ir sveikatos 

apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą“, vykdomos šios programos: 

 2 programa: Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimas;  

 4 programa: Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas. 

1 STRATEGINIS TIKSLAS 
Užtikrinti aukštą švietimo, 

socialinės paramos ir sveikatos 
apsaugos paslaugų kokybę ir 

prieinamumą 

2 STRATEGINIS TIKSLAS 
Aktyvinti  bendruomeninę, 

kultūrinę, sportinę veiklą bei 
didinti rajono turistinį ir 
rekreacinį patrauklumą 

3 STRATEGINIS TIKSLAS 
Užtikrinti darnią teritorinę plėtrą 

ir kokybišką gyvenamąją bei 
verslo aplinką 

2 programa 
Ugdymo kokybės ir mokymosi 

aplinkos užtikrinimas 

4 programa 
Socialinės paramos ir sveikatos 

apsaugos paslaugų kokybės 
gerinimas 

3 programa 
Kultūros, sporto, 

bendruomenės, vaikų ir 
jaunimo gyvenimo 

aktyvinimas 

1 programa 
Savivaldybės pagrindinių 

funkcijų vykdymas 

5 programa 
Rajono infrastruktūros 

objektų priežiūros, plėtros ir 
modernizavimas 

6 programa 
Kaimo plėtros, aplinkos 

apsaugos ir verslo skatinimas 

1 STRATEGINIS TIKSLAS 
 Užtikrinti aukštą švietimo, socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą 

 



5 
 

Strateginio tikslo pasiekimui įvertinti vykdant 2 ir 4 programas yra numatyti šie efekto kriterijai:  

 

 

Vertinimo 
kriterijaus 
kodas 

Efekto vertinimo kriterijaus pavadinimas 2022 m. 2023 m. 2024 m. 

E-1-2-1 
1-8 klasių mokinių, besimokančių jungtinėse klasėse, skaičius, 
asm. 

71 65 60 

E-1-2-2 
Neformaliojo vaikų švietimo galimybėmis pasinaudojusių 
mokinių dalis, proc.  

65 67,5 70 

E-1-4 
Socialines paslaugas gavusių asmenų dalis nuo bendro Rokiškio 
rajono gyventojų skaičiaus, proc. 

22 23 24 

 

 

 

 

 

 
Įgyvendinant antrąjį strateginį tikslą „Aktyvinti bendruomeninę, kultūrinę, sportinę veiklą bei didinti 

rajono turistinį ir rekreacinį patrauklumą“, vykdoma ši programa: 

 3 programa: Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimas; 
Strateginio tikslo pasiekimui įvertinti vykdant 3 programą yra numatyti šie efekto kriterijai:  

 
 

Vertinimo 
kriterijaus 
kodas 

Efekto vertinimo kriterijaus pavadinimas 2022 m. 2023 m. 2024 m. 

E-2-3-1 
Kultūros renginiuose dalyvavusių ir turistinius objektus 
lankiusiųjų asmenų skaičiaus pokytis (lyginant su ankstesniais 
metais), proc. 

0,5 1 1 

E-2-3-2 
 

Sportinėje veikloje dalyvavusių asmenų skaičiaus pokytis 
(lyginant su ankstesniais metais), proc. 

1 2 2 

 
 
 

 

 

 
Įgyvendinant trečiąjį strateginį tikslą „Užtikrinti darnią teritorinę plėtrą ir kokybišką gyvenamąją bei 

verslo aplinką“, vykdomos šios programos: 

 1 programa. Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymas; 

 5 programa. Rajono infrastruktūros objektų priežiūra, plėtra ir modernizavimas;  

 6  programa Kaimo plėtros, aplinkos apsaugos ir verslo skatinimas. 
Strateginio tikslo pasiekimui įvertinti vykdant 1, 5 ir 6 programas  yra numatyti šie efekto kriterijai: 

 

 

Vertinimo 
kriterijaus 
kodas 

Efekto vertinimo kriterijaus pavadinimas 2022 m. 2023 m. 2024 m. 

E-3-1 Savivaldybės gyventojų  teigiamos nuomonės apie savivaldybės 55 60 65 

2 STRATEGINIS TIKSLAS 
 Aktyvinti  bendruomeninę, kultūrinę, sportinę veiklą bei didinti rajono turistinį ir rekreacinį patrauklumą 

 

3 STRATEGINIS TIKSLAS 
Užtikrinti darnią teritorinę plėtrą ir kokybišką gyvenamąją bei verslo aplinką 
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Vertinimo 
kriterijaus 
kodas 

Efekto vertinimo kriterijaus pavadinimas 2022 m. 2023 m. 2024 m. 

administracijos darbą dalis nuo visų vertinime dalyvavusių 
asmenų skaičiaus, proc. 

 
E-3-5 

Statinių priežiūrai, rekonstrukcijai ir plėtrai numatomų skirti 
lėšų pokytis (lyginant su ankstesniais metais), proc. 

2 2 3 

E-3-6 
Veikiančių ūkio subjektų, įskaitant žemės ūkio valdų skaičių, 
tenkančių 1000 gyventojų, pokytis, proc.  

1 0 0 

 
Planuojami asignavimai programoms įgyvendinti 2022-2024 m. 

 

 
Programos numeris, pavadinimas 

Asignavimai, tūkst. Eur 

2022 m. 2023 m. 2024 m. 

01, Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymas 6906,64 8054,00 8509,85 

02, Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimas 18529,73 19234,62 20446,00 

03, Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo 
aktyvinimas 

4166,70 4336,27 4610,91 

04, Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės 
gerinimas 

18046,55 16570,91 16659,20 

05, Rajono infrastruktūros objektų priežiūra, plėtra ir 
modernizavimas 

4503,78 3068,55 943,50 

06, Kaimo plėtros, aplinkos apsaugos ir verslo skatinimas 3498,55 1931,11 1664,45 

Viso: 55651,45 53195,46 52833,91 

 
Planuojamų asignavimų pasiskirstymas pagal strateginius tikslus 2022 m., proc. 

 

 
 

SITUACIJOS ANALIZĖ  
 

IŠORĖS APLINKOS ANALIZĖ 
 

Teisiniai veiksniai 
Pagrindiniai pasaulio, ES ir LR planavimo dokumentai, aktualūs Rokiškio rajono savivaldybės 2022-

2024 m. strateginio veiklos plano laikotarpiui yra šie: „Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 
20230 m.“, „Europa 2030”, 2021–2027 metų daugiametė finansinė programa (ilgalaikis ES biudžetas), 

66% 7% 

27% 

1 strateginis tikslas 2 strateginis tikslas 3 strateginis tikslas
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Aštuonioliktoji LR Vyriausybės programa, 2021-2027 m. Partnerystės sutartis ir ES fondų investicijų 
programa, LR teritorijos bendrasis planas „Lietuva 2030“, Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“, 
2021–2030 m. nacionalinis pažangos planas. Šiuo metu vis dar galioja Panevėžio regiono 2014–2020 metų 
plėtros planas, kurio priemonės dar bus įgyvendinamos iki 2023 m. Regiono plėtros planas įgyvendinamas 2 
prioritetais, 2 tikslais ir 6 uždaviniais. 

  

            Ekonominiai veiksniai 
 Ekonominės raidos scenarijus, kurį sudaro LR Finansų ministerija, Lietuvoje sudaromas įvertinus 

faktinę šalies ekonomikos raidą. EK duomenimis numatoma, kad ES bendrasis vidaus produktas (toliau – 
BVP) projektuojamu laikotarpiu augs: 2022 m. augimo tempas sieks 4,3 proc., o 2023 m. – 2,5 procento. LR 
Finansų ministerijos 2021 m. gruodžio mėn. projekcijoje planuojama, kad Lietuvos ekonomika 2022 metais 
galėtų augti  3,7 proc., o 2023–2024 metais BVP – po 3,5 proc. per metus. 

                                                                 
                                                      BVP raida Lietuvoje, proc. 
 

 

 
Šaltinis: Lietuvos Respublikos Finansų ministerija 

 

Vidutinė metinė infliacija, atspindinti vidutinį metinės infliacijos tempą 2021 m. lapkričio mėnesio 
duomenimis pakilo iki 3,7 proc. Didžiąją dalį – apie du trečdalius – šiuo metu stebimos infliacijos lemia 
išorės veiksniai: pakilusios importuojamų energijos žaliavų ir kitų pramoninių prekių kainos. Numatoma, kad 
2022 m. vidutinė metinė infliacija sulėtės iki 4 proc., o pagrindinis jos veiksnys bus paslaugų infliacija, kurią 
skatins pastebimai didesnė minimali mėnesinė alga ir gana spartus vidutinio darbo užmokesčio augimo 
tempas šalyje. Nuo 2023 m. infliacijos tempas galėtų priartėti prie 2 proc.  

Šalies ūkio augimui reikšmingą įtaką daro namų ūkių vartojimo išlaidos. LR Finansų ministerijos 
2021 m. gruodžio mėnesio projekcijoje planuojama, kad 2022 m. jos galėtų augti 4 proc., o 2023 ir 2024 m. 
po 3,9 proc. kasmet. 

Materialinių investicijų dydis Rokiškio r. sav. 2020 m. išankstiniais duomenimis  siekė 39,95 mln. 
EUR. Tai sudarė 0,5 proc. šalies (8863,9 mln. EUR) ir 11,5 proc. Panevėžio apskrities (348,7 mln. EUR) 
rodiklio. Rokiškio rajono savivaldybės materialinės investicijos, tenkančios 1 gyv. išankstiniais Lietuvos 
statistikos departamento duomenimis (1437 EUR), 2020 m. Jas lenkė Panevėžio miesto, Panevėžio ir 
Pasvalio rajonų rodikliai. Palyginti su šalies vidurkiu (3171 EUR/ 1 gyv.), Rokiškio r. sav. materialinės 
investicijos, tenkančios 1 gyv., 2020 m. buvo 55 proc., o palyginti su apskrities vidurkiu (1664 EUR/1 gyv.) – 
13,6 proc. mažesnės. 

2020 m. Rokiškio r. sav. tiesioginės užsienio investicijos siekė 40,2 mln. EUR. Tai sudarė 0,17 proc. 
šalies (23 938,1 mln. EUR) bei 8,7 proc. Panevėžio apskrities (462,5 mln. EUR) rodiklio. 2020 m. Rokiškio r. 
sav. TUI, tenkančios 1 gyv.  buvo 1460 EUR,  jas viršijo tik Panevėžio r. ir Panevėžio m. sav. rodikliai. Nuo 
šalies vidurkio (8563 EUR/1 gyv.), Rokiškio r. sav. rodiklis atsiliko 5,9 karto, nuo apskrities (2223 EUR/1 gyv.) 
– 34 proc.  

LR Finansų ministerijos 2021 m. gruodžio mėn. projekcijoje  teigiama, kad nuo 2022 m. Lietuvoje 
gyventojų ekonominį aktyvumą ir užimtumo augimą skatins stipri darbuotojų paklausa ir įsibėgėjantis 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės įgyvendinimas, todėl planuojama, kad užimtų 
gyventojų skaičius 2022 m. padidės 0,6 proc., o nedarbo lygis sumažės iki 6,4 proc. 2023-2024 m. dėl 
demografinių priežasčių darbingo amžiaus gyventojų skaičius mažės ir neigiamai veiks darbuotojų pasiūlą ir 
užimtumo plėtrą, užimtų gyventojų skaičius turėtų imti mažėti. Darbuotojų paklausa 2022-2024 m.  turėtų 
išlikti gana stipri, bet dėl darbuotojų trūkumo nedarbo lygis mažės lėčiau ir 2024 m. pabaigoje sudarys apie 
6 procentus.  
 

-0,1 4,8 3,7 3,5 3,5 

2020 2021 2022 2023 2024 
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Nedarbo lygio dinamika, proc. 2017-2021 m. 

 

 

 

 
 
 

Šaltinis: Užimtumo tarnyba prie SADM 
 

Moterų ir vyrų darbo nedarbo lygio šalyje 2021 m. atotrūkis siekė 0,6 proc. punkto. 
Panevėžio apskritis, Panevėžio m., Pasvalio r., Biržų r. savivaldybės išsiskyrė aukštesniu vyrų 
nedarbo lygiu (atotrūkis svyravo 0,2-0,9 proc. punkto). Rokiškio rajone vyrų ir moterų nedarbo lygio 
atotrūkis siekė 0,2 proc. punkto.   

 
Bendras vyrų ir moterų nedarbo lygis, proc. 2021 m. 

 

 

 

 

 
Šaltinis: Užimtumo tarnyba prie LR SADM 

 

Užimtumo lygis Lietuvoje per penkerius metus padidėjo 2,2 proc. punkto (iki 71,6 proc.). 
Rokiškio rajono savivaldybės užimtumo lygis buvo mažiausias tarp Panevėžio apskrities savivaldybių 
ir siekė 59,5 proc. (nuo šalies vidurkio atsiliko 12,1 proc. punkto, nuo Panevėžio apskrities vidurkio – 
8,3 proc. punkto). 

Užimtumo lygis, proc.  

 
 
 

Užimtumo lygis, proc. 
 
 
 

Šaltinis: Užimtumo tarnyba prie LR SADM 

 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

2021 m. III ketvirtį  Rokiškio rajono savivaldybėje vidutinis mėnesinis bruto darbo 
užmokestis (toliau – DU) siekė 1264 EUR. Tai sudarė 79,7 proc. šalies (1586,0 EUR) bei 93,3 proc. 
apskrities (1354,6) DU. Didesnį rodiklį turėjo Panevėžio miesto, Panevėžio ir Kupiškio rajonų 
savivaldybės.  

Lyginant moterų ir vyrų darbo užmokestį tiek Rokiškio savivaldybėje, tiek kitose Panevėžio 
apskrities savivaldybėse, išskyrus Kupiškio r. savivaldybę, vyrų DU buvo aukštesnis nei moterų. 

7,9 

8,5 

8,4 

12,6 

13,0 

9,0 

9,4 

9,1 

14,1 

14,2 

11,6 

12,5 

12,0 

17,7 

17,5 

2017
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Rokiškio rajono savivaldybėje moterims mokamas atlygis 2021 m. III ketvirtį sudarė 98,3  proc. vyrams 
mokamo DU (šalyje – 90,9 proc., Panevėžio apskrityje – 93,6 proc.) 

 
Vidutinis moterų ir vyrų mėnesinis bruto darbo užmokestis, Eur 2021 m. III ketv. 

 

 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

2022 m. pradžioje Rokiškio r. sav. buvo įregistruoti 1670 ūkio subjektai, iš kurių veikė 717 ūkio 
subjektai (42,9 proc.), kai šalies rodiklis – 44,4 proc., Panevėžio apskrities – 49,4  proc. 

2022 m. (metų pradžios duomenimis) šalyje, Panevėžio apskrityje ir  Panevėžio apskrities 
savivaldybėse veikiančių ūkio subjektų skaičius, tenkantis 1 000 gyventojų, padidėjo (išskyrus Panevėžio m. 
sav.). Rokiškio rajono savivaldybės rodiklis – 26 veikiantys ūkio subjektai/ 1 000 gyventojų) buvo beveik 37 
proc. mažesnis nei vidutiniškai šalyje (41 veikiantis ūkio subjektas/ 1 000 gyventojų) ir 18,8 proc. mažesnis 
nei Panevėžio apskrityje (32 veikiantys ūkio subjektai/ 1 000 gyventojų).  

 
Veikiančių ūkio subjektų skaičius, tenkantis 1000 gyv., 2017 m. ir 2022 m. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 
 

Verslumo lygio rodiklis (mažų ir vidutinių įmonių skaičius, tenkantis tūkstančiui gyventojų) 2022 m. 
pradžioje Rokiškio r. sav. siekė 19 įmonių/ 1 000 gyventojų, šalies vidurkis siekė 33 įmones/ 1 000 
gyventojų), Panevėžio apskrities vidurkis siekė 23 įmones/ 1 000 gyventojų). Didesniu verslumo lygio 
rodikliu nei Rokiškio raj. savivaldybė pasižymėjo tik Panevėžio m. ir Panevėžio raj. savivaldybės.  

 

Demografiniai veiksniai  
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2022 m. pradžioje Rokiškio r. sav. gyventojų 

skaičius siekė 28121 asmenį. 2017–2022 m. laikotarpiu (vertinant metų pradžios duomenis)  gyventojų 
skaičius mažėjo. Rokiškio r. sav. rodiklio mažėjimas minėtu laikotarpiu siekė 7,7 proc., apskrities – 5,7 proc., 
šalies – 1,9 proc.  

Per šešerius metus gyventojų skaičius Rokiškio r. sav. sumažėjo beveik 2330  asmenų, Panevėžio 
apskrityje – beveik 12773 asmenų. Tačiau tiek šalyje, tiek beveik visose Panevėžio apskrities savivaldybėse 
(išskyrus Kupiškio r. sav.). lyginant 2021  m. ir 2022 m., fiksuojamas gyventojų skaičiaus augimas. 
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Gyventojų skaičiaus (asm.) ir pokytis proc. 2017-2022 m. (vertinant metų pradžios duomenis) 

 
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Pokytis, proc. 

2017-2022 m.  

Lietuvos Respublika 2 847 904 2 808 901 2 797 184 2 794 090 2 795 680 2 794 961 -1,9 % 

Panevėžio aps. 225 033 218 726 214 617 211 189 208 016 212 260 -5,7 % 
Panevėžio m. sav. 91 054 88 678 87 139 85 885 84 613 87 423 -4,0 % 

Panevėžio r. sav. 36 417 35 734 35 445 35 328 35 182 35 155 -3,5 % 

Kupiškio r. sav.  17 670 17 097 16 756 16 356 16 062 16 202 -8,3 % 
Biržų r. sav.  24 645 23 778 23 172 22 719 22 305 22 784 -7,6 % 

Pasvalio r. sav.  24 796 23 967 23 377 22 829 22 339 22 575 -9,0 % 

Rokiškio r. sav. 30 451 29 472 28 728 28 072 27 515 28 121 -7,7 % 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 
2021 m. pradžioje Rokiškio r. savivaldybėje gyveno 53 proc. moterų ir 47 proc. vyrų. Analizuojant 

gyventojų skaičių pagal amžiau grupes, 2021 m. Rokiškio rajone 0-15 metų amžiau grupėje gyveno 3517 
gyventojų (iš jų 1745 vyrai ir 1772 moterys), darbingo amžiaus žmonių amžiaus grupėje –  16380 gyventojų 
(iš jų 8572 vyrai ir 7808 moterys), pensinio amžiaus žmonių grupėje – 7618 gyventojai (iš jų 2616 vyrai ir 
5002 moterys). Didžiausias atotrūkis tarp Rokiškio r. savivaldybėje gyvenančių vyrų ir moterų fiksuotas 
pensinio amžiaus asmenų amžiaus grupėje  (34 proc. vyrų ir 66 proc. moterų). 

 
Nuolatinių gyventojų skaičius (metų pradžioje) pagal gyventojų amžiaus struktūrą ir lytį Rokiškio r. sav., 2021 m.  

 
 

                
 
 
 
 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 
                 2021 m. (išankstiniais duomenimis) Rokiškio raj. savivaldybėje  užregistruota 184 gimę 
naujagimiai. Šis rodiklis buvo vidutinis apskrityje. 2017–2021 m. gimusiųjų skaičius mažėjo šalyje, Panevėžio 
apskrityje. 

Mirusiųjų skaičius 2017–2019 m. tiek Rokiškio r. savivaldybėje, tiek šalyje ir daugelyje Panevėžio 
apskrities savivaldybių mažėjo, tačiau nuo 2020 m. metais prasidėjus pasaulinei pandemijai vėl pradėjo 
didėti.   

Gimusiųjų ir mirusiųjų skaičius (absoliučiais skaičiais) Rokiškio r. sav., 2017-2021 m. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 
 

Gimusiųjų ir mirusiųjų skaičiaus dinamika įtakoja natūralią gyventojų kaitą, kuri šalyje ir visose 
Panevėžio apskrities  savivaldybėse buvo neigiama. 
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Natūralios gyventojų kaitos rodiklio dinamika, 2017-2021 m. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Panevėžio m. sav. -401 -439 -410 -741 -881 

Panevėžio r. sav.  -259 -204 -201 -276 -453 

Kupiškio r. sav. -154 -179 -197 -235 -222 

Biržų r. sav. -235 -275 -240 -308 -337 

Pasvalio r. sav. -236 -216 -209 -290 -317 

Rokiškio r. sav. -408 -359 -363 -425 -462 

 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

2020 m. į Rokiškio r. savivaldybę imigravo 215 asmenų, iš Rokiškio r. sav. 2020 m. emigravo 163. 
Palyginti su 2017 m., imigravusių  asmenų skaičius išaugo nuo 88 iki 215 asmenų. Emigravusių asmenų 
skaičius nuo 473 asmenų 2017 m. sumažėjo iki 163 asmenų 2020 m. Tarptautinės neto migracijos rodiklis 
Rokiškio rajono savivaldybėje  2020 m. yra teigiamas. Analizuojant vidaus migraciją,  į Rokiškio rajoną 
atvykusiųjų skaičius 2020 m., palyginti su 2017 m., šiek tiek sumažėjo (2017 m. atvyko 619 asmenų, 2020 m. 
526 asmenys). Išvykusiųjų 2017 m. buvo 805 asmenys, 2020 m. – 710 asmenų. 2020 m. Vidinės migracijos 
saldo rodiklis – tiek 2017 m., tiek 2020 m. išlieka neigiamas. 

2021 m. pradžioje medianinis (vidutinis) gyventojų amžius Rokiškio raj. savivaldybėje siekė 51 
metus (šalies vidurkis – 44 metai, Panevėžio apskrities – 47 metai).  Tai didžiausias rodiklis tarp Panevėžio 
apskrities savivaldybių (2017-2021 m. padidėjo 3 metais). 

 
Gyventojų medianinis amžius, 2017 ir 2021 m. 

 

 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 
Išlaikomo amžiaus pagyvenusių žmonių koeficientas (65 metų ir vyresnio amžiaus žmonių skaičius, 

tenkantis šimtui 15-64 metų amžiaus gyventojų) šalyje ir visoje Panevėžio apskrityje 2017-2021 metais 
didėjo. Lyginant su Panevėžio apskrities savivaldybėmis Rokiškio raj. savivaldybės 2021m.  rodiklis yra 
vidutinis (mažiausias rodiklis fiksuotas Panevėžio raj. savivaldybėje – 32, didžiausias Biržų raj. savivaldybėje 
– 42). Panevėžio apskrityje šis rodiklis 2021 m. siekė 37, šalyje – 31.  
 

Išlaikomo amžiaus pagyvenusių žmonių koeficientas Rokiškio rajone, 2017 ir 2021 m. 
 

 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 
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 Rokiškio r. sav. demografinės senatvės koeficientas 2021 m. pradžioje siekė 211 (šimtui 

vaikų teko 211 asmenų, kurie yra 65 metų ir vyresni), kai šalyje – 132 asmenys, o Panevėžio 
apskrityje – 175 asmenys. Tai blogiausias rodiklis tarp Panevėžio apskrities savivaldybių (Panevėžio 
m. sav – 168, Panevėžio r. sav. – 147, Kupiškio raj. sav. 196, Biržų r. sav. 209, Pasvalio r. sav. – 168). 
Demografinės senatvės koeficientas 2017-2021 m. laikotarpiu augo tiek šalyje, tiek apskrityje, tiek ir 
kitose Panevėžio apskrities savivaldybėse. 

 
Demografinės senatvės koeficientas (metų pradžioje), 2017 ir 2021 m. 

 Lietuvos 
Respublika 

Panevėžio 
aps.  

Panevėžio 
m. sav. 

Panevėžio 
r. sav. 

Kupiškio 
r. sav. 

Biržų r. 
sav. 

Pasvalio 
r. sav.  

Rokiškio r. 
sav.  

2017 130 163 152 142 189 194 156 195 
2021 132 175 168 147 196 209 168 211 

 Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 
Socialinė parama 

               Rokiškio rajono savivaldybės socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslai yra užtikrinti nestacionarių 
socialinių paslaugų teikimą rajono gyventojams, plėtoti nestacionarias paslaugas kaip alternatyvą 
stacionarioms paslaugoms bei teikti socialinės priežiūros paslaugas, siekiant kuo ilgiau išlaikyti šių asmenų 
savarankiškumą kasdieninėje veikloje, vykdyti projektinę veiklą, skatinti  nevyriausybinių organizacijų veiklą 
Pagrindinės  institucijos, atsakingos už socialinių paslaugų  plėtrą, paslaugų įvairovės didinimą ir socialinių 
paslaugų teikimą savivaldybėje – Rokiškio socialinės paramos centras ir Obelių socialinių paslaugų namai.   
            2020 m. pagalba į namus ir socialinė globa asmens namuose buvo suteikta Rokiškio r. sav. 215 
gyventojų, tai yra 115 asmenų daugiau nei 2017 metais.  Ši atvejų skaičiaus didėjimo tendencija stebima 
visoje šalyje, taip pat daugumoje Panevėžio aps. savivaldybių, išskyrus Panevėžio m. ir Biržų raj. 
savivaldybes. Rokiškio r. sav. 2020 m. socialines paslaugas asmens namuose gavo beveik tris kartus daugiau 
moterų nei vyrų (56 vyrai ir 159 moterys). 
 

Socialinių paslaugų asmens namuose gavėjai, asm. 

 2017 2018 2019 2020 

Lietuvos Respublika 18543 17845 20276 21861 
Panevėžio aps.  1464 1571 1891 1827 
Biržų r. sav. 271 291 232 236 
Kupiškio r. sav. 162 162 410 459 
Panevėžio m. sav. 622 641 321 419 
Panevėžio r. sav. 109 68 98 121 
Pasvalio r. sav. 200 218 466 377 
Rokiškio r. sav.  100 191 364 215 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 
 

           Nuo 2021 m. sausio 1 d. perdavus Rokiškio socialinės paramos centrui Rokiškio Juozo Tumo Vaižganto 
gimnazijos bendrabutį (J. Basanavičiaus g. 8, Rokiškis,) šiame pastate įsikūrė administracija, Socialinių 
paslaugų namuose padalinys, Dienos centras asmenims su negalia. Centre teikiamos licencijuotos paslaugos 
– dienos socialinė globa namuose ir institucijoje, trumpalaikė socialinė globa institucijoje. Akredituotos 
socialinės priežiūros paslaugos - apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose, pagalba į namus, 
socialinių įgūdžių, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas institucijoje. Centras aprūpina rajone gyventojus  
techninės pagalbos priemonėmis, teikia specialiojo transporto paslaugas, apgyvendinimo paslaugas 
Rokiškio rajono moksleiviams, kurie neturi galybės gyventi namuose. Šioje įstaigoje vykdomas projektas 
,,Integrali pagalba į namus‘‘ (visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės 
specialistų priežiūros reikalaujanti  pagalba dienos metu asmens namuose). 
               Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems 
asmenims modelio programa skirta palengvinti ilgą laiką nedirbusių asmenų perėjimą nuo nedarbo prie 
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užimtumo darbo rinkoje, suderinti užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų bei piniginės socialinės 
paramos teikimą, integruojant ilgą laiką nedirbusius asmenis į darbo rinką.  
              Vykdomi projektai ,,Bendradarbiavimas ir informacijos apie socialines paslaugas sklaida Rokiškio  
mieste‘‘ (skatinti socialines paslaugas teikiančių įstaigų ir organizacijų aktyvesnę informavimo veiklą 
Rokiškio miesto gyventojams),  ,,Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą‘‘ 
(socialinių paslaugų kokybės užtikrinimui ir kontrolei).  

  Obelių socialinių paslaugų namams perduotas  Šeimos ir vaikų gerovės skyrius, teikiantis socialinių 
įgūdžių, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas, kompleksines, sociokultūrines, socialinę-psichologinę pagalbą 
socialinę riziką patiriančioms ar socialinių įgūdžių stokojančioms šeimoms.  Globos centras perkeltas į 
Vytauto g. 25, Rokiškio mieste, teikia informavimo, konsultavimo, mokymo organizavimą globėjams ir kitas 
paslaugas.  Krizių centre teikiamos intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugos, Vaikų dienos centre 
teikiamos dienos socialinės priežiūros paslaugos, kuriomis siekiama ugdyti vaiko ir jo šeimos narių 
socialinius bei gyvenimo įgūdžius. Visos paslaugos yra akredituotos, bus teikiamos ir naujos paslaugos- 
palydėjimo paslauga, skirta jaunuoliams po institucinės globos palengvinti socialinę integraciją 
bendruomenėje, apgyvendinimo paslauga, skirta asmenims, šeimoms, kuriems nereikia nuolatinės, 
intensyvios priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis asmeninį ar šeimos gyvenimą. 
                Rokiškio rajone 2021 m. veikė  akredituoti septyni socialinės priežiūros paslaugas teiksiantys  vaikų 
dienos centrai. Net keturis vaikų dienos centrus akreditavo VšĮ „Gelbėkit vaikus“  Minėtos viešosios įstaigos 
du centrai veikia Rokiškio mieste, po vieną – Juodupėje ir Pandėlyje. Vieną vaikų dienos centrą akreditavo 
Maltos ordino pagalbos tarnyba. Pakriaunių kaimo bendruomenė  „Pakriauna“ pirmoji rajone  ryžosi teikti 
vaikų dienos socialinę priežiūrą. Septyniuose dienos centruose paslaugas gavo 112 vaikų.  
              Nemažas indėlis teikiant socialines paslaugas yra NVO, kurios  teikia socialinių ir savarankiško 
gyvenimo įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo, asmeninio asistento pagalbos, užimtumo įvairiuose 
amatų būreliuose ir klubuose, meninių bei kitų gebėjimų lavinimo meno, kultūros, būreliuose, 
kolektyvuose, klubuose,  sportinių gebėjimų lavinimo sporto būreliuose, klubuose paslaugas pagal 
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus.  

 
Gyventojų socialinės-ekonominės padėties dinamika Rokiškio rajone, 2017-2021 m. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Socialinių paslaugų asmens namuose 
gavėjų skaičius 

39 53 88 90 69 

Darbingo amžiaus asmenų, kuriems 
pirmą kartą pripažintas sumažėjęs 
darbingumas, skaičius 

41 55 48 40 32 

Vaikų, kuriems pirmą kartą pripažinta 
negalia, skaičius 

8 9 7 4 6 

Socialinės rizikos šeimos 
 

161 170 168 169 164 

Vaikų skaičius socialinės rizikos šeimose 332 348 345 330 327 

Šeimos (vieni gyvenantys asmenys), 
gaunantys socialines pašalpas 

1760 1652 2022 1930 1929 

Šaltinis: Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrius 

                       
      

Švietimas 
Rokiškio rajono savivaldybėje 2021-2022 m. mokslo metais veikia 4 ikimokyklinio ugdymo įstaigos, 

iš jų 3 – Rokiškio mieste. Ikimokyklinio (IU) bei priešmokyklinio  ugdymo (PU) paslaugas Rokiškio rajono 
savivaldybėje taip pat teikia 5 bendrojo ugdymo įstaigos ir Pandėlio universalus daugiafunkcis centras. 

Pagal ikimokyklinio (IU) ir priešmokyklinio (PU) ugdymo programas ugdomų vaikų skaičius, 
lyginant 2017-2018 m. m. su 2021-2022 m. m. atitinkamai sumažėjo 66 (IU) ir 62 (PU) vaikais. Siekiant 
ugdymo kokybės ir ugdymo įvairovės, plėtojamos vaikų asmeninės, socialinės ir edukacinės kompetencijos. 
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Tuo tikslu ikimokyklinio ugdymo įstaigos yra parengę ir vykdo neformalaus ugdymo programas: 
gamtamokslinio, dailės, keramikos, šokio, užsienio kalbos, sporto. 
 

Pagal IU ir PU programas ugdomų vaikų skaičiaus dinamika, asm. 

 
Šaltinis: Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius 

 

Pagal ikimokyklinio (IU) ir priešmokyklinio (PU) ugdymo programas ugdomų vaikų skaičius, 
lyginant 2017-2018 m. m. su 2021-2022 m. m. atitinkamai sumažėjo 66 (IU) ir 62 (PU) vaikais. Siekiant 
ugdymo kokybės ir ugdymo įvairovės, plėtojamos vaikų asmeninės, socialinės ir edukacinės kompetencijos. 
Tuo tikslu ikimokyklinio ugdymo įstaigos yra parengę ir vykdo neformalaus ugdymo programas: 
gamtamokslinio, dailės, keramikos, šokio, užsienio kalbos, sporto. 

Gerinant ugdymo aplinką rajono švietimo įstaigoms, vykdančioms ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo programas, 2021 m. skirta 20 000 Eur lauko žaidimo aikštelių atnaujinimui. 2022 m. taip pat yra 
numatytas lėšų skyrimas lauko žaidimo aikštelių atnaujinimui. Užtikrinant ugdymo paslaugų prieinamumą, 
nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. Pandėlio gimnazijoje pradėjo veikti priešmokyklinio ugdymo grupė. Vaikų buvimo 
trukmė įstaigose yra derinama atsižvelgiant į tėvų poreikį. 

2021-2022 mokslo metais (m. m.) Rokiškio rajone veikia 10 bendrojo ugdymo mokyklų, iš jų  4 
Rokiškio mieste. 2021 m. rugpjūčio 31 d. reorganizuotas Rokiškio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, 
prijungiant jį prie Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos; 2021 m. rugsėjo 1 d. pertvarkyta Rokiškio 
Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos  struktūra – įsteigti Suaugusiųjų ir jaunimo skyrius bei VšĮ Rokiškio 
psichiatrijos ligoninės mokymo skyrius. Rokiškio miesto mokyklose 2021-2022 m. m. mokosi 1699 mokiniai, 
tai sudaro 62,5 proc. visų rajono mokyklinio amžiaus vaikų. Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičius 
lyginant 2017-2018 m. m. laikotarpį su 2021-2022 m. m. laikotarpiu sumažėjęs 465 mokiniais, t. y. 15 proc., 
o bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų skaičius lyginamuoju laikotarpiu sumažėjo 90, t. y. 27 proc. Viso 
2021-2022 m. m. bendrojo ugdymo mokyklose dirba 273 pedagoginiai darbuotojai, iš jų 16 pensijinio 
amžiaus.  89,4 proc. mokytojų turi didesnį negu 15 metų pedagoginio darbo stažą.  

Rajono švietimo įstaigose dirba 69 ikimokyklinio ugdymo mokytojai. Iš jų, 59,4 proc. turi aukštąjį 
išsilavinimą, 75,4 proc. ikimokyklinio ugdymo mokytojų turi didesnį negu 15 metų pedagoginio darbo stažą. 
 

Bendrojo ugdymo mokyklų,  mokinių ir mokytojų  skaičiaus dinamika, 2017-2022 m. 
          2017-2018  2018-2019 2019-2020  2020-2021 2021-2022 

Mokinių skaičius 3185 3055 2911 2757 2720 

Mokytojų 
skaičius 

          335 316 303 265  245 

Mokyklų 
skaičius 

          15 13 13                  11 10 

Šaltinis: Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius 
 

 Neformalusis vaikų švietimas padeda vaikams įgyti kompetencijų, būtinų asmeniniam, 
visuomeniniam ir profesiniam gyvenimui, kurios turės tiesioginės įtakos sėkmingam vaiko ugdymui (si) 
formaliojo švietimo sistemoje, padės spręsti savo problemas ir aktyviai veikti bendruomenėje, visuomenėje 
bei įsitvirtinti darbo rinkoje. 
 Neformaliojo vaikų švietimo įgyvendinime, kuriame finansavimo šaltinis yra valstybės biudžeto 
lėšos, skirtos neformaliajam vaikų švietimui, dalyvauja šios pagrindinės neformaliojo vaikų švietimo teikėjų 
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grupės: 4 neformaliojo švietimo įstaigos, 3 bendrojo ugdymo mokyklų (Obelių, Kamajų ir Juodupės 
gimnazijų) neformaliojo švietimo skyriai ir laisvieji mokytojai. Rajone kasmet vykdoma apie 40 programų. 
Vaikų, dalyvaujančių užsiėmimuose skaičius kasmet didėja. 2020-2021 m. m. užsiėmimus lankė 771 
mokinys, 2021-2022 m. m. 837 mokiniai (30,8 proc. visų mokinių). Iki 40 proc. vykdomų programų iš dalies 
arba pilnai atitinka savivaldybės nustatytą prioritetinę programų ugdymo kryptį, tai  ̶ techninė kūryba ir 
technologijos. Programos skatina gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų ir 
eksperimentines veiklas. 
 Mokiniai taip pat lanko bendrojo ugdymo mokyklų neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus 
(būrelius), kurie vyksta visose rajono mokyklose. Užsiėmimų kryptys labai įvairios: gamta, ekologija, 
pilietiškumo ugdymas, techninė kūryba, informacinės technologijos, etnokultūra, turizmas ir kt.  

Savivaldybė kasmet skiria lėšas Vaikų ir jaunimo socializacijos programai, kurios lėšomis 
finansuojamos vaikų ir jaunimo vasaros stovyklos. Kiekvienais metais vasaros ir kitų atostogų metu 
dalyvauja iki 30 proc. vaikų ir jaunimo iki 18 metų.  

2021 metais rajono mokiniams buvo organizuota 25 olimpiados ir/ar konkursai. Šiuose 
renginiuose dalyvavo 558 rajono mokiniai.  Kiti renginiai negalėjo vykti dėl šalyje paskelbto karantino. Į 
respublikinius olimpiadų ir konkursų etapus buvo pakviesti 42 dalyviai, 1 iš jų tapo respublikinės olimpiados 
prizininku, dar 2 buvo apdovanoti pagyrimo raštais.  Regioniniuose renginiuose rajonui atstovavo 5 
mokiniai.  
 
           Ekologiniai veiksniai 
          Stacionarių ir mobilių taršos šaltinių į aplinkos orą išmetami teršalai yra vienas svarbiausių  veiksnių, 
sąlygojančių aplinkos oro kokybę. 2020 m. šalyje iš stacionarių taršos šaltinių išmesta 58 528,17 tonų 
teršalų, Panevėžio apskrityje – 3185,57 tonos. 2017-2020 metais šalyje, Panevėžio apskrityje  ir trejose 
apskrities savivaldybėse – Panevėžio m., Kupiškio r. ir Pasvalio r. vienam gyventojui tenkanti atmosferos 
tarša iš stacionarių taršos šaltinių  mažėja. Rokiškio r. savivaldybėje šis rodiklis didėja, kaip ir Panevėžio r. ir 
Biržų r. savivaldybėse bei yra aukščiausias palyginus su visomis Panevėžio aps. savivaldybėmis. 

Oro kokybei didžiausią įtaką turi oro tarša kietosiomis dalelėmis, azoto dioksidu, anglies monoksidu, 
sieros dioksidu. Siekiant įvertinti aplinkos oro kokybę, nustatyti galimas aplinkos oro kokybės pokyčių 
priežastis, kaupti ir pateikti patikimą informaciją apie aplinkos oro užterštumo lygį, Rokiškio rajone 2021 m. 
buvo atliktas aplinkos monitoringas. Oro stebėsena buvo atliekama 8 Rokiškio miesto ir Rokiškio rajono 
vietose, nustatyti azoto dioksido, anglies monoksido, sieros dioksido kiekiai neviršijo leistinų koncentracijų 
nei viename tyrimų taške.  2021 m. didžiausias kietųjų dalelių kiekis užfiksuotas vasario mėnesį, t. y. 
šaltuoju metų laiku. Pastatų šildymas tiesiogiai susijęs su aplinkos tarša – krintant oro temperatūrai, 
gyventojai ima aktyviau šildyti savo būstus, dėl to padidėja teršalų išmetimai į aplinką. Paprastai didžiausias 
užterštumas būna rajonuose, kurie šildosi kietuoju kuru. Kietųjų dalelių paros ribinė vertė 50 μg/m3 buvo 
viršyta, keturiuose tyrimų taškuose: Rokiškyje Respublikos g. Pramonės g. sankryžoje, Nepriklausomybės a. 
11, Ažuolų g. 1 B ir Obeliuose prie Obelių gimnazijos, Mokyklos g. 6. 
 

Teršalai (kg), išmesti į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių, tenkantys vienam gyventojui,  2017 ir 2020 m. 

 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 
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Rokiškio r. savivaldybėje surenkamas komunalinių atliekų kiekis, tenkantis 1 gyventojui., 
2020 m. buvo 294 kg, Panevėžio apskrityje šis rodiklis siekė 351 kg, šalyje 351 kg.  

Išrūšiuotų atliekų kiekio dalis Rokiškio rajono savivaldybėje 2020 m. siekė 71 proc., kai 2017 
m. šis rodiklis buvo 64 proc. 
              2020 m. Rokiškio rajono savivaldybėje buvo pakartotinai panaudota ar perdirbta 61 proc. surinktų 
komunalinių atliekų. Rodiklis buvo geriausias Panevėžio apskrityje, taip pat geresnis nei vidutiniškai šalyje. 
 

Pakartotinai naudojamos ar perdirbamos komunalinės atliekos (proc.), 2020 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra 

 

Technologiniai veiksniai 
Informacinių technologijų plėtra ir interneto naudojimo pažanga įgalina viešąsias paslaugas 

teikiančias įstaigas didinti elektroninėje erdvėje teikiamų paslaugų apimtis. 
2021 m. 76,1 proc. Panevėžio apskrities namų ūkių turėjo asmeninį kompiuterį ir 5,3 proc. 

punkto atsiliko nuo šalies vidurkio (81,4 proc.). Palyginti su 2017 m., Panevėžio apskrities namų 
ūkių, turinčių asmeninį kompiuterį, dalis padidėjo 6,6 proc. punkto, šalyje – 8,4 proc. punkto. 

Interneto prieigą šalyje 2021 m. turėjo 86,6 proc. namų ūkių, Panevėžio apskrityje – 0,9 
proc. punkto daugiau (87,5 proc. namų ūkių). Per penkerius metus interneto prieigą turinčių namų 
ūkių dalis šalyje išaugo beveik 11,6 proc. punkto, Panevėžio apskrityje – 16 proc. punktų.  

2021 m. internetu naudojosi 87 proc. 16–74 metų amžiaus gyventojų. Vyresnio amžiaus 
gyventojai internetu naudojasi mažiau nei jaunimas. Iš 16–24 metų amžiaus gyventojų internetu 
naudojosi 100 proc., iš 65–74 metų amžiaus jau tik 55 proc. Tačiau technologijos skverbiasi į visas 
amžiaus grupes: palyginti su 2020 m., 2021 m. 9 proc. punktais padaugėjo vyresnio (65–74 metų) 
amžiaus gyventojų, besinaudojančių internetu, dalis.  

 
Asmenys, kurie naudojosi internetu, pagal amžiaus grupes ir lytį, 2021 m. (per 3 mėn.) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 
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Aktyvesnės interneto naudotojos 2021 m. tiek bendroje 16-74 m. amžiaus grupėje, tiek vertinant 
pagal visas kitas amžiaus grupes buvo moterys: kasdien internetu naudojosi 77,1 proc. vyrų ir 78,7 proc. 
moterų. 2021 m. didžiausias atotrūkis tarp per 3 mėn. nesinaudojusių internetu vyrų ir moterų buvo 55-74 
m. amžiaus grupėje – 5,4 proc. punkto.  Mažiausias atotrūkis tarp vyrų ir moterų, kasdien besinaudojančių 
internetu, 2021 m. buvo 16-24 m. amžiaus grupėje – 0,4 proc. punkto.  

 Rokiškio rajono savivaldybėje 2021 m. elektroniniu būdu suteikta 297 paslaugos, kai 2017 m. – 14 
paslaugų (padidėjimas – 21 kartą). Tam įtakos turėjo ir pandemijos metu prasidėjęs karantinas, ir vykdomas 
viešojo sektoriaus skaitmeninimas šalyje. 

 
Rokiškio rajono sav. suteiktų elektroninių paslaugų kiekio dinamika, vnt. 2017-2021 m. 

 
Šaltinis: Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Bendrasis skyrius 

Įgyvendinant Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis 
finansuojamą projektą „Prisijungusi Lietuva“ 2021 m. rajono bibliotekose vyko nemokami skaitmeninio 
raštingumo nuotoliniai ir kontaktiniai  mokymai, kuriuose skaitmeninius įgūdžius tobulino 260 gyventojų 
(bendra mokymų trukmė siekė 198 val.).  Taip pat 2021 m. rajono bibliotekose vyko kiti informacinių 
technologijų įgūdžių ugdymo mokymai, juose dalyvavo 953 gyventojai (bendra mokymų trukmė siekė 948 
val.). 

VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ 
 

Teisinė bazė. Rokiškio rajono savivaldybės veiklą reglamentuoja šie norminiai aktai:  

 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;  

 Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas;  

 Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas;  

 Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;  

 Rokiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas;  

 Rokiškio rajono savivaldybės administracijos nuostatai;  

 Rokiškio rajono plėtros strateginis planas  iki 2022 m.;  

 Rokiškio miesto ir rajono teritorijų bendrieji planai 

 Rokiškio rajono savivaldybės strateginis veiklos planas.  
 

           Organizacinė struktūra. Vietos savivaldos funkcijas Rokiškio rajono savivaldybėje įgyvendina: 
Atstovaujamoji institucija – Rokiškio rajono savivaldybės taryba; Vykdomoji institucija – Rokiškio rajono 
savivaldybės administracija; Kontrolės ir audito institucija – Rokiškio rajono savivaldybės Kontrolės ir audito 
tarnyba. 

Rokiškio rajono savivaldybės tarybą sudaro 25 nariai, dirbantys 6 komitetuose:  Teisėsaugos, 
mandatų, etikos, informacijos; Švietimo, kultūros ir sporto; Sveikatos ir socialinės apsaugos; Finansų, verslo, 
vietinio ūkio; Kaimo reikalų; Kontrolės. 

Savivaldybių funkcijos pagal veiklos pobūdį skirstomos į vietos valdžios, viešojo administravimo ir 
viešųjų paslaugų teikimo. Vietos valdžios funkcijas įstatymų nustatyta tvarka atlieka savivaldybės taryba. 
Viešojo administravimo funkcijas įstatymų nustatyta tvarka atlieka savivaldybės taryba, savivaldybės 
administracijos direktorius, kiti savivaldybės įstaigų ir tarnybų vadovai, valstybės tarnautojai, kuriems teisės 
aktai ar savivaldybės tarybos sprendimai suteikia viešojo administravimo teises savivaldybės teritorijoje. 
Viešąsias paslaugas teikia savivaldybių įsteigti paslaugų teikėjai arba pagal su savivaldybėmis sudarytas 
sutartis kiti fiziniai bei juridiniai asmenys, pasirenkami viešai. 
 

14 20 41 291 297 
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            Žmonių ištekliai. Rokiškio rajono savivaldybės administracijoje 2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis 
dirbo 250 darbuotojų: iš jų 79 karjeros valstybės tarnautojai, 171 dirbantys pagal darbo sutartis. 2021 m. 
kvalifikaciją kėlė 43 savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ir 13 darbuotojų, dirbančių pagal 
darbo sutartis. 
 
            Planavimo sistema. Rokiškio rajono savivaldybės planavimo sistemą sudaro teritorijų, strateginis ir 
finansinis planavimas. Vykdant strateginį planavimą, nustatomos svarbiausios Rokiškio rajono savivaldybės 
kryptys ir būdai vykdyti institucijos misiją, pasiekti numatytus tikslus ir rezultatus, efektyviai panaudojant 
finansinius, materialinius ir žmogiškuosius išteklius.  
 

Teritorijų planavimas savivaldybėje. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo  ir jo 
įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka savivaldybėje vykdomas teritorijų planavimas ir rengiami bei 
įgyvendinami teritorijų planavimo dokumentai. Pagrindiniai Rokiškio rajono savivaldybės teritorijų 
planavimo dokumentai yra Rokiškio miesto teritorijos ir Rokiškio rajono teritorijos bendrieji planai. 2022 m. 
pradėtas rengti Rokiškio miesto teritorijos bendrojo plano bei Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos 
bendrojo plano keitimas. Numatoma darbų pabaiga – 2023-2024 m. 
 

Strateginis planavimas savivaldybėje. Vykdant strateginį planavimą, nustatomos svarbiausios 
Rokiškio rajono savivaldybės kryptys ir būdai vykdyti institucijos misiją, pasiekti numatytus tikslus ir 
rezultatus, efektyviai panaudojant finansinius, materialinius ir žmogiškuosius išteklius.  

Rokiškio rajono savivaldybėje yra sudaromi šie strateginiai planai: 

 Rokiškio rajono strateginis plėtros planas; 

 Rokiškio rajono savivaldybės strateginis veiklos planas; 

 Rokiškio rajono savivaldybės administracijos, seniūnijų, savivaldybės biudžetinių įstaigų metiniai 
veiklos planai. 

             2021 m. pradėtas rengti naujojo laikotarpio savivaldybės strateginis plėtros planas iki 2030 m., 
parengiant savivaldybės vidaus ir išorės aplinkos analizę. 2022 m. numatoma tęsti pradėtą strateginio 
plėtros plano iki 2030 m. rengimą ir parengti strateginę dalį. 
 

Finansinis planavimas savivaldybėje. Atsižvelgiant į patvirtintus savivaldybės strateginio planavimo 
dokumentus yra rengiamas savivaldybės biudžetas ir kitų finansavimo šaltinių sąmatos. 

           
            Finansiniai ištekliai. Savivaldybės 2022 m. biudžeto pajamų dalį sudaro: gyventojų pajamų 
mokestis, turto, prekių ir paslaugų mokesčiai, dotacijos iš valstybės biudžeto, turto pajamos, pajamos už 
prekes ir paslaugas, materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo ir kitos pajamos. 2022 m. planuojamos 
Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto pajamos sudaro 42012,98 tūkst. Eur. 

 
2022 m. biudžeto pajamų struktūra 

 

Eil.
Nr. 

Pajamos Suma, tūkst. Eur 
Lyginamasis 
svoris, proc. 

1. MOKESČIAI (2+3+4) 23061,0 

55,0 
2. Pajamų ir pelno mokesčiai 22091,0 

3. Turto mokesčiai 870,0 

4. Prekių ir paslaugų mokesčiai 100,0 

5. DOTACIJOS (6+7+8+9) 16520,08 

39,3 6.  Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos 1035,0 

7. Specialioji tikslinė dotacija, iš viso 12819,96 
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8. Kitos dotacijos einamiesiems tikslams 896,02 

9. Kitos dotacijos turtui įsigyti 1796,1 

10. KITOS PAJAMOS (11+12+13+14+15) 2408,9 

5,7 

11. Turto pajamos 355,0 

12. Pajamos už teikiamas paslaugas 1303,9 

13. Rinkliavos 730,0 

14. Pajamos iš baudų ir konfiskuoto turto ir kitų netesybų 10,0 

15. Kitos pajamos 10,0 

16 MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO 
PAJAMOS 

23,0  

17. VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS IR KITOS PAJAMOS (1+5+9)  42012,98  

Skolintos lėšos  37,48  

Biudžeto lėšų likutis 1639,84  

            
            Informacinės ir komunikavimo sistemos. Siekiant Rokiškio rajono gyventojus nuolat informuoti apie 
svarbiausias aktualijas ir savivaldybės veiklą, aktuali informacija nuolat pateikiama savivaldybės interneto 
svetainėje, savivaldybės paskyrose socialiniuose tinkle „Facebook“, „LinkedIn“, „Instagram“, platformoje 
„YouTube“ bei Rokiškio rajono spaudoje.  

Savivaldybės tarybos posėdžių vaizdo transliacijas gyventojai ir kiti asmenys gali stebėti tiesiogiai 
internetu arba peržiūrėti vaizdo įrašą bet kuriuo metu. Savivaldybės administracijoje įdiegta dokumentų 
valdymo sistema, kuri nuolat atnaujinama ir papildoma naujais moduliais, siekiant tobulinti dokumentų 
valdymo procesų vykdymo efektyvumą ir kokybę. Susisteminta informacija apie rajoną (gyvenimo, darbo, 
laisvalaikio, investavimo galimybes pateikiama „Globalūs regionai” projekto svetainėje 
www.globalus.rokiskis.lt. Planuojama daugiau dėmesio skirti išvykusiems rokiškėnams bei užsienyje 
gyvenantiems Rokiškio krašto ambasadoriams. 2021 m. gruodžio mėn. pristatytas naujasis Rokiškio rajono 
prekės ženklas ir šūkis. Šis ženklas lydės atsinaujinantį rajono įvaizdį, judėjimą pažangos kryptimi 
neužmirštant istorijos ir krašto vertybių . Pasirinktas šūkis yra atviras kvietimas apsilankyti Rokiškio krašte jo 
gyventojo vardu: „Mano kraštas tavo“. 

 
           Vidaus kontrolės sistema. Vidaus kontrolę Rokiškio rajono savivaldybėje vykdo savivaldybės 
Kontrolės ir audito tarnyba. Kontrolės ir audito tarnyba prižiūri ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir 
rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, 
kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai. Savivaldybės Centralizuota vidaus 
audito tarnyba, kuri yra pavaldi bei atsiskaito Savivaldybės administracijos direktoriui, vykdo 
nepriklausomą, objektyvią tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą siekiant užtikrinti Savivaldybės 
administracijos, jos struktūrinių padalinių, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių 
asmenų veiklos gerinimą. 2021 m. patvirtintas Rokiškio rajono savivaldybės vidaus kontrolės politikos 
aprašas. 

 
STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ (SSGG) ANALIZĖ  

 

  STIPRYBĖS   SILPNYBĖS 
 Padidėjusios materialinės ir tiesioginės užsienio 

investicijos 

 Teigiamas tarptautinės neto migracijos rodiklis 

 Didėjantis gyventojų skaičius (palyginti su 2021 m.) 

 Didėjantis įregistruotų bei veikiančių ūkio subjektų 
skaičius 

 Veikiantis bendradarbystės centras „Spiečius“ 

 Sumažėjęs darbingo amžiaus gyventojų skaičius  

 Neigiamas vidinės neto migracijos rodiklis 

 Didžiausias apskrityje nedarbo lygis 

 Lankytini kultūros, sveikatos priežiūros paslaugų 
teikimo objektai nepakankamai pritaikyti asmenų su 
negalia poreikiams 

 Susisiekimo infrastruktūros trūkumas (dviračių, 

http://www.globalus.rokiskis.lt/
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 Sėkmingai veikianti smulkaus ir vidutinio verslo 
plėtros programa 

 Išaugęs vidutinis darbo užmokestis  

 Finansinės paramos pirmam būstui įsigyti jaunoms 
šeimoms teikimas 

 Parengta ir pradėta įgyvendinti  turizmo rinkodaros 
strategija 

 Aktyvus švietimo įstaigų dalyvavimas projektinėje 
veikloje 

 Ugdymo įstaigų infrastruktūros atnaujinimas 

 Sumažėjusi jungtinių klasių skaičiaus dalis 

 Platus neformalaus vaikų švietimo įstaigų ar skyrių 
tinklas 

 Dalyvavimas iniciatyvoje „Globalūs regionai“ 

 Rokiškio rajono savivaldybės prekės ženklo ir šūkio 
sukūrimas 

 Veikiančios miesto ir rajono vietos veiklos grupės 

 Aktyvaus poilsio ir sportavimo prieinamumas 

 Kultūros paslaugų prieinamumas, kokybė ir gera 
infrastruktūra 

 Aktyviai veikiantis Visuomenės sveikatos biuras 

 Platus socialinių paslaugų spektras  

 Mažėjantis socialinę riziką patiriančių šeimų ir jose 
augančių vaikų skaičius 

 Mažėjantis socialinių pašalpų gavėjų skaičius 

 Sėkmingai įgyvendinama institucinės globos pertvarka 

 Bendruomenė ir gyventojai įtraukiami į sprendimų 
priėmimą per dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimą 

 Įgyvendinama jaunimo vasaros užimtumo ir 
integracijos į darbo rinką programa 

 Išaugusi rūšiuojamų atliekų dalis 

pėsčiųjų takų) 

 Mažėjantis ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 
auklėtinių, mokinių skaičius bendrojo ugdymo 
mokyklose  

 Jaunų pedagogų trūkumas 

 Pedagogų ir švietimo įstaigų vadovų trūkumas 

 Nusidėvėjusi sporto infrastruktūra  

 Ribotas sporto infrastruktūros prieinamumas 
asmenims su negalia   

 Vaikų žaidimų aikštelių trūkumas   

 Nepakankamas socialinio būsto fondas 

 Ribotos  vyresnio amžiaus žmonių galimybės naudotis 
e-paslaugomis 

 Nepakanka informacijos apie teikiamas paslaugas 
savivaldybės interneto svetainėje 

 Pakankamai didelis taršos židinių skaičius 

 Pakankamai didelis išmetamų teršalų kiekis iš 
stacionarių taršos šaltinių  

 
 

  GALIMYBĖS   GRĖSMĖS 
 Jaunų, kvalifikuotų specialistų pritraukimas 

 Intensyvesnė informacijos sklaida apie  įvairias 
teikiamas lengvatas  (pirmajam būstui įsigyti ir kt.) 

 Aktyvesnis užsieniečių ir (arba) emigravusių asmenų 
pritraukimas dirbti ir gyventi rajone 

 Sąlygų mokytis, dirbti ir gyventi Rokiškio rajone 
gerinimas 

  „Sidabrinės“ ekonomikos plėtra 

 Didinti skiriamą dėmesį  jaunuolių karjeros 
orientavimui 

 Jaunų pedagogų pritraukimas į rajono švietimo 
įstaigas 

 Tolesnis aktyvus švietimo įstaigų dalyvavimas 
projektinėje veikloje 

 Ugdymo įstaigų infrastruktūros, aplinkos ir ugdymo 
priemonių atnaujinimas, inovacijų plėtra 

 Vyresnio amžiaus asmenų internetinių technologijų 
gebėjimų didinimas  

 Savivaldybės interneto puslapio tobulinimas 

 Turizmo inovacijų plėtra 

 Kultūros, turizmo, sveikatos priežiūros objektų 
infrastruktūros pritaikymas asmenims su negalia 
poreikiams 

 

 Auganti pandemijų grėsmė  neigiamai veikianti 
ekonominių rodiklių tendencijas 

 Didėjantis  jaunimo mobilumas  

 Švietimo, sveikatos priežiūros, kultūros ir kt.  įstaigų 
nuolat atnaujinimo reikalaujanti infrastruktūra  

 Augantis socialinių paslaugų ir socialinės globos 
poreikis  

 

 

Rokiškio rajono savivaldybės 2022-2024 m. strateginio veikos plano priedai: 
1 priedas „Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa“ 
2 priedas „Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa“ 
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3 priedas „Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimo programa“ 
4 priedas „Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa“ 
5 priedas „Rajono infrastruktūros objektų priežiūros, plėtros ir modernizavimo programa“  
6 priedas „Kaimo plėtros, aplinkos apsaugos ir verslo skatinimo programa“ 
2022-2024 m. programų asignavimų suvestinė  

               2022-2022 m. programų lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai 
               Rokiškio rajono savivaldybės kontroliuojamų įmonių planuojamų pasiekti 2022-2024 m. pagrindinių 
veiklos rodiklių lentelė. 


