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 Vadovaudamasi Rokiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 91 punktu, 

Rokiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

 Pritarti Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 metų veiklos ataskaitai (pridedama). 
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        Rokiškio rajono savivaldybės tarybos  

        2012 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. TS-4.97 

 

  

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 METŲ VEIKLOS  

ATASKAITA 

 

 Vadovaudamasi Rokiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Rokiškio rajono 

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

sprendimais patvirtinti 2011 m. I ir II pusmečio veiklos planai. Per ataskaitinį laikotarpį sušaukta 

12 rajono savivaldybės tarybos posėdžių, priimti 173 sprendimai, protokoliškai apsvarstyti 37 

klausimai. Surengti 2 iškilmingi rajono savivaldybės tarybos posėdžiai, skirti liepos 6-ajai -

Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai) paminėti ir Rokiškio miesto 512 - 

osioms metinėms paminėti. Daugiausia klausimų rajono savivaldybės tarybos posėdžiuose 

svarstyta ir sprendimų priimta:  švietimo klausimais - 27 (įsteigti 2011 m. rugsėjo 1 d. 

Rokiškio r. Panemunėlio universalus daugiafunkcis centras ir Rokiškio r. Pandėlio universalus 

daugiafunkcis universalus centras (2011-03-04 sprendimas Nr. TS-3.29 ir 2011-04-01 sprendimas 

Nr. TS-4.74), kurių pagrindinė veiklos sritis: neformalusis švietimas, ikimokyklinis ugdymas, 

priešmokyklinis ugdymas bei neformaliojo ugdymo suaugusiems ir kultūrinės, sportinės, socialinės 

veiklos organizavimas; įgyvendinant Rokiškio miesto bendrojo lavinimo mokyklų tinklo 

pertvarkos iki 2012 m. planą: pertvarkyta Rokiškio Senamiesčio pradinė mokykla į Rokiškio 

Senamiesčio pagrindinę (2011-05-06 sprendimas Nr. TS-7.107), o 2011-12-23 sprendimu Nr. TS-

16.239 ši mokykla pertvarkyta pakeičiant tipą ir pavadinta Rokiškio Senamiesčio progimnazija (5-

8 klasės komplektuojamos Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto vidurinės mokyklos pastate); 

pertvarkyta Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto vidurinės mokyklos vidaus struktūra (2011-05-06 

sprendimas Nr. TS-7.108) - komplektuojami tik 9-12 klasių komplektai; parengta ir 2011-11-18 

sprendimu Nr. TS-15.213 patvirtinta Rokiškio rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos 

programa 2011-2014 metams, ši programa skirta jaunimo politikai įgyvendinti savivaldybėje, 

jaunimo, su jaunimu dirbančių nevyriausybinių organizacijų, įstaigų, dirbančių jaunimo politikos 

srityje, neformalių jaunimo grupių tikslams bei pozityvioms iniciatyvoms realizuoti ir įgyvendinti, 

sudarant sąlygas formuotis moraliai, intelektualiai, pilietiškai ir demokratiškai asmenybei; 2011-

01-27 sprendimu Nr. TS-1.12 patvirtinta Rokiškio  rajono savivaldybės jaunimo politikos 

įgyvendinimo 2011-2013 metų programa, skirta plėtoti vaikų ir jaunimo, socializacijos galimybes 

(ypač užimtumą vasaros atostogų metu), užtikrinant užimtumo įvairovę ir prieinamumą, didinant 

neformaliojo vaikų švietimo, socioedukacinių veiklų prieinamumą, sudarant socialiai prasmingos ir 

atsakingos saviraiškos galimybes rajone); 

 dėl pavadinimų gatvėms suteikimo - 26;  

 finansiniais klausimais - 16; 

 dėl detaliųjų planų patvirtinimo - 14, detaliųjų planų rengimo - 5; 

 sveikatos ir socialines paramos klausimais – 15 (tarybos sprendimu ,,Dėl Rokiškio rajono 

savivaldybės 2011 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo“ numatyti pagrindiniai socialinių 

paslaugų prioritetai – nestacionarių socialinių paslaugų plėtra, gerinti teikiamų socialinių paslaugų 

kokybę; Rokiškio rajono tarybos sprendimu ,,Dėl Vienkartinės socialinės paramos teikimo 

komisijos ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ sudaryta komisija, patvirtinti veiklos nuostatai, kurie 

reglamentuoja vienkartinės socialinės paramos rūšis ir dydžius, skyrimo ir teikimo sąlygas); 

 dėl pritarimo projektams ir dalinio jų finansavimo - 7; 

 žemės ūkio klausimais – 6 (rajono savivaldybės tarybai pritarus, pasirašyta melioracijos 

statinių naudotojų asociacijų, savivaldybei esant partneriu, projektų, vykdomų ES lėšomis, sutarčių, 

pagal kurias bus atlikta darbų už 6 mln. 102 tūkst. Lt; savivaldybės taryba Ūkininkų, žemės ūkio 

kooperatyvų, žemės ūkio bendrovių rėmimo fondui skyrė 100 tūkst. Lt, kuriuos žemdirbiai 

panaudojo švietėjiškai veiklai, ,,Metų ūkio“ konkursui ir šventei organizuoti, jaunųjų ūkininkų, 



Ūkininkų sąjungos Rokiškio skyriaus veiklai paremti, prisidėti prie gyvenviečių melioracijos 

statinių avarinių gedimų remonto, išlaidoms už melioracijos įrenginiuose pastatytų užtvankų 

likvidavimo darbus kompensuoti); 

 dėl turto perdavimo ir perėmimo - 6 (dėl  turto perdavimo  naudotis pagal panaudos, 

nuomos sutartis, dėl turto privatizavimo, turto nurašymo, dėl sutikimo perimti turtą iš valstybės). 

 Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. TS-1.8 

patvirtinta Rokiškio rajono savivaldybės – probleminės teritorijos plėtros 2011-2013 metų 

programa. 

 Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 4 d. sprendimu Nr. TS-3.31 patvirtintas 

Rokiškio rajono savivaldybės 2011-2013 metų strateginis veiklos planas, o 2011 m. birželio 17 d. 

sprendimu Nr. TS-9.140 buvo patvirtinta naujos sudėties Rokiškio rajono strateginio planavimo 

komisija. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. TS-16.244 

buvo papildytas naujomis priemonėmis Rokiškio rajono plėtros strateginio plano iki 2015 metų 

priedas. 

 Išklausytos ir pritarta rajono savivaldybės tarybos sudarytų komisijų ataskaitoms, pateikta 

išsami Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro ataskaita, priimti sprendimai 

organizaciniais klausimais. Iš dalies pakeistas ir papildytas Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 

veiklos reglamentas. Rokiškio krašto garbės piliečių vardai po mirties suteikti Leonardui 

Grigoniui-Užpaliui ir Vytautui Gužui-Kardui. Rudolfo Lymano vardas suteiktas Rokiškio muzikos 

mokyklai. Priimtas sprendimas dėl Leidimo įsigyti, laikyti, veisti agresyvius šunis ir prekiauti jais 

išdavimo tvarkos ir formos patvirtinimo. Rajono savivaldybės tarybos komitetuose svarstant 

tarybai teikiamų sprendimų projektus ir svarstymų metu tarybos nariams paprašius savivaldybės 

administraciją pateikti išsamesnę papildomą medžiagą, tai buvo padaroma operatyviai. Todėl visi 

tarybai teikiamų sprendimų projektai (kai kurie su pataisymais) priimti iš karto.  

 Savivaldybės tarybos posėdžiai buvo transliuojami tiesiogiai, naudota elektroninė 

balsavimo sistema.  

 Visa oficiali informacija – rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektai, priimti 

sprendimai, savivaldybės mero potvarkiai, administracijos direktoriaus įsakymai veiklos 

klausimais, informacija apie planuojamus susitikimus savivaldybėje, kita aktuali gyventojams 

informacija skelbiama savivaldybės interneto svetainėje. Žiniasklaidos atstovai dalyvavo 

kiekviename savivaldybės tarybos posėdyje bei kituose renginiuose ir išsamiai nušvietė 

savivaldybės tarybos ir administracijos darbą spaudoje. 

 2011 m. balandžio 7 d. prasidėjo naujai išrinktos rajono savivaldybės tarybos įgaliojimai, 

sušauktas pirmasis rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame svarstyti organizaciniai klausimai. 

Pasibaigus kadencijai iš pareigų atleistas savivaldybės administracijos direktorius Gintautas 

Rekerta, direktoriaus pavaduotojas Aloyzas Jočys. Nutrūko Almanto Blažio, kaip savivaldybės 

mero, Albino Urbono, kaip savivaldybės mero pavaduotojo, įgaliojimai. Pagal Rokiškio rajono 

savivaldybės mero rinkimų slapto balsavimo rezultatus Rokiškio rajono savivaldybės meru 

išrinktas Vidmantas Kanopa. Rajono savivaldybės tarybos mero siūlymu ir tarybos narių slaptu 

balsavimu Rokiškio rajono savivaldybės mero pavaduotoju paskirtas Egidijus Vilimas. Rokiškio 

rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu rajono 

savivaldybės administracijos direktoriumi paskirtas Aloyzas Jočys, direktoriaus pavaduotoju - 

Vytautas Saulis. 

 Rajono savivaldybės taryba nusprendė sudaryti 6 rajono savivaldybės tarybos komitetus: 

Teisėsaugos, mandatų, etikos, informacijos (pirmininkas – Antanas Vagonis); Švietimo, kultūros ir 

sporto (pirmininkas - savivaldybės mero pavaduotojas Egidijus Vilimas); Sveikatos ir socialinės 

apsaugos (pirmininkė - tarybos narė Ramunė Markevičienė), Finansų, verslo, vietinio ir žemės ūkio 

(pirmininkas - tarybos narys Stanislovas Dambrauskas); Kaimo reikalų (pirmininkas tarybos narys 

Stasys Jasiūnas), Kontrolės (pirmininkas - tarybos narys Virginijus Lukošiūnas). Sudaryta nuolat 

veikianti Rokiškio rajono savivaldybės tarybos etikos komisija (pirmininkė - tarybos narė Jūratė 

Čypienė).  



 Rokiškio rajono savivaldybės meras Vidmantas Kanopa ir savivaldybės mero 

pavaduotojas Egidijus Vilimas deleguoti į Panevėžio regiono regiono plėtros tarybą. Tarybos 

įgaliojimų laikotarpiui į Lietuvos savivaldybių suvažiavimą išrinkti Rokiškio rajono savivaldybės 

tarybos atstovai - rajono savivaldybės meras Vidmantas Kanopa ir rajono savivaldybės mero 

pavaduotojas Egidijus Vilimas. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos narė Ramunė Markevičienė 

deleguota į Panevėžio teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą. 

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir Rokiškio rajono 

savivaldybės tarybos reglamentu, rajono taryboje įregistruota opozicinė Tėvynės sąjungos-Lietuvos 

krikščionių demokratų frakcija (frakcijos pirmininkas - Almantas Blažys).  

 Tarybos nariai rajono savivaldybės taryboje keitėsi. Lietuvos Respublikos Vyriausiosios 

rinkimų komisijos 2011 m. balandžio 8 d. sprendimu patenkintas Rokiškio rajono savivaldybės 

tarybos nario Vytauto Saulio, išrinkto pagal Lietuvos socialdemokratų sąrašą, raštiškas prašymas 

atsistatydinti ir pripažinta, kad Rokiškio rajono savivaldybės taryboje atsiradus laisvai vietai, 

savivaldybės tarybos nariu tampa kandidatų sąrašo, pagal kurį buvo išrinktas nebesantis tarybos 

narys, pirmasis tarybos nario mandato negavęs kandidatas Stasys Jasiūnas, išrinktas pagal Lietuvos 

socialdemokratų partijos iškeltų kandidatų sąrašą. 2011 m. balandžio 12 d. Lietuvos Respublikos 

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu pripažinti Rokiškio rajono savivaldybės tarybos nario  

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

nario Valerijaus Rancevo, išrinkto pagal Darbo partijos iškeltų kandidatų sąrašą, įgaliojimai 

nutrūkusiais prieš terminą ir pripažinta, kad Rokiškio rajono savivaldybės taryboje atsiradus laisvų 

vietų, savivaldybės tarybos nariais tampa tų pačių kandidatų sąrašų, pagal kuriuos buvo išrinkti 

nebesantys tarybos nariai, šie pirmieji tarybos nario mandato negavę kandidatai: Vilius Pliuškis, 

išrinktas pagal Partijos ,,Tvarka ir teisingumas“ iškeltų kandidatų sąrašą ir Virginijus Gaučys, 

išrinktas pagal Darbo partijos iškeltų kandidatų sąrašą.  

 

     

 


