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S P R E N D I M A S 

 

DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2011 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITOS 

 

2012 m. kovo 30 d. Nr. TS-4.96 

Rokiškis 

 

   
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 2008, Nr. 113-

4290) 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 20 straipsnio 7 dalimi, Rokiškio rajono savivaldybės 

tarybos 2008 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. TS-13.229 patvirtinto Rokiškio rajono savivaldybės 

tarybos veiklos reglamento 155 punktu, Rokiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

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

 
 

 

 

 

Savivaldybės meras         Vidmantas Kanopa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        PRITARTA 

        Rokiškio rajono savivaldybės tarybos  

        2012 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. TS-4.96 

 

 

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO  

2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

 2011 m. balandžio 6 d. vykusiame savivaldybės tarybos posėdyje į pareigas nuo balandžio 7 

d. paskirti meras Vidmantas Kanopa ir pavaduotojas Egidijus Vilimas. Nuo balandžio 7 d. pareigas 

pradėjo eiti ir mero patarėjas ryšiams su visuomene Albinas Urbonas. Mero komanda baigta 

formuoti balandžio 11 d., darbą pradėjus mero patarėjui verslui ir investicijoms Valerijui Rancevui. 

Todėl šioje mero veiklos ataskaitoje analizuojamas trumpesnis negu vienerių metų laikotarpis – 

nuo balandžio 7 d. 

 Pagal Vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnį meras ,,planuoja savivaldybės tarybos veiklą, 

nustato ir sudaro savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkes ir teikia savivaldybės tarybos 

sprendimų projektus, šaukia savivaldybės tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja, koordinuoja 

savivaldybės tarybos komitetų ir komisijų veiklą“.   

 Savivaldybės veikla kaip visuomet buvo planuojama kartą per mėnesį, pakeistas tik 

posėdžių laikas – iš paskutinio mėnesio penktadienio perkeltas į trečią mėnesio penktadienį. Per 

ataskaitinį laikotarpį sušaukta 12 rajono savivaldybės tarybos posėdžių, priimti 173 sprendimai, 

protokoliškai apsvarstyti 37 klausimai. Daugiausia klausimų rajono savivaldybės tarybos 

posėdžiuose svarstyta ir sprendimų priimta švietimo klausimais-27, dėl pavadinimų gatvėms 

suteikimo-26, finansiniais klausimais-16, dėl detaliųjų planų patvirtinimo - 14, detaliųjų planų 

rengimo - 5, sveikatos ir socialines paramos klausimais - 15, dėl pritarimo projektams ir dalinio jų 

finansavimo - 7, žemės ūkio klausimais - 6, socialinės paramos ir sveikatos klausimais - 9, dėl turto 

perdavimo ir perėmimo - 6. Išsamesnė informacija apie dalį 2011 metais priimtų sprendimų 

pateikiama tarybos ataskaitoje. 

 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. 

 Naujai išrinkta savivaldybės taryba sudarė 6 komitetus: Finansų, verslo, vietinio ūkio 

(komiteto pirmininkas - Stanislovas Dambrauskas), Kaimo reikalų (komiteto pirmininkas – Stasys 

Jasiūnas), Kontrolės (komiteto pirmininkas – Virginijus Lukošiūnas), Sveikatos ir socialinės 

apsaugos (komiteto pirmininkė – Ramunė Markevičienė), Švietimo, kultūros ir sporto (komiteto 

pirmininkas – Egidijus Vilimas), Teisėsaugos, mandatų, etikos, informacijos (komiteto pirmininkas 

- Antanas Vagonis).  

 Finansų, verslo, vietinio ūkio komitetas pernai posėdžiavo 9 kartus. Dažniausia buvo 

aptariami tarybai svarstyti teikiami projektai. Pirmininkas spalio mėnesį komiteto narius atskirai 

kvietė aptarti Rokiškio miesto pirties pastato panaudojimo, pirties darbo organizavimo ir paslaugų 

kainų klausimų.    

 Devynis kartus posėdžiauti rinkosi ir Kaimo reikalų, Teisėsaugos, mandatų, etikos, 

informacijos, Sveikatos ir socialinės apsaugos komitetai. Jie daugiausia svarstė tarybai teikiamus 

projektus.   

 Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas Egidijus Vilimas atskirai kvietė posėdį, 

kuriame nagrinėtas Švietimo ir mokslo ministerijos siūlymas perduoti Rokiškio technologijos, 

verslo ir žemės ūkio mokyklos savininko teises ir pareigas rajono savivaldybės tarybai. Komiteto 

nariai šiam siūlymui nepritarė. Kartu su Sveikatos ir socialinės apsaugos komitetu surengtas 

išvažiuojamasis posėdis į Obelius dėl Obelių vaikų globos namų teisių ir funkcijų perėmimo. 

Komitetų nariai nutarė neperimti vaikų globos namų teisių ir funkcijų iš Socialinės ir darbo 

ministerijos. 



 Kontrolės komitetas per ataskaitinį laikotarpį svarstė Kontrolės ir audito tarnybos 2011 

metų veiklos planą, 2012 metų veiklos plano projektą, išklausė audito ataskaitas, įpareigojo 

Kontrolės ir audito tarnybą pateikti ataskaitą, kokių rekomendacijų įstaigos neįvykdė.   

 Posėdžių nepraleido Almantas Blažys, Tadas Barauskas, Stanislovas Dambrauskas, 

Virginijus Gaučys, Vitalijus Jocys, Laima Keraitienė, Darius Šapola, Ramunė Markevičienė ir 

Egidijus Vilimas.  

 2011 m. veikė šios savivaldybės tarybos sudarytos komisijos tarybos atskiriems klausimams 

nagrinėti: Rokiškio rajono verslo plėtros, Nusikaltimų prevencijos ir narkotikų kontrolės, Rokiškio 

rajono savivaldybės turto privatizavimo, Socialinės paramos teikimo ir kitos, kurių ataskaitas 

taryba išklauso atskirai, todėl jų veikla šioje ataskaitoje nebeanalizuojama.   

 Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 6 d. sprendimu Nr. TS-7.95 

savivaldybės meras ir mero pavaduotojas buvo deleguoti į Panevėžio regiono plėtros tarybą, kurie 

turi sprendžiamojo balso teisę, sudarant ir įgyvendinant regiono plėtros planą.   

 2011 m. Rokiškio rajono savivaldybę atstovauta 6 Panevėžio regiono plėtros tarybos 

posėdžiuose bei pareikšta nuomonė surengtose 6 apklausose raštu. Per šiuos posėdžius ir apklausas 

raštu apsvarstyta ir priimta 81 įvairaus pobūdžio regionui bei rajonui svarbūs sprendimai: spalį 

pritarta Panevėžio kolegijos direktoriaus Egidijaus Žukausko siūlomai projekto „Šiaurės Lietuvos 

aukštos kvalifikacijos specialistų naujų kompetencijų ugdymas“ idėjai ir pasiūlyta Panevėžio 

apskrities savivaldybių taryboms svarstyti bendradarbiavimo su Panevėžio kolegija galimybes 

įgyvendinant šį projektą, apsvarstyta senųjų sąvartynų uždarymo eiga, naujojo sąvartyno „vartų“ 

mokestis bei projekto „Panevėžio regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ 

įgyvendinimas; atkreiptas regionų plėtros tarybos narių dėmesys į nepakankamai sparčiai 

įgyvendinamas regioninės priemones Panevėžio apskrityje, palyginti ES paramos panaudojimo 

rodikliai regiono viduje ir Lietuvoje, siekiant išvengti ES paramos lėšų, suplanuotų skirti Panevėžio 

regionui,  praradimo, paraginta teikti paraiškas kaip galima ankščiau. Panevėžio regiono plėtros 

taryba 2011 m. gruodžio 22 d. posėdžio metu patvirtino pakeistas Panevėžio regiono 2007–2013 m. 

plėtros plano įgyvendinimo priežiūros sistemos ir priemonių plano dalis; vienbalsiai patvirtino 

Panevėžio regiono plėtros tarybos nuostatus bei Panevėžio regiono plėtros tarybos darbo 

reglamentą; svarstė socialinių ekonominių partnerių dalyvavimo tarybos veikloje klausimą ir  

nusprendė kitame posėdyje sudaryti Panevėžio regiono socialinių ekonominių partnerių sąrašą, 

patikslino Panevėžio regiono 2007-2013 metų plėtros planą. Posėdžių metu dažnai svarstyti ir 

Panevėžio regionui aktualūs klausimai, susiję su Europos Sąjungos paramos panaudojimu.  

 Savivaldybės mero siūlymu Rokiškio rajono savivaldybės taryba 2011 m. rugpjūčio 19 d. 

sprendimu Nr. TS-12.178 „Dėl pavedimo Rokiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai  

atlikti veiklos auditą“ pavedė Rokiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai  atlikti 

Rokiškio kultūros centro veiklos auditą  „Kultūros centro veiklos organizavimas“ už 2010-2011 

metus. Auditas atliktas, parengta audito ataskaita. Savivaldybės mero siūlymu, informacija apie 

audito rezultatus pateikta  savivaldybės tarybai, audito ataskaita svarstyta savivaldybės tarybos 

kontrolės komiteto posėdyje. 

 Savivaldybės meras 2011 m. lapkričio 21 d. potvarkiu Nr. MV-47 pavedė administracijos 

direktoriui sudaryti komisiją, kuri nustatytų, kokie asmenys atsakingi už audito ataskaitoje dėl 

kultūros centro veiklos minimus trūkumus, ir pateiktų siūlymus, kaip įgyvendinti audito 

rekomendacijas. Į šią komisiją meras 2011 m. lapkričio 24 d. potvarkiu Nr. MP-18 delegavo 

patarėją ryšiams su visuomene Albiną Urboną ir patarėją verslui ir investicijoms Valerijų Rancevą. 

 Pagal vietos savivaldos įstatymą meras rūpinosi, kad laiku ir tinkamai būtų rengiami 

savivaldybės teritorijos raidos analizės ir ilgalaikių socialinių, kultūrinių, ūkinių, investicinių ir kitų 

programų projektai, užtikrinama jų įgyvendinimo kontrolė. 2011 m. gegužės 4 d. mero potvarkiu 

Nr. MV-19 sudaryta Rokiškio rajono savivaldybės administracijos ir savivaldybės įstaigų projektų 

rengimo bei įgyvendinimo koordinavimo grupė, kuriai vadovauja rajono savivaldybės meras. 

Patvirtintas darbo grupės reglamentas. 2011 m. organizuoti 29 posėdžiai, kurių metu priimtos 

nutartys dėl projektų teikimo, priežiūros, koordinavimo, lėšų perskirstymo, rengtos užduotys dėl 

tam tikrų veiklų keitimo. 



 2011 m. parengtos ir pateiktos 24 paraiškos įvairioms agentūroms ir ministerijoms dėl 

finansavimo iš ES, valstybės investicijų programos ir kitų fondų, bendra pateiktų paraiškų projektų 

vertė - apie 33,04 mln. Lt: 

 12 paraiškų ES struktūrinių fondų paramai gauti, projektų vertė - 16,3 mln. Lt („Rokiškio 

miesto Kauno gatvės rekonstravimo I etapas“, „Detaliųjų planų esamoms kapinių teritorijoms, 

naujai numatomoms kapinėms suformuoti ir senoms išplėsti Rokiškio mieste ir rajone 

parengimas“, „Rokiškio rajono savivaldybės žemės sklypų formavimas detaliaisiais planais  prie 

laisvų teritorijų, nustatant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą bei 

pobūdį arba juos keičiant“, „Rokiškio rajono savivaldybės žemės sklypų formavimas detaliaisiais 

planais  prie savivaldybei priklausančių pastatų,  nustatant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo 

paskirtį, naudojimo būdą bei pobūdį arba juos keičiant“, „Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste 

tarp Respublikos-Aušros-Parko-Taikos-Vilties-P.Širvio-Jaunystės-Panevėžio-Perkūno-Kauno-J. 

Basanavičiaus-Ąžuolų-Tyzenhauzų-Pievų-Juodupės-Laisvės gatvių sutvarkymas ir plėtra“, 

„Rokiškio rajono savivaldybės politikų, administracijos ir  įstaigų darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimas“, „Socialinio būsto plėtra Rokiškio rajono savivaldybėje, pritaikant socialiniam būstui 

patalpas Rokiškio mieste Vytauto g. 39“, „Rokiškio lopšelio-darželio „Nykštukas“ pastato 

atnaujinimas, materialinės bazės atnaujinimas“, „Universalaus daugiafunkcio centro Panemunėlio 

geležinkelio stoties gyvenvietėje įsteigimas“, „Universalaus daugiafunkcio centro Pandėlio mieste 

įsteigimas“, „Rokiškio rajono plėtros strateginio plano iki 2015 metų atnaujinimas“, „Tradicinių 

amatų centro sukūrimas Rokiškyje“); 

 9 paraiškos finansavimui iš Valstybės investicijų programos gauti, projektų vertė – 15,4 

mln. Lt (Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto vidurinės mokyklos ir mokyklos bendrabučio pastatų 

Rokiškyje, M. Riomerio g. 1 ir  J. Basanavičiaus g. 8, rekonstravimas; Rokiškio rajono Kamajų 

Antano Strazdo gimnazijos pastato Kamajuose, K. Šešelgio g. 7, rekonstravimas (avarinės būklės 

likvidavimas); Rokiškio rajono Pandėlio gimnazijos Panemunio g. 25, Pandėlio m., renovavimas; 

Rokiškio kultūros rūmų pastato Rokiškyje, Respublikos g. 96, rekonstravimas; Juodupės miestelio 

šilumos energijos perdavimo tinklų rekonstrukcija ir naujų šilumos energijos paskirstymo punktų 

įrengimas; Rokiškio sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso statyba; Melioracijos 

programos įgyvendinimas (Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 2011-2013 metų 

melioracijos darbų investicijų projektas); VšĮ Rokiškio rajono ligoninės pastatų inžinierinių 

sistemų atnaujinimas; Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos pastato 

Rokiškyje, Nepriklausomybės a. 16, rekonstravimas ir modernizavimas); 

 2 paraiškos finansavimui pagal Latvijos- Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą 

gauti, kurių vertė –1,3 mln. Lt („Viešųjų paslaugų patrauklumo ir prieinamumo didinimas, 

plėtojant bendrąsias socialines ir sveikatos paslaugas Neretos ir Rokiškio rajonuose“, „Miesto 

žaliųjų zonų ir vandens telkinių apsauga Žemgalėje ir Šiaurės Lietuvoje“); 

 1 paraiška Švietimo mainų paramos fondo Leonardo da Vinči partnerysčių programai 

(„Kompetencijų tobulinimas aktyviai bendradarbiaujant su kitomis valstybėmis/,,Sėkmės 

formulė“), kurios vertė – 48,3 tūkst. Lt. 

 Per 2011 m. parengti ir pateikti 8 projektiniai pasiūlymai paramai iš ES struktūrinių fondų 

gauti, kurių vertė sudaro 3,85 mln. Lt („Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Rokiškio 

„Romuvos“ gimnazijoje“, „Rokiškio lopšelio-darželio „Nykštukas“ pastato atnaujinimas, 

materialinės bazės atnaujinimas“, „Kriaunų kaimo kompleksinė infrastruktūros plėtra“, „Rokiškio 

miesto J. Biliūno gatvės dalies ir nuovažų rekonstravimas, įrengiant asfaltbetonio dangą“, 

„Apleistų statinių ir kitų aplinką žalojančių objektų likvidavimas Rokiškio rajono Kriaunų 

seniūnijoje“, „Bešeimininkių pastatų likvidavimas Rokiškio rajone“, „Nenaudojamų gręžinių 

užsandarinimas Rokiškio rajone“, „Salų dvaro sodybos parko sutvarkymas ir pritaikymas viešajam 

turizmui“). 

 2011 m. buvo gautas finansavimas 14 savivaldybės projektų, gauta apie 13,7 mln. Lt 

paramos iš ES struktūrinių bei kitų fondų, valstybės programų. 

 Reglamente nustatyta tvarka atstovauja pats arba įgalioja kitus asmenis atstovauti 

savivaldybei teisme, bendradarbiaujant su kitomis savivaldybėmis, valstybės ar užsienio šalių 



institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis. Meras buvo įgaliojęs teisininkus atstovauti 

savivaldybę civilinėse bylose dėl 2007-02-14 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties 

pripažinimo negaliojančia,  dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, dėl įpareigojimo 

pašalinti savavališkos statybos padarinius, dėl nuostolių atlyginimo, dėl duomenų nekilnojamojo 

turto registre įregistravimo panaikinimo, administracinėje byloje dėl 2010 metų balandžio 28 d. 

Administracinės komisijos prie Rokiškio rajono savivaldybės tarybos administracinės komisijos 

pirmininko Antano Slesariūno nutarimo Nr. 5 panaikinimo.  

 Toliau buvo vystomi krašto tarptautiniai santykiai. Tradiciškai glaudžiausi ryšiai siejo su 

Latvijos Respublikos savivaldybėmis - su keletu iš jų buvo įgyvendinami reikšmingi visam rajonui 

projektai. Toliau stiprėjo bendradarbiavimas su Gruzijos Respublikos Ozurgečio rajonu – keistasi 

oficialiomis delegacijomis, į festivalį Gruzijoje buvo išvykęs mūsų folkloro ansamblis „Gastauta“. 

Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriui gavus finansavimą iš Užsienio reikalų 

ministerijos, Rokiškio krašte mokėsi gruzinai – įvairių kultūros sričių darbuotojai. 

 Birželį Rokiškio rajone viešėjo Gruzijos Respublikos Ozurgečio rajono, su kuriuo esame 

pasirašę bendradarbiavimo sutartį, delegacija, vadovaujama savivaldybės tarybos pirmininko Aleko 

Mamešvilio. Svečiai buvo priimto pas Rokiškio rajono merą Vidmantą Kanopą, lankėsi Turizmo 

informacijos centre, apžiūrėjo Rokiškio krašto muziejų, šv. Mato bažnyčią ir Rokiškio kultūros 

centrą. 

Rokiškio rajono ligoninėje buvo sprendžiami nurašytos medicininės technikos 

transportavimo į Gruziją klausimai. 

 

 
 

Gruzijos Respublikos Ozurgečio rajono delegacijos priėmimas pas savivaldybės merą 

 

 2011 metų gegužės 11-15 dienomis Rokiškio rajono savivaldybės meras Vidmantas Kanopa 

su žmona bei Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vedėjas Petras Blaževičius 

Čekijos Respublikos Slany miesto mero Ivo Rubiko kvietimu viešėjo šiame krašte. Jau 2004 metais 

Rokiškio rajono savivaldybė pradėjo ieškoti ryšių su čekų vietove, susijusia su garsiuoju mūsų 

vargonininku ir muzikos mokytoju Rudolfu Lymanu, tačiau užmegzti kontaktus pavyko tik 2011 

metais. 

 Viešnagės metu delegacija dalyvavo tarptautiniame vargonų muzikos festivalyje, Europos 

miestų susitikime, husitų miestų šventėje, lankėsi Rudolfo Lymano gimtinėje, Slany miesto 

muziejuje, bibliotekoje, turizmo informacijos centre. 

 Rokiškio delegacijai didelį dėmesį rodė ne tik šeimininkai čekai, bet ir svečiai iš Vokietijos, 

Škotijos, Slovakijos, Rusijos. Rokiškio rajono savivaldybės meras Vidmantas Kanopa pakvietė 

Slany miesto merą Ivo Rubiką aplankyti Rokiškio kraštą, kuriame ilsisi čekų muziko Rudolfo 

Lymano palaikai, kur gerbiamas jų kraštiečio atminimas. 

 



 
 

Rajono savivaldybės atstovų delegacija Rudolfo Lymano gimtinėje 

 

 Stiprėjo ryšiai (ypač sportiniai) su Estijos Respublikos Tamsalu savivaldybe.  

 Informacija apie svarbiausius mero vizitus, priėmimus savivaldybėje, rengtus susitikimus ir 

posėdžius  buvo viešinama savivaldybės interneto svetainėje. 

 

 
 

Balandį savivaldybės meras priėmė Panevėžio kolegijos direktorių Egidijų Žukauską, 

direktoriaus pavaduotoją infrastruktūrai Gediminą Sargūną (tartasi dėl kolegijos ūkinių reikalų) 

 

 Balandžio 22 d. Rokiškio rajono savivaldybės meras Vidmantas Kanopa susitiko su AB 

,,Lietuvos geležinkeliai“ generaliniu direktoriumi Stasiu Dailydka. Susitikimo metu išsamiai 

nagrinėtas klausimas dėl keleivinio traukinio maršruto ,,Šiauliai- Rokiškis“ likimo, nes nuo 

gegužės 29 d. buvo planuojama jį visiškai uždaryti. Gegužės mėnesį gautas AB ,,Lietuvos 

geležinkeliai“ generalinio direktoriaus pavaduotojo Raimondo Burkovskio, kuriame informavo, jog 

atsižvelgė į savivaldybės mero Vidmanto Kanopos prašymą palikti traukinių maršrutą ,,Šiauliai-

Rokiškis-Šiauliai“. Maršrutas buvo pakoreguotas, tačiau paliktas. Toliau rašte informuojama, kad 

ateityje bendrovė ,,Lietuvos geležinkeliai“ planuoja atnaujinti keleivių vežimą maršrutu Šiauliai-

Rokiškis“. 

  Ekonomistų klubas kartu su rajono savivaldybės meru Vidmantu Kanopa 2011-05-19 

organizavo ,,apskrito stalo“ diskusiją ,,Aukštaitijos regiono problemos: kaip jas spręsime“. 

Diskusija buvo orientuota į Aukštaitijos kaimiškųjų rajonų socialinės-ekonominės plėtros 

galimybes ir kryptis, ruošiantis 2014-2020 metų programiniam laikotarpiui. Diskusijoje dalyvavo 

Aukštaitijos rajonų atstovai, Ekonomistų klubo bei rajono savivaldybės administracijos specialistai. 



  2011m. birželio 15 d. Rokiškio rajone surengtas pasitarimas „Rokiškio krašto paveldo 

objektų išsaugojimas ir tvarkyba“. Rajone lankėsi Kultūros paveldo departamento prie Kultūros 

ministerijos direktorė Diana Varnaitė, VĮ,,Lietuvos paminklai“direktorius Vidmantas Drumsta, 

Kultūros paveldo departamento Panevėžio teritorinio padalinio vedėjas Arūnas Umbrasas ir šių 

institucijų specialistai. Pasitarimo dalyviai aptarė restauravimo reikalus, o vėliau aplankė ir pačius 

objektus: Jūžintų bažnyčią, Rokiškio dvaro sodybą, Lietuvos savanorių kapines Rokiškio mieste. 

Nagrinėtos Rokiškio miesto istorinės dalies specialiojo paveldotvarkos plano ir medinio paveldo 

išsaugojimo problemos. 

 Rugpjūtį Rokiškio rajono savivaldybės meras Vidmantas Kanopa inicijavo pasitarimą-

diskusiją su aplinkinių savivaldybių vadovais dėl tiekiamos šilumos kainų. Pasitarime dalyvavo 

Panevėžio miesto meras Povilas Vadopolas, Panevėžio rajono meras Povilas Žagunis, Pasvalio 

rajono meras Gintautas Gegužinskas, Kėdainių rajono meras Rimantas Diliūnas, Kupiškio rajono 

meras Jonas Jarutis, Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Sekonas. Į 

pasitarimą pakviesti AB „Panevėžio energija“generalinis direktorius Vytautas Šidlauskas, Finansų 

direktorė Rita Morozovienė. Bendrovės vadovai pristatė bendrovės veiklą, analizavo šilumos kainų 

struktūrą, pateikė duomenis apie realizuotos šilumos kiekius bendrovės katilinėse. 

 Meras dalyvavo daugelyje rajone vykusių renginių.  

  

 
Konferencija „Česlovo Milošo skaitymai“ Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešojoje 

bibliotekoje 

  

 
Birželio 14-ąją minint Gedulo ir vilties dieną bei didžiųjų trėmimų ir holokausto 70-metį 

 

 



 
Meras pasveikino Juozo Tūbelio gimnazijos merginų krepšinio komandą, iškovojusią Moksleivių 

merginų krepšinio čempionate ,,Manija"  III vietą, jų trenerę Virginiją Makutėnienę bei kūno 

kultūros mokytoją Reginą Čereškienę  

 

 Paprastai meras gyventojus priimdavo antradieniais. Šioje kadencijoje konkretus priėmimo 

laikas panaikintas. Meras V. Kanopa nutarė gyventojus priimti jiems patogiu laiku, nesilaikydamas 

įprastų priėmimo valandų. Telefonu 2011 metais į priėmimą registravosi  42 gyventojai, daugiausia 

socialinio būsto klausimais, taip pat kreipėsi dėl stovėjimo aikštelių įrengimo, dėl žemės, dėl kelių, 

einančių per privačią žemę, teisėtumo,  komunaliniais, šildymo ir kitais klausimais. 

 Per ataskaitinį laikotarpį meras pasirašė 18 potvarkių personalo klausimais, 10- atostogų 

klausimais, 15 - komandiruočių klausimais, 42 - veiklos organizavimo klausimais. 

  

     

 


