
 

 

 

           

 

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

S P R E N D I M A S 

 

 

DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2014 

METŲ VEIKLOS ATASKAITAI  

 

2015 m. kovo 27 d. Nr. TS-73 

Rokiškis 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 

punktu ir Rokiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 2008 m. gruodžio 

29 d. tarybos sprendimu Nr. TS-13.229 ,,Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos 

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

1. Pritarti Rokiškio socialinės paramos centro direktorės 2014 metų veiklos ataskaitai 

(pridedama). 

2. Skelbti apie šį sprendimą savivaldybės interneto svetainėje www.rokiskis.lt. 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka.  

  

 

 

 

Savivaldybės meras            Vytautas Vilys  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audronė Kaupienė 

http://www.rokiskis.lt/


 

 

PRITARTA 

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 

    2014 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-73 

 

ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 

2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

 1. Įstaigos pristatymas. 

 Rokiškio socialinės paramos centras (toliau – Centras) yra juridinis asmuo, veikiantis kaip 

savivaldybės biudžetinė įstaiga. Centro steigėjas yra Rokiškio rajono savivaldybė. 

 Centras yra paramos ir labdaros gavėjas. 

 Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, kitais įstatymais, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministro įsakymais, kitais teisės aktais, Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais, 

savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Centro nuostatais. 

 Centras vykdo šia veiklą: 

 nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis 

veikla;  

 vaikų dienos priežiūros veikla; 

 socialinė globa teikiama visą parą vaikams, seneliams, neįgaliems žmonėms;  

kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla; 

 specialiojo transporto paslauga neįgaliesiems.  

 Centro ūkinės veiklos metai yra kalendoriniai metai. 

 Centro buveinės adresas: Vytauto g.25, 42113, Rokiškis. 

 Centro tikslas: 

  teikti socialines paslaugas Rokiškio rajono gyventojams dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių 

problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam ar praradusiam gebėjimus ar galimybes 

savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime, sudarant 

sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo 

socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, padėti įveikti socialinę atskirtį ir 

integruotis į visuomenę.  

 Centro veiklos uždaviniai: 

 organizuoti ir teikti kokybiškas socialines paslaugas senyvo amžiaus asmenims ir 

neįgaliesiems bei jų šeimos nariams, socialinės rizikos šeimoms, asmenims bei vaikams ir kitiems 

asmenims, atsižvelgiant i gyventojų poreikius ir Centro galimybes; gerinti socialinių paslaugų 

kokybę ir plėsti teikiamas socialines paslaugas, orientuojantis į socialinių paslaugų įvairovę ir 

atsižvelgiant i Centro finansines galimybes bei turimą materialinę bazę; 

 rengti ir įgyvendinti socialinių paslaugų programas ir projektus savivaldybės teritorijoje; 

 socialinių paslaugų teikimą artinti prie asmens gyvenamosios vietos, kuriant socialinių 

paslaugų tinklą bendruomenėje; 

 pasitelkti savanorius nuostatuose numatytoms veiklos rūšims vykdyti. 

 Centras įsteigtas 2005 m. kovo 18 d., pertvarkant VšĮ Jūžintų darbinio užimtumo centrą į 

biudžetinę įstaigą Rokiškio socialinės paramos centrą.  

  

Naudojamos patalpos: 

 

Adresas Plotas 

Vytauto g. 25, Rokiškis 254 kv. m 

Liepų g. 4, Jūžintai 477 kv. m 

Stoties g. 68, Obeliai 665 kv. m 

 

http://osp.stat.gov.lt/static/EVRK2/EVRK2red_lt_RIGHT.htm#88.1
http://osp.stat.gov.lt/static/EVRK2/EVRK2red_lt_RIGHT.htm#88.1
http://osp.stat.gov.lt/static/EVRK2/EVRK2red_lt_RIGHT.htm#88.91
http://osp.stat.gov.lt/static/EVRK2/EVRK2red_lt_RIGHT.htm#88.99


 

 

 2. Centro vadovai: 

 

Pareigos Vardas, pavardė Išsilavinimas Stažas Pastabos  

Direktorė Audronė Kaupienė aukštasis 28 m. Įstaigai vadovauja 

nuo 2005 m. liepos 

15 d. 

 

 3. Centro etatai: 

 

Adminis-

tracija 

Pagalbinis 

(aptarnauja

ntis) 

personalas 

Socialiniai 

darbuotojai 

 

Socialinių 

darbuotojų 

padėjėjai 

(savaran-

kiška 

funkcija) 

Socialinio 

darbuotojo 

padėjėjai 

(valstybės 

dotacija) 

Socialinio 

darbuotojo 

padėjėjai 

(lankomoji 

priežiūra, 

savaran-

kiška 

funkcija) 

Kiti 

specialistai 

Laisvi 

etatai 

3 4,25 8,0 (1 iš jų 

- valstybės 

dotacija) 

Iš viso 

7,25 
etatai, iš 

jų: 3 etatai 

– Obelių 

savarankiš

ko 

gyvenimo 

namuose 

ir 4,25 –

Jūžintų 

dienos ir 

trumpalaik

ės 

socialinės 

globos 

centre 

Iš viso 

17,25 
etato, iš 

jų: 15,5 – 

lankomosi

os 

priežiūros 

padalinyje

, 1,75 –

Jūžintų 

dienos ir 

trumpalaik

ės 

socialinės 

globos 

centre 

9 2 --- 

Specialistai pagal išsilavinimą pagal padalinius : 

 

Padalinys Pareigos Darbuotojų skaičius Išsilavinimas 

Visai įstaigai Vyr. buhalterė 1  Aukštesnysis 

Visai įstaigai Buhalterė-   

apskaitininkė                                      

1  Aukštasis 

neunversitetinis 

Visai įstaigai Administratorė 0,5  Aukštasis 

universitetinis 

Visai įstaigai Ūkvedys 1 (0,5 et.) Profesinis 

Visai įstaigai Vairuotojas 1  Profesinis 

Jūžintų dienos ir 

trumpalaikės 

socialinės 

globos centras 

Vairuotojas 1  Profesinis 

Jūžintų dienos ir 

trumpalaikės 

socialinės 

globos centras 

Socialinio 

darbuotojo 

padėjėjas 

 

1 (0,5 et.)  Aukštasis 

universitetinis 



 

 

Jūžintų dienos ir 

trumpalaikės 

socialinės 

globos centras 

Vyriausiasis 

socialinis  

darbuotojas                    

 

1  Aukštasis 

neuniversitetinis 

Jūžintų dienos ir 

trumpalaikės 

socialinės 

globos centras 

Socialinio 

darbuotojo 

padėjėjas 

1 (1,25 et.) iš jų  

0,25 etato iš valstybės dotacijos 

Aukštesnysis 

Jūžintų dienos ir 

trumpalaikės 

socialinės 

globos centras 

Socialinio 

darbuotojo 

padėjėjas 

3 (2,75 et.) Aukštesnysis 

Jūžintų dienos ir 

trumpalaikės 

socialinės 

globos centras 

Socialinio 

darbuotojo 

padėjėjas 

2 (1,5 et.) iš valstybės dotacijos Aukštesnysis 

Jūžintų dienos ir 

trumpalaikės 

socialinės 

globos centras 

Psichologė 1 Aukštasis 

universitetinis 

Jūžintų dienos ir 

trumpalaikės 

socialinės 

globos centras 

Virėja 1  Vidurinis 

Jūžintų dienos ir 

trumpalaikės 

socialinės 

globos centras 

Virėja 1 (0,5 etato) Aukštesnysis 

Lankomosios 

priežiūros 

padalinys 

Vyriausioji 

socialinė darbuotoja 

1  Aukštasis 

universitetinis 

Lankomosios 

priežiūros 

padalinys 

Socialinio 

darbuotojo padėjėja 

2 , (1 etatas iš valstybės 

dotacijos) 

Aukštasis 

universitetinis 

Lankomosios 

priežiūros 

padalinys 

Socialinio 

darbuotojo padėjėja 

6 (2  etatai iš valstybės 

dotacijos) 

Profesinis 

Lankomosios 

priežiūros 

padalinys 

Socialinio 

darbuotojo padėjėja 

6 (iš valstybės dotacijos) Vidurinis 

Lankomosios 

priežiūros 

padalinys 

Socialinio 

darbuotojo padėjėja 

5 (2,5  etatai iš valstybės 

dotacijos) 

Aukštasis 

neuniversitetinis 

Lankomosios 

priežiūros 

padalinys 

Socialinio 

darbuotojo padėjėja 

5 (4 etatai iš valstybės dotacijos) Aukštesnysis 

Dienos centras 

neįgaliems ir 

sutrikusio 

intelekto 

vaikams 

Vyriausioji 

socialinė darbuotoja 

1 Aukštasis 

universitetinis 

Dienos centras Socialinė darbuotoja 1 Aukštasis 



 

 

neįgaliems ir 

sutrikusio 

intelekto 

vaikams 

universitetinis 

Dienos centras 

neįgaliems ir 

sutrikusio 

intelekto 

vaikams 

Socialinė darbuotoja 1 Aukštasis 

neuniversitetinis 

Dienos centras 

neįgaliems ir 

sutrikusio 

intelekto 

vaikams 

Kineziterapeutė 1 (0,5 et.) Aukštasis 

neuniversitetinis 

Dienos centras 

neįgaliems ir 

sutrikusio 

intelekto 

vaikams 

Informacinių 

technologijų 

specialistas 

1(0,5 et.) Aukštasis 

neuniversitetinis 

Obelių 

savarankiško 

gyvenimo 

namai 

Vyriausioji 

socialinė darbuotoja 

1 Aukštasis 

universitetinis 

Obelių 

savarankiško 

gyvenimo 

namai 

Socialinio 

darbuotojo padėjėja 

1 Profesinis 

Obelių 

savarankiško 

gyvenimo 

namai 

Socialinio 

darbuotojo padėjėja 

1 Aukštasis 

neuniversitetinis 

Obelių 

savarankiško 

gyvenimo 

namai 

Socialinio 

darbuotojo padėjėja 

1 Vidurinis 

Obelių 

savarankiško 

gyvenimo 

namai 

Darbininkas- 

kūrikas 

1 Profesinis 

Obelių 

savarankiško 

gyvenimo 

namai 

Kūrikas 0,25 Profesinis 

 

 4. 2014 m. suteiktos paslaugos: 

 

Eil. Nr. Padalinys Suteikta paslaugų (klientų skaičius) 

1. Jūžintų sutrikusio intelekto centre 16 (vidutiniškai per parą)   

2.  Obelių savarankiško gyvenimo namai 2014 m. buvo įgyvendinamas ES ir 

valstybės lėšomis finansuojamas projektas, 

padalinys veiklos nevykdė 

3.  Dienos socialinė globa 20 klientų  



 

 

4.  Lankomoji priežiūra 95 klientai ( kas mėnesį visus metus) 

5. Darbas su socialinės rizikos šeimomis 24 socialinės rizikos šeimos, tose šeimose 

auga 41 nepilnamečiai vaikai 

6. Aprūpinta techninėmis pagalbos 

priemonėmis 

525 klientai aprūpinti 839 techninėmis 

pagalbos priemonėmis  

7. Suteikta bendrųjų socialinių paslaugų 33 asmenims vidutiniškai per mėnesį 

8. Dienos centras neįgaliems ir sutrikusio 

intelekto vaikams  

Paslaugas gavo 16 vaikų, bet ne daugiau 

kaip 10 per dieną 

 

 5. Projektinė veikla: 

 

Projekto 

pavadinimas, 

įgyvendinimo 

laikotarpis 

Pobūdis 

(įstaigos, 

rajoninis, 

respublikinis, 

tarptautinis) 

Paslaugas 

gausiančių 

asmenų 

skaičius 

Finansavimas Rezultatai (ko bus pasiekta, 

kas sukurta)  

 

,,Savarankiško 

gyvenimo namų 

Rokiškio rajone 

plėtra“  

2011-2014-12-31 

 

Rajoninis 12 (papil-

domai) 

1.076.963,07 Lt  

(ES lėšos) ir 

190.053,27 Lt 

(savivaldybės 

lėšos). Bendra 

projekto vertė: 

1.267.016,34 Lt 

Įrengtoje mansardoje bus 

įkurti 8 papildomi kambariai, 

kuriuose galės gyventi iki 12 

žmonių. Bendrai 

paslaugomis vienu metu 

galės naudotis iki 30 asmenų 

netekusių būsto. 

Trumpalaikė socialinės 

priežiūros paslauga bus 

teikiama ne mažiau kaip 12 

val. per parą iki 1 mėn., kol 

klientams bus surastas 

būstas. Paslaugos bus 

teikiamos senyvo amžiaus 

žmonėms ir suaugusiems 

asmenims su negalia. 

  

6. Centro pastatų būklės analizė.  
 Pastato, esančio Vytauto g.25, Rokiškio m. vidus  rekonstruotas 2011 m. Fasado remonto 

darbai pradėti 2012 m. rudenį ir  baigti 2013 m. vasarą. 

 Pastatui, esančiam Jūžintuose atliktas paprastasis remontas 2013 m. 

 Pastatas Obeliuose rekonstruotas, įrengiant mansardą ligi 2014 m. gruodžio 31 d. 

 Investiciniai projektai, renovacija (jeigu buvo aprašykite):  

 2008 m. buvusioje Obelių slaugos ligoninėje įrengti Obelių savarankiško gyvenimo namai 

iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skirtų lėšų nestacionarių socialinių paslaugų 

infrastruktūros plėtrai.   

 7. Rokiškio socialinės paramos centro finansavimo šaltiniai ir lėšos (įstaigos veiklos 

programa) 

tūkst. litų 
Eil. 

Nr. 

Lėšų šaltinis Lėšų 
suma 

Adminis- 

tracijai 

Jūžintų 

dienos 

ir 

trumpalai- 

kės  so- 

cialinės 

globos 

Lankomo- 

sios 

priežiūros 

padalinys 

Dienos 
centras 

neįgaliems 

ir sutriku- 

sio 

intelekto 

vaikams 

Obelių 

savarankiško 

gyvenimo 

namai 



 

 

centras 

1. Valstybės lėšos, 

gautos iš 

savivaldybės 

biudžeto 

      

 Darbo 

užmokestis 

569 

000,00 

144 

898,00 

146 

773,00 132 593 80 442 64 294 

 
Sodra 

174 
000,00 43 570,00 45 442,00 40 444 24 892 19 652 

 Komunalinės 

paslaugos 17 300,00 7 720,00 5 843,00 100 2 185 1 573 

 ryšiai 2 000,00 1 143,00 407,00 224 226   

 transportas 2 300,00 1 106,00 620,00  0 342 232 

 Kitos prekės 4 700,00 4 191,00 509,00  0     

 kitos paslaugos 8 500,00 4 200,00 2 807,00  0 874 619 

 Iš viso 777 

800,00 

206 

828,00 

202 

401,00 173 361,00 108 961 86 370 

2. Lėšos gautos iš 

savivaldybės 

biudžeto 

(savarankiška 

funkcija) 

      

 Komunalinės 

paslaugos 18 300,00 6 500,00 4 300,00  0 5 200,00 2 300,00 

3 
Specialiųjų lėšų 

programa 

      

 Darbo 

užmokestis 58 694,00      

 Sodra 17 778,00      

 komunalinės 

paslaugos 17 695,00     

 

 ryšiai 4 902,00      

 transportas 17 729,00      

 Kitos prekės 9 852,00      

 Kitos paslaugos 21 649,00      

 mityba 64 149,00      

 

Iš viso 
212 

448,00 

     

4 
Viešųjų darbų 

programa 5 400,00 

     

5 

Valstybės lėšos 

socialinės 

darbuotojos 

darbui su 

socialinės 

rizikos 

šeimomis 

      

 Darbo 
užmokestis 22 400,00 

     

 Sodra 6 975,00      

 komunalinės 

paslaugos 11 100,00 

     

 ryšiai 2 000,00      

 transportas 300,00      

 kitos prekės 2 000,00      

 kitos paslaugos 5 825,00      



 

 

 kvalifikacijos 
kėlimas 300,00 

     

 Iš viso 50 900,00      

              

6  

Projektas 

„Nebūk 

abejingas“ 

savivaldybės 

lėšos 800,00     800,00 

7. 

 Valstybės 

specialioji  

tikslinė dotacija 

248 

240,40      

8. 

Pastato 

renovacijai  

valstybės lėšos  96 976, 35  

    

9. Parama       

 Kiti šaltiniai 4 749, 88      

 2 proc. 2 287, 10      

 Maltos ordinas 28 091,00      

 
LPF Maisto 

bankas 50 346,00      

 Iš viso paramos 85 473,98      

 

        

                    8. Centro partnerystė, ryšiai. 

 Centro socialiniai partneriai:  

 Rokiškio rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos ir sveikatos skyrius 

teikia metodinę paramą įstaigos veiklos klausimais, dalyvauja įstaigos renginiuose, dalykinio 

pobūdžio susirinkimuose įstaigos padaliniuose. 

 Rokiškio ,,Rotary“” klubas visokeriopai remia Vaikų dienos centro neįgaliems ir 

sutrikusio intelekto vaikams veiklą. 

 Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija Rokiškio komitetas sudaro centro darbuotojams 

ir klientams  sąlygas susipažinti su komiteto veikla, ypač jaunimo veikla, kasmet prisideda prie 

paramos dalijimo Centro globotiniams, dalijasi gaunama metodine medžiaga savanorystės 

klausimais, kviečia į savo organizuojamus renginius. 

 Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius teikia 

metodinę paramą Centro specialistams, konsultuoja jų lankomas socialinės rizikos šeimas teisių 

apsaugos, globos (rūpybos), įvaikinimo ir teisės pažeidimų prevencijos klausimais. Lankosi 

socialinės rizikos šeimose kartu su mūsų įstaigos specialistais. 

 Rokiškio krašto muziejus organizuoja edukacines programas socialinę atskirtį 

patiriančioms šeimoms. 

 Rokiškio ,,Carito“ organizacija, reikalui esant, aprūpina pagalbos stokojančius drabužiais, 

avalyne, vienkartiniais maisto daviniais. Gaunančius menkas pajamas nuolat aprūpina karštu 

maisto daviniu. 

 Maisto bankas nuo 2011 m. teikia paramą kiekvieną dieną maisto produktais iš ,,Iki“ 

prekybos centro. Šiais produktais aprūpinama jokių pajamų dėl objektyvių priežasčių negaunantys 

asmenys bei šeimos. 

 Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras pagal dvišalę bendradarbiavimo 

sutartį teikia gydymo ir slaugos paslaugas mūsų Centro klientams, dirbant komandinio darbo 

principu kartu su mūsų Centro specialistais. 

 Rokiškio darbo birža konsultuoja įstaigą dėl profesinio mokymo galimybių, nuolat 

informuoja apie laisvas registruotas darbo vietas, supažindina su darbo rinkos tendencijomis. 

Kviečia į savo renginius darbdaviams. 



 

 

 Rokiškio rajono pataisos inspekcija pagal bendradarbiavimo sutartį siunčia į mūsų įstaigą 

asmenis, kuriems yra teismo priteista atidirbti nustatytą auklėjamojo pobūdžio valandų skaičių 

socialinėse įstaigose. 

Senamiesčio pradinė mokykla suteikia galimybę Vaikų dienos centro neįgaliems ir 

sutrikusio intelekto vaikams naudotis stadionu, kol neįrengta užsiėmimų aikštelė prie 

administracinio pastato. 

Pedagoginė-psichologinė tarnyba teikia metodinę paramą mūsų įstaigos specialistams. 

Informuoja apie mokymus. 

 Su Rokiškio visuomenės sveikatos biuru organizuojami bendri projektai artėjant 

didžiosioms metų šventėms (gaminamos dovanėlės vienišiems mūsų įstaigos globotiniams). 

 Geros valios rajono gyventojai į Centrą pristato atliekamus drabužius, avalynę, baldus, 

buitinę techniką, indus, negendančius maisto produktus, knygas ir kt. 

 Rajono ir miesto ikimokyklinio ugdymo bei kitos švietimo įstaigos įvairiomis progomis 

su edukacinėmis programėlėmis aplanko Vaikų dienos centro neįgalius ir sutrikusio intelekto 

vaikus. 

 Tarptautiniai ryšiai: 

 Tęsiamas bendradarbiavimas su Vokietijos Respublikos Maltos ordino Estenfeldo miesto 

savanoriais, kurie kasmet su labdaros siunta aplanko rajono seniūnijas, Obelių vaikų globos namus, 

Skemų globos namus, ligonines, kaimų bendruomenes.   

 9. Centro problemos.  

 Vis dar neišspręsta šildomų patalpų problema techninėms pagalbos priemonėms laikyti. 

 ____________  

 

 

 

 

 

 

 


