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ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS TARYBA  

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

2017-05-26  Nr. 2 

Rokiškis 

 

 Posėdis įvyko 2017-05-23. 

 Posėdžio laikas: nuo 16–18 val. 

 Posėdžio pirmininkė Danguolė Kondratenkienė. 

 Posėdžio sekretorė Dovilė Panasovienė. 

 Dalyvavo 9 nariai (sąrašas pridedamas). 

 Kiti dalyvavę asmenys: Nataša Aleksejeva, asociacijos „Rokiškio verslo klubas“ 

koordinatorė, Enrika Pavilonienė, Rokiškio rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnė, 

Jolita Raščiuvienė, Darbo biržos atstovė Rokiškyje. 

 DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl šeimų problemų Rokiškio rajone analizės, išklausant ekspertus (darbo biržos, 

verslo, policijos atstovus). 

2. Dėl Rokiškio rajono savivaldybės Šeimos tarybos 2017-2018 metų veiklos plano 

svarstymo. 

1. SVARSTYTA. Šeimų problemų analizė Rokiškio rajone, išklausant ekspertus (darbo 

biržos, verslo, policijos atstovus). 

Pranešėja Jolita Raščiuvienė, Darbo biržos atstovė Rokiškyje, pristatė Lietuvos ir Rokiškio 

rajono statistinius duomenis apie darbo rinką, nedarbą, nedarbo problemas, kurių pagrindinė – 

motyvacijos dirbti stoka. Kitos problemos: netinkama kvalifikacija, žemas išsilavinimas, žalingi 

įpročiai, socialinė atskirtis, prastas susisiekimas atokiose rajono vietovėse, tarpinstitucinio 

bendravimo stoka. Taip pat pranešėja apžvelgė jaunimo darbinio užimtumo galimybes vasaros metu 

bei lėtą savanorystės plėtrą rajone. R. Raščiuvienė supažindino tarybos nares su projektu jaunimui 

iki 29 metų „Atrask save“. Rokiškio rajono savivaldybės Šeimos tarybos (toliau – Šeimos tarybos) 

pirmininkė Danguolė Kondratenkienė atkreipė dėmesį, jog jaunimui, moksleiviams trūksta 

informacijos apie įstaigas rajone, kuriose būtų galima įsidarbinti vasaros metu arba savanoriauti.  

Gitana Kubilienė, VŠĮ Rokiškio Jaunimo centro (toliau – Jaunimo centro) vyriausioji specialistė, 

nurodė, jog Jaunimo centro specialistai yra parašę projektą, kuriuo norėtų kurti savanorių grupę, 

todėl ketina surinkti informaciją apie galimas savanorystės vietas Rokiškio rajone. 

Pranešėja Nataša Aleksejeva, asociacijos „Rokiškio verslo klubas“ koordinatorė, informavo, 

jog Rokiškio rajono verslininkams labai trūksta kvalifikuotos darbo jėgos, taip pat aktualios 

problemos yra darbingo amžiaus asmenų persikėlimas gyventi į kitus miestus, darbuotojų 

motyvacijos stoka bei užsienio kalbų nemokėjimas. Rokiškio rajono darbdaviams reikalingi 

darbuotojai, mokantys rusų ir kurią kitą užsienio kalbą, nes bendradarbiaujama su užsienio šalimis. 

Nataša Aleksejeva pažymėjo, jog prioritetas, įdarbinat jaunuolius vasaros laikotarpiu ar po studijų, 

yra skiriamas įmonių darbuotojų vaikams. Rokiškio rajono verslo klubas kartu su Teritorine darbo 

birža organizavo du susitikimus: vieną su aukštojo mokslo absolventais, kitą su profesinių mokyklų 

moksleiviais, kurių rezultatas – kelių jaunuolių įdarbinimas. Tokių susitikimų reikia daugiau, kad 

darbdaviai ir norintys darbintis jauni žmonės pažintų vienas kitą, susipažintų su darbo vietų 

specifika ir reikalavimais. 

Pranešėja Enrika Pavilonienė, Rokiškio rajono policijos komisariato bendruomenės 

pareigūnė, pristatė 2016 metų nusikalstamų veikų padarymo statistiką Rokiškio rajone, atkreipė 

dėmesį, jog per pastaruosius metus nepilnamečių nusikalstamumas rajone yra sumažėjęs. Tačiau 

aktuali problema – nepilnamečių užimtumo stoka. Enrika Pavilonienė pasidalino patirtimi, kaip 
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sprendžiamos paauglių užimtumo problemos Norvegijoje. Taip pat pranešėja pristatė pavyzdį, kaip 

buvo išspręstas paauglių užimtumas Lašų kaime, Kriaunų seniūnijoje. Sprendimą tuo atveju pasiūlė 

patys vaikai. Jie nurodė, jog norėtų žaisti futbolą, tačiau neturi žaidimui skirtos vietos. Kriaunų 

seniūnijos seniūnas įsipareigojo įrengti futbolo aikštę. Pareigūnė įvardijo ir kitas šeimose kylančias 

problemas: socialinių įgūdžių stoka, motyvacijos trūkumas, lengvųjų narkotikų paplitimas.  

Gitana Kubilienė, VŠĮ Rokiškio Jaunimo centro (toliau – Jaunimo centro) vyriausioji 

specialistė, papildė, jog Jaunimo centras šiais metais gavo mobilaus („gatvės“) darbo su jaunimu 

finansavimą dviejose Rokiškio rajono vietose, siekiant didinti jaunuolių laisvalaikio užimtumą. 

1. NUTARTA (vienbalsiai): 

Sudarant Šeimos tarybos 2017–2018 metų veiklos planą, atsižvelgti į ekspertų išsakytas 

dažniausiai pasitaikančias problemas. 

2. SVARSTYTA. Rokiškio rajono savivaldybės Šeimos tarybos 2017–2018 metų veiklos 

plano sudarymas. 

 Šeimos tarybos pirmininkė Danguolė Kondratenkienė pirmu 2017–2018 metų veiklos plano 

uždaviniu pasiūlė Rokiškio rajono savivaldybėje priimamų teisės aktų ir sprendimų, turinčių įtakos 

šeimų padėčiai rajone, vertinimą. Uždavinį įgyvendinti numatoma analizuojant Rokiškio rajono 

savivaldybės tarybos ir kitų rajono institucijų teisės aktų projektus bei sprendimus, turinčius įtakos 

šeimų padėčiai ir pateikti šioms institucijoms Šeimos tarybos išvadas. Pirmasis Šeimos tarybos 

pirmininkės pateiktas klausimas, susijęs su šiuo uždaviniu – sprendimo laikinai sustabdyti VŠĮ 

Rokiškio rajono ligoninės akušerijos-ginekologijos skyriaus veiklą aplinkybių analizė. 

 Evelina Tupalskytė, Rokiškio rajono savivaldybės gydytoja, patikslino, jog paminėto 

akušerijos-ginekologijos skyriaus veikla kol kas sustabdoma vasaros laikotarpiu dėl gydytojų 

atostogų. D. Kondratenkienė pasiūlė VŠĮ Rokiškio rajono ligoninės akušerijos-ginekologijos 

skyriaus laikino veiklos sustabdymo klausimo nagrinėjimą atidėti iki rudens. Šeimos tarybos narės 

sutiko. 

Antras Šeimos tarybos veiklos plano uždavinys, kurį apžvelgė Šeimos tarybos pirmininkė – 

siūlymų ir rekomendacijų teikimas Rokiškio rajono savivaldybės institucijoms dėl savivaldybės 

prioritetų, susijusių su šeimai palankios aplinkos kūrimu ir šeimoms aktualių klausimų sprendimu. 

Šį uždavinį butų siekiama įgyvendinti vertinant Rokiškio rajono šeimų padėtį, analizuojant 

problemas, kviečiant įvairių sričių specialistus, ekspertus. Taip pat teikiant ir rengiant 

rekomendacijas Rokiškio rajono savivaldybės tarybai bei kitoms rajono institucijoms, kurios gerintų 

šeimų padėtį rajone.  

Kitas numatomas Šeimos tarybos uždavinys – teigiamo visuomenės požiūrio į šeimą 

stiprinimas Rokiškio rajone. Šeimos tarybos pirmininkė Danguolė Kondratenkienė į Šeimos tarybos 

veiklos planą kaip priemonę pasiūlė įtraukti bendradarbiavimo tarp Rokiškio rajono savivaldybės 

institucijų ir verslo bei NVO skatinimą, formuojant teigiamą visuomenės požiūrį į šeimos statusą. 

Taip pat numatoma inicijuoti renginį šeimos mėnesiui / dienai bei rajono šeimų santykių analizę, 

kurią sudarytų klausimyno sukūrimas, apklausa internetinėje erdvėje, rezultatų apibendrinimas ir 

viešinimas savivaldybės internetinėje svetainėje. 

D. Kondratenkienė pristatė dar vieną numatomą uždavinį – šeimos gerovės ir materialaus 

saugumo užtikrinimo priemonių įgyvendinimas. Būsimos priemonės šiam uždaviniui įgyvendinti: 

pirma – informacijos sisteminimas ir sklaida apie jaunimo savanorystės galimybes rajone, antra – 

bendradarbiaujant su seniūnais, socialiniais darbuotojais, inicijuoti aktyvesnius veiksmus, 

išaiškinant bedarbius, jų nedarbo priežastis ir tų priežasčių šalinimą. 

Penktas Šeimos tarybos pirmininkės pristatytas uždavinys – paslaugų ir infrastruktūros 

šeimai, nėščioms moterims, vaikams ir jaunimui plėtra savivaldybėje. Uždavinį būtų siekiama 

įgyvendinti bendradarbiaujant su vietos verslininkais ir įstaigomis, taip pat Rokiškio rajono 

savivaldybėje įkuriant Šeimos kortelę – nuolaidų kortelę tam tikroms paslaugoms ar pramogoms, 

inicijuojant vaikų žaidimų aikštelės įrengimą Rokiškio miesto Liongino Šepkos parke bei 

susitinkant su moksleivių tarybomis dėl „Chill zone“ (poilsio vietų) moksleiviams mokyklose 
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įrengimo. Taip pat numatoma analizuoti ir pateikti pasiūlymus mokykloms dėl moksleivių vežimo į 

namus laiko derinimo, siekiant, kad vaikai galėtų dalyvauti popamokinėje veikloje. 

Kitas Šeimos tarybos veiklos plane numatomas uždavinys – priemonių, susijusių su saugios 

aplinkos šeimoje ir šeimai kūrimu, įgyvendinimas.Planuojama susitikti  su Rokiškio rajono krizių 

centro atstovais bei skleisti, viešinti informaciją apie krizių centrą. Taip pat numatoma inicijuoti 

globėjų ir įtėvių asociacijos padalinio Rokiškyje steigimą bei parengti kreipimąsi į saugaus eismo 

komisiją dėl priemonių, mažinančių nesaugių rajono gatvių ar kiemų skaičių. Kreipimąsi į saugaus 

eismo komisiją surašyti įsipareigojo Šeimos tarybos pirmininkė Danguolė Kondratenkienė. 

Šeimos tarybos 2017-2018 metų veiklos plano uždavinį – informacijos sklaidą apie Šeimos 

tarybos veiklą, D. Kondratenkienės siūlymu numatoma įgyvendinti bendradarbiaujant su 

žiniasklaida, sukuriant Šeimos tarybos paskyrą socialiniame tinkle „Facebook“, taip pat informaciją 

talpinant į Rokiškio rajono savivaldybės internetinį puslapį. 

Jolita Kalačiovienė, Šeimos tarybos pirmininkės pavaduotoja, ėmėsi iniciatyvos artimiausiu 

metu sukurti viešą Šeimos tarybos paskyrą socialiniame tinkle „Facebook“ bei uždarą grupę Šeimos 

tarybos narėms. 

D. Kondratenkienė, Šeimos tarybos pirmininkė, pasisiūlė aktualią su narėmis suderintą 

Šeimos tarybos informaciją talpinti į Rokiškio rajono savivaldybės internetinį puslapį. 

Šeimos tarybos veiklos uždavinys – šeimos tarybos narių kompetencijos didinimas, pasak 

Šeimos tarybos pirmininkės D. Kondratenkienės, numatomas įgyvendinti organizuojant susitikimus 

su kitų savivaldybių šeimos tarybomis bei renkant, sisteminant bei pateikiant visuomenei 

informaciją apie įstaigas, organizacijas, dirbančias su šeimomis ar jų nariais. 

Šeimos tarybos pirmininkė įpareigojo narę Ingą Belovienę, Bajorų kaimo bendruomenės 

narę, iki kito susirinkimo surinkti ir susisteminti informaciją apie galimus Šeimos tarybos 

socialinius partnerius. 

 NUTARTA (vienbalsiai):  

 Patvirtinti Rokiškio rajono savivaldybės Šeimos tarybos 2017-2018 metų veiklos planą 

(pridedama). 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkė  Danguolė Kondratenkienė 

 

 

Posėdžio sekretorė Dovilė Panasovienė 


