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„ROKIŠKIO RAJONO BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS 
NAMŲ IR VAIKŲ DIENOS CENTRŲ TINKLO PLĖTRA“ 



Projekto tikslas ir trumpas aprašymas

Tikslas – sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo
institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų, įkuriant
bendruomeninius vaikų globos namus (BVGN) ir plečiant dienos globos
socialinių paslaugų įstaigas – vaikų dienos centrus (VDC).

Projekto metu numatoma:
 Įsigyti vieną gyvenamąjį namą Rokiškyje, Bajoruose arba Kavoliškyje. Pastate
atliekant remontą, jį pritaikyti gyventi aštuoniems tėvų globos netekusiems
vaikams. Naujasis BVGN bus pritaikytas neįgaliųjų poreikiams. Įsigytas namas
priklausys savivaldybės administracijai, o panaudos teise jį valdys projekto
partneris - Obelių socialinių paslaugų namai.
 Projekto lėšomis plečiama trijų veikiančių VDC – Juodupėje, Pandėlyje ir
Kriaunose veikla, investuojama į jų infrastruktūrą, perkami baldai, įranga. Taip
pat steigiamas naujas VDC Pakriauniuose (Obelių sen.). Centrų plėtra sudarys
sąlygas Rokiškio rajono šeimoms arčiau gyvenamosios vietos gauti dienos globos
socialines paslaugas, kaimo vietovėse padidės dienos centrų lankytojų skaičius.



Pastato, bendruomeniniams vaikų globos namams, įsigijimas 

Projekto lėšomis įsigytas gyvenamasis namas Rokiškyje, 
Kauno g. 1E.  Jame atlikus remontą, galės gyventi aštuoni 
tėvų globos netekę vaikai. Namas pritaikomas neįgaliesiems. 



Bendruomeninių vaikų globos namų remontas  

Bendruomeniniuose vaikų globos 
namuose remontuojamos patalpos: 

virtuvėje, sanitarinėje patalpoje 
betonuojamos grindys, įrengiami 

saugūs lauko laiptai. 



Bendruomeninių vaikų globos namų pastato pritaikymas neįgaliesiems   

Į bendruomeninius vaikų 
globos namus veda nuovaža,  
neįgaliesiems įsigytas laiptų 

kopiklis , įrengti saugūs lauko 
laiptai. 



Pandėlio vaikų dienos centro „Noriu būti mylimas“ remontas  

2020 m. kovo 20 d. pasirašyta Pandėlio VDC „Noriu būti mylimas“ remonto darbų sutartis. Jau
baigti Pandėlio gimnazijos viename iš pastatų įsikūrusio VDC patalpų remonto darbai.
Atnaujintos vandens, nuotekų, elektros, apšvietimo ir ventiliacijos sistemos, naujai įrengtas
sanitarinis mazgas pritaikytas neįgaliesiems, visose patalpose ir koridoriuje atnaujintos
grindys.

Senos apleistos patalpos virto jaukia erdve. Įrengta virtuvė arka sujungta su valgomuoju, vaikai
su centro darbuotojais, savanoriais, tėvais galės gamintis valgyti, išbandyti įvairius receptus,
taip gilindami socialinius įgūdžius.



Pandėlio vaikų dienos centro „Noriu būti mylimas“ remontas 



Įrangos pirkimas Pandėlio vaikų dienos centrui „Noriu būti mylimas“ 

2020 m. liepos 23 d. pasirašyta sutartis su viešąjį konkursą laimėjusia firma, vaikų dienos 
centro lankytojų nupirkta nauja kokybiška buitinė technika: skalbyklė, džiovyklė, indaplovė, 
šaldytuvas, elektrinė viryklė, mikrobangų krosnelė, virdulys. Naujoje virtuvėlėje ir higienos 
patalpoje sumontuota buitinė technika padės lavinti vaikų, jų tėvelių socialinius įgūdžius.  



Nauji baldai Pandėlio vaikų dienos centrui „Noriu būti mylimas“ 

Pandėlio VDC naujai suremontuotos 
patalpos su naujais baldais tapo mėgstama 
vaikų užsiėmimų,  žaidimų, laisvalaikio 
praleidimo vieta.   



Vaikų dienos centrui „Noriu būti mylimas“ – šviesos, smėlio ir spalvų  
žaidimai  



Juodupės vaikų dienos centro „Vyžuonėlis“ remontas 

2020 m. kovo 20 d. pasirašyta Juodupės VDC „Vyžuonėlis“ remonto darbų sutartis. Jau baigti
Juodupės lopšelio-darželio patalpose įsikūrusio VDC patalpų remonto darbai.
Supuvusiomis grindimis, ištrupėjusiomis sienomis vaikų grupė virto jaukia patalpa, kurioje
planuojama įrengti žaidimų kambarį su multisensorine burbulų sienele, smėlio ir šviesos
stalais, veidrodžių sienele judesio korekcijos užsiėmimams.



Vaikų dienos centro „Vyžuonėlis“ pritaikymas negaliesiems

Išardžius nebeveikiančio dušo ir senojo sandėliuko sienas, įrengtas dušas ir tualetas, 
pritaikytas neįgaliesiems,  visose patalpose įrengtos platesnės durys, patogesniam žmonių su 
negalia pateikti į pastatą įrengtas pandusas.  



Projekto lėšomis atnaujinami „Vyžuonėlio“ baldai, įranga 

Vaikų dienos centrui pagaminti  
naujieji baldai suteikia patalpoms 
šeimos upirkta nauja kokybiška 
buitinė technika: skalbyklė, džiovyklė, 
indaplovė, 



„Vyžuonėlio“ vaikų užsiėmimams - nauja lavinamoji įranga 

Lavinamoji įranga, šviesos ir smėlio stalas – neišbandyta 
naujiena vaikų dienos centro paslaugų gavėjams



„Vyžuonėlio“ vaikų užsiėmimams – nauji kompiuteriai, lavinamoji įranga  



„Vyžuonėlio“ vaikų užsiėmimams – nauji lavinamieji žaidimai

Stalo žaidimai traukia vaikus į 
vaikų dienos centrą. 



Kriaunų vaikų dienos centro „Pas maltiečius“ remontas 

2020 m. birželio 9 d. pasirašyta Kriaunų VDC „Pas maltiečius“ remonto darbų sutartis.
Projekto lėšomis numatyta atnaujinti tris apleistas daug metų nenaudotas patalpas, jose
įrengti erdvų poilsio ir žaidimų kambarį, kabinetą vaikų ugdymo ir užimtumo pagalbos
specialistams, amatų erdvę. Keičiami langai, palangės, atnaujinamos vandens, nuotekų,
elektros, apšvietimo ir ventiliacijos sistemos. Vaikų dienos centras bus pritaikytas
neįgaliesiems – į pastatą įrengtas pandusas.



Kriaunų vaikų dienos centro „Pas maltiečius“ remontas 
Atnaujinama amatų erdvė 



Remontuojamame Kriaunų vaikų dienos centre – svečiai iš MOPT 

2020 m. rugsėjo 17 d. Maltos ordino pagalbos tarnybos MOPT atstovai – projektų vadovė Rasa
Stukienė, Rytų Lietuvos regiono vadovėJustina Pocej- MOPT Lietuvos rytų regiono vadovė Justina
Pocej, VDC tinklo vadovas Gražvydas Pavalkis lankėsi Kriaunų vaikų dienos centre. Svečiai teigė, kad
Kriaunose nebelikus mokyklos, vaikus buria maltiec ̌ių kuruojamas ir remiamas vaikų dienos centras.
Šiuo metu centro patalpos kvepia dažais – baigiami remonto darbai. Patalpos nepaprastai šviesios ir
erdvios. Susitikime su maltiečiais dalyvavusios Kriaunų ir Lašų kaimo bendruomenių narės, Rokiškio
rajono savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Zibolienė,
kaimo bendruomenės "Pakriauna" pirmininkė Ala Nikitina aptarė vaikų dienos centrų plėtros galimybės
kaimiškose teritorijose, paauglių užimtumo galimybes.



Po remonto Kriaunų vaikų dienos centro „Pas maltiečius“ vaikų 
užsiėmimai ir nuotoliniai susitikimai 

Naujai suremontuotose vaikų dienos centro 
patalpose – nuotolinis susitikimas  su 
Prezidento Gitano Nausėdos  žmona Diana 
Nausėdiene,  diskusija apie vaikų  užimtumą 
dienos centruose.    
Karoliukų vėrime – ir vaikai, atvykę iš
Ukrainos karo zonos.



Kaimo bendruomenės „Pakriauna“ vaikų dienos centro remontas 

Pakriaunių kaimo bendruomenė „Pakriauna“ pirmoji rajone ryžosi kurti VDC nedidelėje
gyvenvietėje, sudaryti sąlygas vaikams užsiimti įvairiomis veiklomis, ruošti pamokas,
gaminti valgį, turiningai leisti laisvalaikį, ugdytis. Į veiklas aktyviai įsitraukė šeimos, kaimo
bendruomenė. VDC remontuojamas pamokų ruošos, vaikų žaidimų kambarys, pastate
įvedama vandentiekio ir kanalizacijos sistemos, atnaujinama elektros instaliacija, įrengiama
sanitarinė patalpa, virtuvė.

Tokios patalpos buvo prieš remontą...



Kaimo bendruomenės „Pakriauna“ vaikų dienos centro remontas

Remonto įkarštyje : didžiosios 
salės – žaidimų kambario 

atnaujinimas.  



Kaimo bendruomenės „Pakriauna“ vaikų dienos centro atnaujinimas 

Įrengtas neįgaliesiems pritaikytas tualetas, nupirkta moderni 
buitinė technika. Rokiškio rajono savivaldybės lėšomis naujai 
išbetonuotos grindys,  



Kaimo bendruomenės „Pakriauna“ vaikų dienos centrui – nauji baldai

Projekto lėšomis nupirkti nauji baldai virtuvei, žaidimų ir pamokų ruošos 
kambariams. Nuo 2021 m. vasario 1 d. naujai įkurtame vaikų dienos centre 
pradėtos teikti akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos.



Kaimo bendruomenės „Pakriauna“ centras pritaikytas neįgaliesiems 

Į vaikų dienos centro pastatą veda pandusas. Iš sutaupytų projekto lėšų įsigytas 
kondicionierius, patalpos vasarą juo bus vėsinamos, o žiemą – šildomos. 



Kaimo bendruomenės „Pakriauna“ vaikų dienos centre –
ugdymas ir užsiėmimai 

Vaikams linksmiausia – žaidimų kambaryje ant sėdmaišių valdyti 
robotus, o skaniausia ir šilčiausia – improvizuoti virtuvėje, 

gaminant įvairiausius  patiekalus.  


