ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
S P R E N D I M AS
DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO TURIZMO IR TRADICINIŲ AMATŲ INFORMACIJOS
IR KOORDINAVIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2016 m. kovo 25 d. Nr. TS-51
Rokiškis
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19
punktu ir Rokiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Rokiškio rajono
savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-102, 266 punktu, Rokiškio rajono
savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Pritarti Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centro
direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai (pridedama).
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Janina Komkienė

Antanas Vagonis

PRITARTA
Rokiškio rajono savivaldybės
tarybos 2016 m. kovo 25 d.
sprendimu Nr. TS-51

ROKIŠKIO TURIZMO IR TRADICINIŲ AMATŲ INFORMACIJOS IR
KOORDINAVIMO CENTRO DIREKTORĖS LINOS VALOTKIENĖS
2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Prioritetinis tikslas
Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centro prioritetinis tikslas
- turizmo ir tradicinių amatų informacijos rinkimas ir sklaida bei šių veiklų organizavimas ir
koordinavimas rajone.
Trumpas įstaigos aprašas
Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centras (toliau – Centras)
yra savivaldybės biudžetinė įstaiga. Centras nėra pelno siekiantis juridinis asmuo, savo veikloje
besivadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos
Turizmo įstatymu, Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatymu ir kitais teisės aktais
bei Rokiškio r. savivaldybės tarybos patvirtintais įstatais.
Centro veikla pagal tikslus išsiskiria į dvi kryptis: turizmo informacijos teikimas ir tradicinių
amatų informacijos teikimas ir koordinavimas.
Įstaigos struktūra

Direktorius

Vadybininkas

Specialistas
amatams ir
turizmui

Veiklos funkcijos ir vertinimo kriterijai
Centras, vykdydamas veiklas, remiasi Rokiškio rajono savivaldybės tarybos patvirtintais
nuostatais. Juose yra nurodyti pagrindiniai tikslai, įgyvendinant juos atliekamos funkcijos ir
vykdomos veiklos:

Nr. Tikslas
Vertinimo kriterijus
1. Stiprinti
Rokiškio  2015 m. taip pat kaip ir 2014 m. dalyvauta 1 tarptautinėje
miesto ir rajono
turizmo parodoje „Adventur“.
ekonominę
ir  Organizuotas turizmo klasterio steigimas. Vyko 4 susirinkimai.
aplinkos
gerovę,
Susidomėjusių klasterio steigimu buvo 19 (Rokiškio rajono
skleidžiant turizmo
savivaldybė, VšĮ „Versli Lietuva“, Rokiškio verslo klubas, L.
informaciją,
Sadauskienės IĮ, J. Šapranauskaitės kaimo turizmo sodyba,
išsaugant
kultūrinį
kaimo turizmo sodyba „Žiogelis“, kaimo turizmo sodyba
paveldą ir vykdant
„Sartakampis“ Rokiškio kultūros centras, A. Kanopienė,
vietos rinkodarą
atstovaujanti UAB „Kepėjėlė“ ir kavinę „Svaja“, Rokiškio
krašto muziejus, Bajorų kultūros centras, Obelių laisvės kovų
istorijos muziejus, Kamajų seniūnija, Kriaunų seniūnija, Juozo
Keliuočio viešoji biblioteka, Rokiškio rajono VVG, P. Blažys
atstovaujantis UAB „Darola“ ir viešbutį bei kavinę „Pagunda“,
kavinė „Senas Grafas“, sertifikuotas vyndarys ir „Roksala“
kaimo turizmo savininkas Raimundas Nagelė). Klasterio
kūrimas dar tebėra apmąstymų stadijoje.
 Projekto lėšomis sukurtos ir internetinėje svetainėje
www.rokiskiotic.lt paskelbtos interaktyvios dėlionės, kuriose
užšifruoti L. Šepkos parko motyvai ir langinės.
2. Kurti
patrauklią  Lietuvos kultūros tarybai teikti du projektai: „Vilnos
aplinką gyventi ir
manufaktūra bendruomenėje“ ir „Rokiškio krašto audimo
dirbti
kaimo
tradicijos – iš karto į kartą“. Šiais projektais buvo sumanyta
vietovėse
pristatyti vilnos vėlimo ir audimo amatus, mokyti jais užsiimti.
Šie amatai gali būti vystomi tiek miesto, tiek kaimo vietovėse.
Šių amatų mokymas galėtų būti alternatyva naujai verslo rūšiai,
nedirbantiems žmonėms arba tapti šeimos verslu ir puoselėti
senųjų amatų išsaugojimą. Projektų vykdymas numatomas 2016
m., jei bus skirtas finansavimas.
 Besidomintiems ekskursijomis, edukacijomis, degustacijomis
yra siūlomos programos, kurios veikia kaimiškose vietose.
Tokiu būdu skatinama šiose vietovėse kurti naujas, plėtoti jau
vykdomas programas.
3. Rinkti, kaupti ir  Centro lankytojai informuojami apie lankytinus objektus rajone
nemokamai
teikti
bei kituose Lietuvos miestuose ir rajonuose, maitinimo ir
turistams
bei
apgyvendinimo paslaugas teikiančias įmones, renginius ir
Rokiškio miesto ir
edukacines programas Rokiškio mieste ir rajone.
rajono
svečiams  2015 m. centre iš viso apsilankė 2171 lankytojas. Palyginti su
informaciją
apie
2014 m., Centro lankytojų skaičius sumažėjo 28,2 proc. (buvo
teikiamas
turizmo
3024), tai lėmė, kad ekskursijos paslaugos suteikiamos telefonu,
paslaugas, lankytinas
el. paštu, suteikiama visa reikalinga informacija. Centre
Rokiškio
rajono
apsilanko pavieniai turistai iš Latvijos, Izraelio, D. Britanijos,
vietoves ir objektus
Norvegijos, Suomijos, Danijos, Lenkijos ir kt. šalių gyventojai.
2015 m. dėl ekskursijų organizavimo ir kitų su turizmu ir
tradiciniais amatais susijusių klausimų telefonu buvo gauta 1333
užklausimai, palyginti su 2014 m., sumažėjo 17,1 proc. (buvo
1607). 2015 m. el. paštu gauta 430 užklausimų, tai yra 29,9
proc. mažiau nei 2014 m. (buvo 613).
 Mažiau gyventojų kreipiasi informacijos, nes informacija apie
lankomus objektus plačiai skelbiama interneto svetainėse.

4. Rengti,
leisti
ir
platinti informacinius
bei
kartografinius
leidinius apie turizmo
paslaugas, objektus ir
vietoves

5. Populiarinti rajono
kultūros
paveldą,
sukurti
tradicinių
amatų koordinacinę
sistemą
Rokiškio
rajone

6. Sudaryti
sąlygas
tradiciniams
amatininkams
pristatyti ir prekiauti
tautinio
paveldo
produktais

 2015 m. parengti ir išleisti 4 lediniai: „Gidas po Rokiškio
kraštą“, Rokiškio miesto ir rajono žemėlapis, Rokiškio miesto
planas, katalogas „Rokiškio krašto tautinis paveldas“ ir keletas
lankstinukų bendrai apie Rokiškio mieto ir rajono lankomus
objektus.
 Interneto svetainėse www.rokiskiotic.lt, www.temainfo.lt,
www.lrytas.lt, socialiniame puslapyje „Facebook“, vietos
spaudoje „Gimtasis Rokiškis“, „Rokiškio Sirena“, Ukmergės
rajono laikraštyje yra platinama informacija apie Rokiškio
turizmo paslaugas, objektus, vietoves.
 Rokiškio miesto ir rajono kultūros paveldas yra populiarinamas
nuolat: sudarant ekskursines programas, bendraujant su
visuomene, spauda, rengiant edukacines programas, parodas,
leidžiant leidinius, užsakant suvenyrus, atstovaujant Centrą.
 2015 m. tradicinių amatininkų skaičius išliko toks pats, kaip ir
2014 m. 9 tradiciniai amatininkai ir 4 įmonės, turinčios
tradicinių gaminių sertifikatus. 2015 m. 2 tradiciniai amatininkai
gavo tradicinių amatų meistro sertifikatus.
 2015 m. gruodžio 11 d. LR ŽŪM organizuotoje konferencijoje
„Tradiciniai amatai etnografiniuose regionuose“ pristatyta G.
Kolosovienės sertifikuotų karpinių paroda ir pristatyti kiti
Rokiškio krašto amatai.
 Projekto lėšomis sukurti ir internetinėje svetainėje
www.rokiskiotic.lt, interneto erdvėje, socialiniame tinkle
„Facebook“ viešinami trys pažintiniai filmukai apie sertifikuotus
Rokiškio krašto amatininkus: V. Zakarka, R. Nagelė ir I.
Kovalevskis.
 Projekto
lėšomis
sukurtos
ir
interneto
svetainėje
www.rokiskiotic.lt skelbiamos interaktyvios dėlionės su L.
Šepkos parko ir langinių vaizdais.
 2015 m. buvo atidaryta personalinė B. Kurklietienės paroda,
kurios metu buvo eksponuojamos pintinės juostos, kurios buvo
būdingos mūsų krašto kultūrai.
 Nuolatos Centre eksponuojami amatininkų, tradicinių
amatininkų, tautodailininkų pristatyti darbai, kuriuos galima
įsigyti. Ekspozicija yra papildoma naujais dirbiniai, gaminiais.
 Amatininkai, sertifikuoti amatininkai, tautodailininkai yra
kviečiami į organizuojamas muges, prekiauti savo dirbiniais,

gaminiais. Miesto gimtadienio metu buvo sukurta erdvė
Rokiškio krašto amatininkams pristatyti savo amatą. „Našlių
fondo“ inicijuotoje ir su Centru kartu organizuotose mugėse
buvo siūloma prekiauti mūsų krašto amatininkams.
Renginių organizavimo veikla
2015 m. Centras organizavo 4 amatininkų muges: „Amatininkų mugė“, kurios iniciatorius
„Našlių fondas“ (vyko pavasarį ir rudenį), „Lietuvos ir Latvijos amatininkų turgus“ (vyko per Baltų
vienybės dienų minėjimą ir Rokiškio miesto gimtadienį), „Kalėdinė mugė“, kuri vyko Kalėdinės
eglutės įžiebimo metu (2014 m. vyko 2 mugės: liepos mėn. – „Našlių fondo“ inicijuota mugė ir
Rokiškio miesto gimtadienio šventei skirta mugė).
Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurse „Sidabro vainikėlis“ 2015 m. vietiniame
(Centre vyko) ir regioniniame (Anykščių kultūros centre vyko) turuose dalyvavo 11 moksleivių iš
Rokiškio švietimo įstaigų: Rokiškio jaunimo centro (1 mokinys), Rokiškio Juozo Tumo Vaižganto
gimnazijos (7 mokiniai), Obelių gimnazija (3 mokiniai). Regioniniame ture prizines vietas laimėjo
6 mokiniai. Į Respublikinį turą pateko 1 mokinys. Regioninio turo laimėtojai apdovanoti diplomais,
dalyviai – padėkos raštais. Respublikinio turo dalyvis apdovanotas padėkos raštu. Palyginti su 2014
m., konkurso dalyvių iš Rokiškio sumažėjo 27 proc. 2014 m. konkurso vietiniame ture dalyvavo 15
moksleivių iš Rokiškio mokyklų. Antrajame ture, kuris vyko Švenčionių Nalšios muziejuje,
dalyvavo 6 moksleiviai. Visi dalyviai apdovanoti padėkos raštais.
2015 m. taip pat, kaip ir 2014 m., dalyvauta 1 tarptautinėje turizmo parodoje „Adventur“.
Įstaigos tarybos veikla.
Centre taryba nėra sudaryta.
Bendradarbiavimas












2015 m. Centras bendradarbiavo su aukštosiomis mokyklomis: Panevėžio kolegija,
įgyvendinant Centro ir pačios kolegijos inicijuotus projektus, organizuojant ir įgyvendinant
„Tarptautinį vargonų festivalį“, priimant studentus atlikti praktiką; praktiką atliko 9 studentai
iš VšĮ Utenos kolegijos, Panevėžio kolegijos, Vytauto Didžiojo universiteto (2014 m. Centre
praktiką atliko 28,6 proc. daugiau studentų).
Su rajono švietimo įstaigomis bendradarbiaujama „Sidabrinio vainikėlio“ konkurso metu.
Centras, bendradarbiaudamas su Rokiškio krašto muziejumi, dažnai kartu reprezentuoja
Rokiškio kraštą, pristato jį svečiams, organizuoja bendrus renginius, muges. Centras į muziejų
organizuoja ekskursijas, edukacinės programas, užsako gido paslaugas. 2015 m. 33 ekskursijos,
kuriose dalyvavo 848 turistai, buvo nukreiptos į Rokiškio krašto muziejų, tai sudaro 66,7 proc.
visų Centro organizuotų ekskursinių ir edukacinių programų dalyvių.
Kartu su Rokiškio šv. Mato parapija Centras organizavo bendrą Vaikų gynimo dienos renginį. Į
Rokiškio šv. Mato evangelisto bažnyčią nukreiptos 27 grupės, kuriose dalyvavo 752 turistai, tai
sudaro 59,4 proc. visų Centro organizuotų ekskursinių ir edukacinių programų dalyvių.
Organizuojant renginius, muges, konferencijas bendradarbiauta su Rokiškio kultūros centru.
Buvome rėmėjai organizuojant Respublikinį etnoseminarą.
Su Rokiškio rajono seniūnijomis, Rokiškio policija, Rokiškio rajono ir miesto VVG, Rokiškio
rajono bendruomenėmis, verslininkais Centras per 2015 m. bendradarbiavo organizuojant
Rokiškio miesto 516-ąjį gimtadienį ir jo metu vykusią Latvijos ir Lietuvos amatininkų turgų,
prekybinę mugę.
Centras, bendradarbiaudamas su Tautodailininkų sąjungos Rokiškio skyriumi, vykdo savo
veiklą, dalyvauja personalinėse, ataskaitinėse, metinėse parodose ir kituose renginiuose.

 Organizuojant ekskursines programas buvo bendradarbiauta su Rokiškio autobusų parku, Bajorų
kultūros centru ir Bajorų lėlių namais „Čiz“, sertifikuotais amatininkais, maitinimo,
apgyvendinimo paslaugas teikiančiomis įmonėmis, verslininkais.
 Pagal turistų užsakymą buvo organizuotos ekskursinės programos Rokiškyje ir kituose
rajonuose, todėl organizaciniais klausimais bendradarbiavome su Alaus restoranu „Alaus
kelias“, Biržų muziejumi „Sėla“, Kamajų šv. Kazimiero parapija, Šiaulių raj. TIC, Žemaitijos
vyskupystės muziejumi, Varnių katedra, Palendrių vienuolynu, Tytuvėnų vienuolynu.
 Kartu su Rokiškio muzikos mokykla, Obelių seniūnija, Rokiškio kaimiškąja seniūnija,
Kavoliškio bendruomene organizuoti bendri renginiai.
 Centras, bendradarbiaudamas su Bajorų lėlių namais „Čiz“, organizavo naujametinius
spektaklius vaikams Utenos rajone.
 Centras kartu su Trečiojo amžiaus universiteto Rokiškio filialu bendradarbiavo organizuojant
šio filialo užimtumą, edukacijas, o Kauno filialui buvo suorganizuota dviejų dienų užimtumo
programa, supažindinant su Rokiškio kraštu, tradicijomis, kultūros vertybėmis.
 Bendradarbiavimo pagrindais užpildytos įvairių Lietuvos aukštųjų mokyklų ir Danijos
universiteto studentų anketos.
 Viešinant renginius, edukacijas, muges, pristatant naujienas, veiklas Centras bendradarbiavo su
žiniasklaidos atstovais.
 Užsakant Rokiškio kraštą reprezentuojančius suvenyrus, atributiką,
bendradarbiavo su
Lietuvos, Latvijos suvenyrų gamintojais.
 Centras bendradarbiavo su paslaugų verslo įmonėmis, turizmo informacijos centrais, kelionių
agentūromis, amatininkais, tarptautinėmis organizacijomis, įmonėmis, fiziniais asmenimis,
fondais reprezentuojant regioną, reklamuojant lankomus objektus, rengiant turizmo maršrutus ir
teikiant projektus
 Pagal išankstinį užsakymą, bendradarbiaujant Centrui su sertifikuota duonos kepėja J. Pūsliene,
buvo galima įsigyti kaimiškos krosnyje keptos duonos, Rokiškio krašto tautinio paveldo
produkto.
 Centras bendradarbiavo su VšĮ Anykščių menų inkubatoriumi, dalyvavo renginiuose,
seminaruose, mokymuose.
Edukacinė veikla
Centras 2015 m. inicijavo 22 edukacines programas, kuriose dalyvavo 618 dalyviai. Iš jų 10
organizuotos Centro darbuotojų ir vyko Centro patalpose (173 dalyviai). Edukacinės programos
yra nuolatos atnaujinamos, papildomos naujomis. Populiariausios 2015 m. buvo: stiklo vitražo,
kaleidoskopo ir šiaudinių gaminių (sodų, kalėdinių žaisliukų) gamybos edukacinės programos.
Naujai sukurtos 2015 m. buvo šiaudinių sodų, pintinių juostų, vėjo varpelių, kalėdinių atvirukų,
sukurtų naudojant karpinių techniką, šiaudinių kalėdinių žaisliukų edukacinės programos. Palyginti
su 2014 m., edukacinių programų skaičius išaugo 47 proc., o dalyvių buvo 94 daugiau.
Populiariausios 2014 m. edukacinės programos buvo: Bajorų lėlių namų edukacinė programa,
duonos ir Jūžintų krašto patiekalų degustacija, keramikos edukacijos.
Leidybinė veikla
 „Gidas po Rokiškio kraštą“, lietuvių / anglų kalbomis, tiražas 2000 egz. Leidinyje pateikta
apžvalginė ekskursija po Rokiškį ir ekskursijų kryptys po Kriaunų, Panemunėlio apylinkes.
Ekskursijose įtraukti tose apylinkėse dirbantys amatininkai, jų rengiamos edukacinės
programos, lankomi objektai. Pateikiami alternatyvūs lankomi objektai, esantys netoliese,
apgyvendinimo paslaugos, maitinimo paslaugos, kaimo turizmo sodybos.

 Edukacinių programų ir 2015 m. renginių kalendoriaus lankstinukas, 400 egz., išleistas
pakartotinai, skirtas „Adventur 2015“ parodai ir edukacinių programų viešinimui.
 „Rokiškio krašto tautinis paveldas, lietuvių /anglų kalbomis, tiražas 500 egz. Jame yra įamžinti
sertifikuoti Rokiškio amatininkai, kurie kuria tautinio paveldo produktus, nesusijusius su maistu.
Tai pirmasis leidinys, kuriame surinkta ir pateikta trumpa biografija ir amatininko darbų
galerija.
 Rokiškio miesto ir rajono žemėlapis, lietuvių / anglų kalbomis, tiražas 1200 egz. Atnaujinta
informacija ir pakartotinai išleistas kartografinis leidinys su pagrindine turizmo informacija,
trumpai aprašyti lankomiausi kultūros ir gamtos objektai, sertifikuoti amatininkai. Vienoje
leidinio pusėje yra rajono žemėlapis, o kitoje – miesto planas.
 Rokiškio miesto planas, lietuvių / anglų kalbomis, tiražas 1100 egz. Leidinys skirtas nemokamai
dalinti turistams ir miesto svečiams. Jame pateikta kartografinė medžiaga, pagrindinė turizmo
informacija.
 Sukurti ir viešinami trys pažintiniai filmukai apie sertifikuotus Rokiškio krašto amatininkus (V.
Zakarka, R. Nagelė ir I. Kovalevskis).
Sukurtos ir Centro interneto svetainėje skelbiama 10 interaktyvių dėlionių su L. Šepkos parko ir
langinių vaizdais. Tokių būdu svetainė tapo labiau pritaikyta vaikams, patrauklesnė.
Įstaigos viešinimas, atstovavimas ir svarbiausi apdovanojimai
 Įstaigos viešinimas aktyviai vykdomas per socialinį tinklą „Facebook“, bendradarbiaujant su
žiniasklaidos atstovais, dalyvaujant tarptautinėse turizmo parodose, leidžiant leidinius, juos
dalinant, platinant. Teikėme paramą X tarptautinio vaikų ir jaunimo vokalistų festivaliokonkursui „Obels žiedo giesmė“, bendradarbiavome su Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto
centru rengiant šalies savivaldybių sporto vadovų forumą.
 Įstaigą Centro direktorius atstovauja Kultūros ir turizmo taryboje, Vietos bendruomenių
taryboje, Rokiškio miesto VVG, Renginių organizavimo komisijoje (narys), Lietuvos turizmo
centrų asociacijoje (narys).
2015 m. Centro direktorius, atstovaudamas ir viešindamas Centrą, Rokiškio kraštą, kvietė Kaziuko
mugės, kuri vyko Vilniuje, dalyvius sudalyvauti Rokiškio miesto 516 gimtadienyje, Baltų vienybės
dienos šventėje. Taip pat buvo kviečiami amatininkai, prekybininkai Zarasų miesto šventės metu,
buvo dalinami kvietimai, informacinės skrajutės.
Personalo valdymas
Centre 2015 m., kaip ir 2014 m., buvo 2,25 etato: direktorius (1 etatas), specialistas amatams
ir turizmui (1 etatas), 0,25 – vadybininkas. Centro direktorė pradėjo dirbti 2015-01-08, iki tol
pareigas laikinai ėjo specialistas amatams ir turizmui.
Direktorės išsilavinimas – aukštasis universitetinis (bakalauras, magistras), darbo stažas 1–3
metai, įstaigoje dirba nuo 2015-01-08, amžiaus grupė – iki 30 m.
Specialistės amatams ir turizmui išsilavinimas šiuo metu yra specialusis vidurinis, tačiau šiuo
metu kelia kvalifikaciją ir studijuoja Panevėžio kolegijoje Rokiškio skyriuje (Verslo vadybos
specialybės bakalauras), darbo stažas – virš 10 metų, įstaigoje dirba nuo jos įsteigimo, amžiaus
grupė – 30–50 m.
Vadybininkės išsilavinimas aukštasis neuniversitetinis (buhalterinės apskaitos specialybės
bakalauras), darbo stažas – virš 10 metų, įstaigoje dirba nuo jos įsteigimo, amžiaus grupė – 30–50
m.
Investicijos
2015 m. Centras įgyvendino tris projektus, kuriuos finansavo Lietuvos kultūros taryba,
Žemės ūkio ministerija, Kultūros paveldo departamentas. Bendrą vykdytų projektų suma – 3726,50

Eur. Papildomas finansavimas buvo skirtas iš Rokiškio rajono savivaldybės, verslo įstaigų,
amatininkų.
Pirmasis vykdytas projektas buvo „Ekskursijų rengimo ir vedimo metodika“, vertė – 770 Eur
(700 Eur skyrė Kultūros paveldo departamentas, o 70 – Rokiškio rajono savivaldybės
administracija). Projektas buvo skirtas Rokiškio rajono mokytojams, kuriems trūksta ekskursijų
rengimo ir vedimo metodikos žinių. Seminare dalyvavo 30 dalyvių, kurie buvo supažindinti ir
mokyti kaip parengti maršrutus, kokia tvarka, tai turi būti daroma, kur ieškoti informacijos, kaip
pristatyti rajono istorinį kultūrinį paveldą, buvo detalizuojama kaip vesti ekskursiją.
Antrasis vykdytas projektas – „Inovatyvi Rokiškio krašto etnokultūros sklaida“, vertė –
1276,5 Eur (1000 Eur – Lietuvos kultūros tarybos lėšos, 255,5 Eur – Rokiškio rajono savivaldybės
administracija (Centro darbuotojų savanoriški darbai), sertifikuota amatininkė G. Kolosovienė – 21
Eur). Projekto metu sukurta 10 WEB dėlionių, joms panaudota L. Šepkos skulptūrų parko vaizdai
ir tapytų langinių nuotraukos. Dėlionės sukeltos į Centro internetinį puslapį www.rokiskiotic.lt .
Projekto metu sukurtos ir pravestos dvi edukacinės programos karpinių ir šiaudinių žaisliukų
temomis. Edukacijose dalyvavo įvairaus amžiaus ir įvairių socialinių grupių dalyviai. Iš viso
dalyvavo edukacijose 44 dalyviai, jiems išduoti pažymėjimai. Projekto metu sukurti trys pažintiniai
filmukai apie tautinio paveldo produktų gamintojus: medžio drožėją V. Zakaraką, puodžių I.
Kovalevskį ir vyndarį R. Nagelę ir sūnus.
Trečiasis projektas, finansuotas Žemės ūkio ministerijos – katalogas „Rokiškio krašto tautinis
paveldas“. Tiražas – 500 egz. Vertė – 1680 Eur (1344 Eur – Žemės ūkio ministerijos, 336 Eur –
Rokiškio rajono savivaldybės administracijos). Katalogo leidybos tikslas – reprezentuoti Rokiškio
krašto tradicinius amatus, supažindinant su tradicinius amatus puoselėjančiais amatininkais ir jų
darbais. Kataloge įamžinta: audimas ir mezgimas (A. Gegelevičienė, S. Čypienė, E. Keršulienė, G.
Šimėnienė), drožyba (V. Zakarka), karpiniai (G. Kolosovienė), keramika (I. Kovalevskis).
2014 m. projektų nebuvo įgyvendinta.
Finansinė veikla
Iš savivaldybės biudžeto 2015 m. buvo skirta ir panaudota 27 588,92 Eur, palyginti su 2014
m. lėšų suma padidėjo 48,47 proc. (2014 m. – 18 580,91 Eur). 2015 m. skirtą ir panaudotą
savivaldybės biudžetą sudarė:
 darbo užmokestis - 63 proc.,
 soc. draudimo įmokos - 20 proc.,
 ryšių paslaugos – 3 proc.,
 kitos prekės (leidiniai, spausdintuvo dažai, popierius ir kt.) – 5 proc.,
 komunalinės paslaugos (elektra, vanduo, internetas, komunalinės atliekos, kilimėliai, apsaugos
sistema ir kt.) –5 proc.,
 kitos paslaugos (svetainės remontas, stendo remontas, darbdavio mokymo programos kursai) –
2 proc.,
 sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų vykdymas
(kopijavimo aparato įsigijimo skola iš 2014 m.) – 2 proc.

Iš specialiųjų programų į biudžetą surinkta ir pervesta 2015 m. 12 058,63 Eur., 2015 m.
pradžioje grąžintas 2014 m. likutis – 1279,48 Eur. Iš viso sudarė 13 338,11 Eur. Palyginti su 2014
m., surinktos ir pervestos į biudžetą spec. programų lėšos padidėjo 52,36 proc. (2014 m. – 7914,82
Eur). 2015 m. iš surinktų spec. programų lėšų panaudota 11 884,24 Eur. Palyginti su 2014 m.,
padidėjo 79,11 proc. (2014 m. – 6635,34 Eur). 2015 m. surinktos specialiųjų programų lėšos
panaudotos:
 už parduotus dirbinius amatininkams pervestos lėšos – 14 proc.,
 gido paslaugos – 2 proc.,
 transporto nuomos paslaugos – 12 proc.,
 muziejaus paslaugos – 23 proc.,
 apgyvendinimo paslaugos – 1,5 proc.,
 maitinimo paslaugos – 2 proc.,
 edukacijos – 33 proc.,
 kopijavimo ir spausdinimo sąnaudos – 0,2 proc.,
 medžiagos edukacijoms – 7 proc.,
 ūkinės prekės – 1 proc.,
 kiti mokesčiai (turizmo asociacijos nario mokestis, ,,Adventur” dalyvio mokestis, registrų
centro paslaugos) – 4,3 proc.
Nepanaudotas spec. lėšų likutis (kaupiamas ilgalaikiam turtui) 2016-01-01 sudarė 1453,86
Eur, tai yra 11proc. visų 2015 m. spec. programos lėšų.

Centras už prekybą amatininkų, tautodailininkų darbais, leidiniais, suvenyrais gauna nuo
parduotos prekės vertės atitinkamai 10–15 proc. pajamų, 2015 m. jis sudarė 446,56 Eur, palyginti
su 2014 m. išaugo 72 proc. (2014 m. – 259,48 Eur). Už ekskursinių paslaugų teikimą Centras
gauna 10 proc. pajamų antkainį nuo galutinės programos sumos, 2015 m. sudarė 1055,47 Eur,
palyginti su 2014 m., sumažėjo 5 proc. (1110,11 Eur). Šiam sumažėjimui įtakos turėjo tai, kad
2014 m. buvo vykdytas Panevėžio kolegijos projektas, kurio daug veiklų buvo susietos su Centro
ekskursijų organizavimu, o 2015 m. pajamos uždirbtos iš atskirų turistinių grupių).

Valstybės biudžeto lėšos 2015 m. buvo 3044 Eur, palyginti su 2014 m. padidėjo 1120 proc.
(2014 m. – 249,61 Eur). 2014 m. lėšos buvo skirtos viešųjų darbų darbuotojų atlyginimams, 2015
m. lėšos buvo skirtos vykdyti projektinei veiklai.
Iš savivaldybės biudžeto papildomai, pagal finansavimo sutartis, 2015 m. gauta 1562 Eur (iš
savivaldybės administracijos – 406 Eur, Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus –
1156 Eur). Palyginti su 2014 m., sumažėjo 65,2 proc. (2014 m. 4489,11 Eur – iš Kultūros, turizmo
ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus).
Centras 2015 m. nebuvo priėmęs viešųjų darbų darbuotojų, todėl iš Darbo biržos lėšos
nebuvo gautos. 2014 m. iš šios įstaigos buvo gauta 374,42 Eur.

Viešųjų pirkimų ir ūkinė veikla
Centre 2015 m. įvykdyta 18 mažos vertės, supaprastintų, apklausos būdu atliktų, viešųjų
pirkimų, kurių suma 4196,22 Eur. Iš jų: 10 pirkimų (suma – 360,33 Eur), kai buvo perkamos
prekės, o 8 pirkimai (suma – 3835,89 Eur) – paslaugos.
Centro ūkinei veiklai 2015 m. išleista 535,97 Eur (buitinės prekės, svetainės tvarkymo darbai,
stendo remontas).

