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 Bendrieji duomenys 

 Kupiškio r. Rudilių Jono Laužiko universalaus daugiafunkcio centro (toliau – 

Centras) veikla organizuojama vadovaujantis šiomis programomis: bendrąja priešmokyklinio 

ugdymo(-si) programa, Rudilių Jono Laužiko universalaus daugiafunkcio centro vaikų 

ikimokyklinio ugdymo programa. 2020 metais įstaiga dirbo vadovaudamasi 2018–2020 metų 

strateginio plano trimis programomis: Vaiko pažangą skatinančio ugdymo ir ugdymosi programa, 

Vaikų ir suaugusiųjų neformalaus švietimo gerinimo programa, Bendruomenės poreikių 

tenkinimo programa. Veikla organizuota pagal 2020 m. Veiklos programą. 

Centre dirbo 5 darbuotojai (4 etatai): 1 pedagoginis darbuotojas (1 etatas) – jungtinės 

ikimokyklinės grupės mokytoja, 4 nepedagoginiai darbuotojai: programų koordinatorius (2 

etatai), elektrikas, statinių priežiūros darbininkas (0,75 etato), valytoja (0,25 etato). 

2019–2020 m. m. pagal ikimokyklinio ugdymo programą buvo ugdomi 8 vaikai, pagal 

priešmokyklinio ugdymo programą – 2 vaikai. Nemokamą maitinimą gavo 1 vaikas. 

 Strateginio plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimas 

 2020 m. Centras veiklą organizavo vadovaudamasi šiais planavimo dokumentais: 

2018–2020 m. strateginiu planu (pritarta Kupiškio rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2018 m. kovo mėn. 23 d. įsakymu Nr. ADV-221 ,,Dėl pritarimo Kupiškio r. Rudilių 

Jono Laužiko universalaus daugiafunkcio centro 2018–2020 metų strateginiam planui“) ir 2020 

m. Centro veikos planu, patvirtintu l. e. direktoriaus pareigas 2020 metų sausio 10 d. įsakymu Nr. 

V-2 ,,Dėl 2020 metų veiklos plano patvirtinimo“. 

 Strateginio plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys: 

 Kurti neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą gerinančią aplinką ir prieinamumą. 

 Gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę ir prieinamumą. 

 Plėtoti socialinių, edukacinių, kultūrinių paslaugų infrastruktūrą kaimo bendruomenėje, 

teikiant kokybiškas paslaugas, atitinkančias vietos bendruomenės poreikius. 

 Svariausi strateginio plano ir metinio veiklos plano rezultatai bei rodikliai: 

 Centre buvo įgyvendinamos 4 neformaliojo ugdymo programos: „Keramika aplink mus“, 

„Jaunieji turistai“, ,,Pažink šokį ir teatrą“, „Dailės studija“ ir 1 laisvojo mokytojo 

programa „Būk aktyvus ir sveikas“. 
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 Organizuotos 3 vasaros stovyklos vaikams (iš viso 50 dalyvių). Stovykla „Nuotykių 

vasara“ rengta bendradarbiaujant su Kupiškio socialinių paslaugų centru. Joje dalyvavo 

18 vaikų iš Kupiškio miesto ir rajono. Stovykla „Atostogauk aktyviai“ organizuota 

finansuojant Švietimo Mainų Paramos Fondui. Joje dalyvavo 16 vaikų iš Kupiškio ir kitų 

Lietuvos miestų. Stovykla „Vasaros keliais“ organizuota finansuojant Kupiškio rajono 

savivaldybei. Joje dalyvavo 16 vaikų iš Kupiškio miesto ir rajono. Atlikus visų stovyklų 

dalyvių apklausą daugiau nei 90 proc. stovyklų veiklas vertino labai gerai ir norėtų 

dalyvauti vėl. 

 2020 m. buvo tęsiamas bendradarbiavimas su projekto KAD (keliaujančios architektūros 

dirbtuvės) komanda. 2019 m. Rudiliuose KAD su vietos bendruomenės nariais vykdytas 

projektas „Beždžionių tiltas“ Lietuvos šiuolaikinės architektūros apdovanojimuose 

„Žvilgsnis į save 2019–2020“ kartu su dar dviem projektais pelnė garbingus 

apdovanojimus. 

 Su Kupiškio miesto VVG parengtas projektas „Stovyklaukime kartu“ socialinę atskirtį 

patiriantiems vaikams. 2021 m. gautas finansavimas šio projekto (4 stovyklų) vykdymui.  

 Suremontuota, naujai pakeista 120 m
2
 Centro pastato stogo, sutvarkyti santechniniai 

mazgai, katilinė, Centro aktų ir sporto salės, fasadas, vaikų žaidimų aikštelė.  

 Jungtinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai dalyvavo atvirukų ir 

plakatų projekte „Sveikinimai Lietuvai“ (10 darbų), Sausio 13-osios ir Tolerancijos 

dienos minėjimuose (100% dalyvių). Organizuotos šventės: „Vasario 16 - oji“, „Kovo 11 

- oji“, Užgavėnės, Kaziuko mugė, Rugsėjo 1-oji, šeimų išvyka (100% dalyvių). 

 Centras kartu su Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Rudilių padaliniu 

vietos bendruomenei organizavo 6 valandų skaitmeninio raštingumo mokymus, saugesnio 

interneto savaitės renginius: „Kurkime geresnį internetą kartu“. Dalyvauta Metų poezijos 

knygos rinkimuose. Nacionalinį diktantą rašė 5 bendruomenės nariai. 

 Projekte „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Kupiškio rajono savivaldybėje“ 

mediatoriaus konsultacijų buvo teikta 30 val., socialinio darbuotojo konsultacijų apie 210 

val., psichologo konsultacijų apie 500 val. Projekte dalyvavo 33 nauji asmenys. Kartu su 

kaimo bendruomene organizuota kasmetinė Joninių šventė (apie 70 dalyvių), parengtas 

projektas dėl lauko treniruoklių aikštelės įrengimo. 

 Dėl nenumatytų aplinkybių (COVID-19 pandemijos) kilę iššūkiai, jų įveikos 

priemonės / veiksmai / veiklos: Prasidėjus (Covid-19 pandemijai) Lietuvoje, Kupiškio Rudilių 

Jono Laužiko universalus daugiafunkcis centras tapo Kupiškio rajono gyventojų izoliavimosi 

vieta. 
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(Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. 

AVD-175 „Dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių“). Centre įrengta 

virtuvė, pertvarkyta vandens šildymo sistema. Patalpos paruoštos ir pritaikytos pagal visus 

higienos reikalavimus žmonių apgyvenimui izoliavimosi laikotarpiu. Centre izoliavosi 35 

Kupiškio rajono gyventojai. Centras nuo 2020 m. kovo mėn. 23 d. atliko kitokias funkcijas, todėl 

buvo sunku įgyvendinti visas numatytas veiklas. Laikinai Centre neveikė Kupiškio rajono 

Viešosios bibliotekos Rudilių padalinys ir PSPC Rudilių punktas. Bendruomeniniai Šeimos 

namai, kurie teikė psichologo, socialinio darbuotojo, mediatoriaus paslaugas ir jungtinė 

ikimokyklinio ugdymo grupė, buvo laikinai perkelti į Kupiškio r. Subačiaus gimnazijos Noriūnų 

Jono Černiaus pagrindinio ugdymo skyriaus patalpas. Buvo organizuotas jungtinės ikimokyklinio 

ugdymo grupės vaikų pavėžėjimas į Noriūnų pagrindinio ugdymo skyrių Centro mokykliniu 

autobusu. Kilo sunkumų organizuojant numatytas programas, vaikų vasaros stovyklas ir kitas 

veiklas neturint galimybių naudotis Centro patalpomis. 

Patvirtintų asignavimų naudojimas  

 2020 m. Centras vykdė šias programas: Žinių visuomenės, kultūros ir sportinio 

aktyvumo skatinimo; Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa. 

Lentelė 1. Biudžetas     

Išlaidų rūšys 

Išlaidų 

ekonominės 

klasifikacijos 

kodas 

Ataskaitinio 

laikotarpio 

išlaidų 

planas 

Finansavimas 
Kasinės 

išlaidos 

Darbo užmokestis 2.1.1.1.1.1 34730,00 34621,04 34621,04 

Socialinio draudimo įmokos 2.1.2.1.1.1 510,00 504,30 504,30 

Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų 

įsigijimo išlaidos 

2.2.1.1.1.5 480,00 444,06 444,06 

Transporto išlaikymas 2.2.1.1.1.6 1574,00 1201,14 1201,14 

Komandiruotės 2.2.1.1.1.11 50,00 0,00 0,00 

Komunalinės paslaugos 2.2.1.1.1.20 10140,00 8129,33 8129,33 

Materialiojo turto paprastojo 

remonto išlaidos 

2.2.1.1.1.15 3390,00 3263,32 3263,32 

Kvalifikacijos kėlimas 2.2.1.1.1.16 356,00 355,40 355,40 

Kitos prekės ir paslaugos 2.2.1.1.1.30 2100,00 1811,47 1811,47 

Inform. tech. prekės ir paslaugos 2.2.1.1.1.21 800,00 519,07 519,07 

Darbdavių soc. parama natūra 2.7.3.1.1.1 70,00 0,00 0,00 

Iš viso:  54200,00 50849,13 50849,3 
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Lentelė 2. Pajamų įmokos     

Išlaidų rūšys 

Išlaidų 

ekonominės 

klasifikacijos 

kodas 

Ataskaitinio 

laikotarpio 

išlaidų 

planas 

Finansavimas 
Kasinės 

išlaidos 

Transporto išlaikymas 2.2.1.1.1.6 1150,00 178,68 178,68 

Kitos prekės ir paslaugos 2.2.1.1.1.30 470,00 79,00 79,00 

Iš viso:  1620,00 257,68 257,68 

Lentelė 3. Mokymo lėšos     

Išlaidų rūšys 

Išlaidų 

ekonominės 

klasifikacijos 

kodas 

Ataskaitinio 

laikotarpio 

išlaidų 

planas 

Finansavimas 
Kasinės 

išlaidos 

Darbo užmokestis 2.1.1.1.1.1 10005,00 10005,00 10005,00 

Socialinio draudimo įmokos 2.1.2.1.1.1 215,00 215,00 215,00 

Inform. tech. prekės ir paslaugos 2.2.1.1.1.21 495,00 495,00 495,00 

Iš viso:  10715,00 10715,00 10715,00 

Lentelė 4. Viešieji darbai     

Išlaidų rūšys 

Išlaidų 

ekonominės 

klasifikacijos 

kodas 

Ataskaitinio 

laikotarpio 

išlaidų 

planas 

Finansavimas 
Kasinės 

išlaidos 

Darbo užmokestis 2.2.1.1.1.30 2700,00 2687,83 2687,83 

Socialinio draudimo įmokos 2.2.1.1.1.30 60,00 58,33 58,33 

Iš viso:  2760,00 2746,16 2746,16 

Lentelė 5. Laisvalaikio užimtumas ir vasaros poilsis 

Išlaidų rūšys 

Išlaidų 

ekonominės 

klasifikacijos 

kodas 

Ataskaitinio 

laikotarpio 

išlaidų 

planas 

Finansavimas 
Kasinės 

išlaidos 

Kitos prekės ir paslaugos 2.2.1.1.1.30 1700,00 1700,00 1700,00 

Iš viso:  1700,00 1700,00 1700,00 

Lėšos, kurios sukauptos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo priimtu Labdaros ir paramos 

įstatymu, 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio 2020 m. skirtų Rudilių Jono Laužiko universaliam 

daugiafunkciam centrui yra 75,01eurų. 2020 m. gruodžio 31 dienai kreditorinio įsiskolinimo nėra. 

 

 

L. e. direktoriaus pareigas     Saulius Kulnickas 

 

PRITARTA 
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Kupiškio r. Rudilių Jono Laužiko universalaus daugiafunkcio centro tarybos 2021 m. sausio 15 d. 

posėdžio Nr. 1protokoliniu nutarimu Nr. 1 


