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Parduotuvė 
 

 

 

 

 

 

Pacientų 

lankymas: 

kiekvieną 

dieną, nuo 9 

iki 19 

valandos 

 

 

 

Kaip mus rasti: 
Adresas: Vytauto g. 47, LT- 42100 Rokiškis 

tel. 8 (458) 20131; faksas: 8 (458) 20122; 

el. paštas: info@rpl.lt  svetainė: http://www.rpl.lt 

 

 
 

Projektas „Psichikos sutrikimų turinčių asmenų 

socialinės integracijos priemonių kūrimas ir praktinis 

taikymas pasienio regione, pasitelkiant Rokiškio ir 

Daugpilio psichiatrinių ligoninių patirtį“, Nr. LLI-

368, ReSocialization. 

 

Vedantysis projekto partneris – Rokiškio 

psichiatrijos ligoninė, projekto partneris – Daugpilio 

psichoneurologinė ligoninė. 

 

Projektas įgyvendintas pagal 2014–2020 m. Interreg 

V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 

programą siekiant prisidėti prie darnaus programos 

teritorijoje vystymosi padedant jai tapti patrauklia ir 

konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti.  

 

Visas projekto biudžetas–824705.88 Eur. Iš jų–

bendrasis Europos regioninės plėtros fondo 

finansavimas–700999.99 Eur.  

 

Projekto tikslas––padidinti socialinės įtraukties 

priemonių prieinamumą ir efektyvumą sutrikusios 

psichikos asmenims, siekiant prisidėti prie 

socializacijos procesų gerinimo Latvijos ir Lietuvos 

pasienio regionuose.  

 

Šis dokumentas parengtas naudojant Europos 

Sąjungos finansinę paramą. Už šio dokumento turinį 

atsako Rokiškio psichiatrijos ligoninė. Jokiomis 

aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi 

Europos Sąjungos nuomonę.  

 

 

 

www.latlit.eu. 

 
 

 

Viešoji įstaiga Rokiškio 

psichiatrijos ligoninė 
Tai Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešoji 

sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su 

užsakovais. 

Pagrindinės veiklos sritys: 
1. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų (pagal 

licenciją) organizavimas ir teikimas; 

2. Priverstinai gydomų pacientų: 

2.1. Apsaugos ir priežiūros užtikrinimas; 

2.2. Elgesio analizė, kontrolė ir korekcija; 

2.3. Nusikaltimo pasikartojimo rizikos vertinimas ir 

prognozė; 

2.4. Užimtumo ir kasdienės veiklos organizavimas; 

2.5. Vertinimo išvadų pateikimas teismams; 

2.6. Individualių rekomendacijų ir psichosocialinės 

reabilitacijos planų sudarymas iš ligoninės 

išrašomiems pacientams. 

3. Socialinių ir teisinių paslaugų teikimas; 

4. Specialistų ruošimas, metodinės, informacinės ir 

konsultacinės pagalbos teikimas arba 

organizavimas; 

5. Projektų rengimas ir dalyvavimas kitų institucijų 

projektuose; 

6. Bendradarbiavimas su šalies ir užsienio gydymo, 

teismo psichiatrijos, psichosocialinės bei 

profesinės reabilitacijos įstaigomis; 

7. Kitos teisės aktams neprieštaraujančios veiklos 

vykdymas, siekiant įstaigos tikslų.  

mailto:info@rpl.lt
http://www.rpl.lt/
http://www.latlit.eu/


Paslaugos teikiamos: 

 

 
Klinikiniuose 

skyriuose 

 

 

 

 

Specialistų  

kabinetuose 

 

 

 

 

 

 
Sveikatinimo 

centre 

 

 

 

 

 

 
Sveikos 

gyvensenos 

ugdymo kabinete 

 
 

 

 
Relaksacijos 

kambaryje 

 

 

 

Pacientams taikomas optimalus psichosocialinės 

reabilitacijos, bendrųjų ir specialiųjų socialinių 

paslaugų modelis, kurį sudaro: 
1. Savęs priežiūros įgūdžių ir asmeninės higienos ugdymas; 

2. Kulinarinių įgūdžių ugdymas; 

3. Sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas; 

4. Psichoedukacija; 

5. Rankdarbiai (siuvimas, mezgimas, vėlimas); 

6. Kompiuterinio raštingumo ugdymas; 

7. Savipagalba (bendravimo ir bendravimo įgūdžių lavinimas); 

8. Savimonės ir savivertės įgūdžių ugdymas; 

9. Socialinės sąveikos ir komunikacijos plėtra; 

10. Neigiamų emocijų ir neigiamo elgesio sumažinimas; 

11. Šokio-motorikos terapija. 

 

Teikiamos psichosocialinės reabilitacijos ir 

psichoterapijos paslaugos pacientams ir jų 

artimiesiems: 
1. Individualios konsultacijos kritinėse situacijose; 

2. Socialinių ir buitinių įgūdžių ugdymo mokymas; 

3. Emocinės kompetencijos lavinimas; 

4. Psichoedukacijos ir savipagalbos grupės; 

5. Žmonių, kenčiančių nuo degeneracinių ligų, stebėjimas ir 

personalo, dirbančio su šiais pacientais, mokymas; 

6. Psichosocialinė intervencija į psichinę ligą; 

7. Bendruomenės įsitraukimas į psichikos sutrikimų turinčių 

žmonių integracijos procesą; 

8. Individualios psichologinės konsultacijos; 

9. Šviesos terapija; 

10. Aromaterapija; 

11. Grupinė psichologinė pagalba; 

12. Meno terapija; 

13. Poilsis; 

14. Kino terapija; 

15. Šviesos ir muzikos terapija. 

 

Naujai parengtos ir pacientams taikomos 

metodikos: 
1.Keramikos metodika. 

2.Medžio dirbinių metodika. 

 

Įstaigoje įrengtos studijos: 
1.Keramikos studija. 

2. Medžio dirbinių ir pynimo vytelėmis studija. 

 

Paslaugos teikiamos: 

 
 

Užimtumo 

 ir socialinės  

reabilitacijos centre 
 

 

 

 

 

Profesinės  

reabilitacijos 

tarnyboje 
 

 

 

 

 
Sporto 

salėje 

 

 

 

 

 
Lauko  

aikštelėse 

 
 

 

 

Krepšinio  

aikštelėje 


