2017 metų projektai
„Creating of business support system and the availability in Zemgale, Kurzeme and Northern
Lithuania“

(Verslo paramos sistemos sukūrimas ir jos prieinamumas Žiemgaloje, Kurzemėje ir šiaurės
Lietuvoje“). Projektas finansuojamas Interreg V- A Latvija – Lietuva programos 2014-2020 lėšomis.
Projekto veiklos kuria bibliotekos, nevyriausybinių organizacijų ir smulkaus verslo klasterį.
„Romuvos keliais“
Tęstinis projektas, įgyvendinamas Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro leidžiamame
Rokiškio krašto kultūros žurnale „Prie Nemunėlio". Projektas atspindi krašto kultūrinį gyvenimą, fiksuoja
nematerialųjį kultūros paveldą, nūdienos kultūrines tradicijas, studijuoja Keliuočių kūrybinį palikimą,
pristato krašto menininkų kūrybą. Projektas skatina krašto istorijos, kultūros tyrinėjimus ir pažinimą,
bendruomenių kultūrinio gyvenimo studijas, puoselėja tradicijas ir papročius. Projektą dalinai finansuoja
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas ir rajono savivaldybė.
„Lietuvos kodas- lietuvių kalba“
Projektas skirtas lietuvių kalbos kultūros metams paminėti. Projekto veiklose atskleidžiama lietuvių
kalbos- kaip tautos kultūrinės tapatybės, identiteto reikšmingumas. Plačiai ir įvairiapusiškai pristatomi
lietuvių kalbos puoselėtojai, kalbininkai. Projekto tikslinė grupė- jaunimas. Tikslų įgyvendinimui pasirinktos
meninio žodžio sklaidos priemonės, renginių ciklas, mobilių parodų ekspozicija. Projektą finansuoja
Lietuvos kultūros taryba ir rajono savivaldybė.
„Rokiškio krašto garbės piliečiai (CD leidyba)“
Tęstinis visuomenės pilietiškumą, tautinę savimonę, pagarbą savo krašto istorijai ir asmenybėms
formuojantis leidybinio pobūdžio projektas. Projekto tikslas- išleisti antrąją kompaktinę plokštelę, skirtą
Rokiškio krašto Garbės piliečių asmenybių, jų veiklos įamžinimui bei sklaidai. Plokštelės turinį sudaro
asmens biografija, bibliografija, video siužetai, fotografijų galerija. Projektą remia Lietuvos kultūros taryba
ir rajono savivaldybė.
„Bibliotekos tradicijos ir inovacijos laiko sūpuoklėse“
Inovatyvių bibliotekos paslaugų kūrimo, sklaidos ir viešinimo projektas, kurio tikslas sukurti krašto
kūrėjus (lietuvių literatūros klasikus) pristatančią- bibliotekinėmis tradicijomis ir šiuolaikinėmis
technologijomis bei inovacijomis pagrįstą bibliotekos paslaugų infrastruktūrą, turinčią ilgalaikį poveikį ir
naudą visuomenei. Projekto įgyvendinimo veiklose numatyti pažintiniai-edukaciniai kompiuteriniai
žaidimai, virtualus gidas, interaktyvūs pažintiniai maršrutai, žemėlapiai, pažintinis filmas. Interaktyvios
paslaugos skirtos įvairioms vartotojų grupėms. Projektą remia Lietuvos kultūros taryba ir rajono savivaldybė.
„Neužsimerkime kai skriaudžiami vaikai“
Projektas skirtas užtikrinti psichologinės pagalbos prieinamumą asmenims, turintiems emocinių,
elgesio ir asmenybės sunkumų, išgyvenantiems krizes, patyrusiems smurtą, susidūrusiems su artimo
žmogaus savižudybe. Numatyta mokyti visuomenę laiku ir teisingai įvertinti gresiančio pavojaus ženklus,
ugdyti teigiamas gyvenimo nuostatas, gilinti rajono bendruomenės žinias, kaip spręsti tarpusavio santykius
nenaudojant smurto ir prievartos, skleisti šviečiamąją misiją bendruomenės nariams – šeimoms, jaunimui,
socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams, padėti tėvams, globėjams, rasti informaciją, kaip vaikams

apsisaugoti nuo patyčių, smurto, skriaudos; kelti humaniškų tarpusavio santykių prioritetą. Projektą remia
Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa.
„Sveika gyvensena – stipri bendruomenė“
Projekto tikslas – atkreipti Kavoliškio kaimo gyventojų dėmesį į sveikos gyvensenos ir psichinės
sveikatos stiprinimo svarbą, asmeninę atsakomybę už savo ir aplinkinių sveikatą, skatinti žmones aktyviai
leisti laisvalaikį. Projekte bus pristatomi informaciniai leidiniai, knygos, suteikiančios informacijos apie
sveiką gyvenseną, psichologinės pagalbos prieinamumą vaikams ir vyresniojo amžiaus asmenims.
Renginiais bus siekiama stiprinti gyventojų psichinę sveikatą, ugdyti atsparumą stresams; šviesti, suteikti
žinių smurtinio elgesio, alkoholio, narkotikų vartojimo, patyčių, savižudybių, saugesnio interneto klausimais.
Vyks susitikimai su psichologais, edukaciniai užsiėmimai, meno terapijos, filmų peržiūros, knygų ir parodų
pristatymai. Į projekto veiklas bus įtraukti socialiai apleisti vaikai (vartojantys tabaką, alkoholį,
psichotropines, toksines bei narkotines medžiagas; turintys psichologinių ir socialinių problemų). Projektą
remia Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa.
Renginių ciklas „Europos knyga – Rokiškyje“
Renginys skirtas gegužės 9-ajai – Europos dienai paminėti: vykdant prasmingus, išradingus renginius:
susitikimus su įdomiais žmonėmis, knygų pristatymus, varžytuves, ir skatinant juose dalyvauti rajono
moksleivius, jaunimą. Projektą remia Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje.

