
2018 metų projektai 

 

1. „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, 

įveiklina mobilią biblioteką, skatina verslumą ir tarptautinį bendradarbiavimą. 

 

2. „ Interactive educational space- efficient way of social integration of teenagers 

from disadvantaged familles“ (Interaktyvi edukacinė erdvė – efektyvus vaikų iš socialiai 

nuskriaustų šeimų integravimo būdas). 

Projektas mažina socialinę atskirtį, interaktyvi 3D erdvė sudaro sąlygas ir galimybes vaikams 

kurti, tobulėti ir mokytis, įgyti profesinio pasiruošimo bei socialinius įgūdžius bendravimo, 

mokymosi, prasmingo laisvalaikio užimtumo   interaktyvioje bibliotekos erdvėje. 

 

3. „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, Rokiškio rajono 

savivaldybė, NVO „Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras“. 

 

4. „Sėlių kultūra virtualioje erdvėje“ 

Projektas vykdomas internetinėje žiniasklaidoje adresu www.keliuociucentras.rvb.lt. 

Virtualioje erdvėje pristatomas sėlių krašto kultūrinis paveldas, sėliškasis tapatumas, pateikiama 

informacija apie regiono kultūrinius renginius, iniciatyvas. Projektas skirtas plačiajai visuomenei. 

Projektą dalinai finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas, Rokiškio rajono 

savivaldybė, NVO „Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras“. 

 

5. „Keliaujanti skaityklėlė ,,Vaikystė, knygų lydima” 

Patrauklia forma diegti teigiamą požiūrį į skaitymą, paskatinti ne tik vaikus, bet ir jų šeimas 

aktyviai įsitraukti į skaitymo procesą, parodant skaitymą, kaip vieną iš svarbiausių veiksnių, 

padedančių išauginti raštingą, kūrybingą bei išsilavinusią jaunąją kartą. Projektas orientuotas į 

priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pradinių klasių mokinių (6-10 m.) skaitymo skatinimą bei kritinio 

mąstymo, kūrybiškumo ir kitų su skaitymu susijusių įgūdžių ugdymą Rokiškio rajone, sukuriant 

patrauklią skaitymo aplinką bei kūrybos erdvę - keliaujančią skaityklėlę „Vaikystė, knygų lydima“. 

Viena iš svarbiausių darbo su vaikais krypčių - skaitytojo sudominimas knygomis ir patrauklios 

informacijos apie jas populiarinimas. Tam planuojama įkurti mobilią keliaujančią skaityklėlę, kuri 

veiks ne tik Rokiškio viešosiose miesto erdvėse, bet ir rajone. Programą padės įgyvendinti ir kartu 

su Keliaujančia skaityklėle pas vaikus keliauti pakviesti profesionalūs kultūros ir meno kūrėjai, 

turintys patirties ir gebėjimų atskleisti ir ugdyti vaikų kūrybinį potencialą. Kūrybinės saviraiškos 

užsiėmimuose dalyviai susipažins su lėlių teatro užkulisiais, mokysis vaidybos gudrybių su įvairių 

tipų lėlėmis. Kūrybinio proceso metu bus taikomos įvairios meninės technikos ir medžiagos 

teatrinių lėlių - knygų personažų gamybai, inscenizavimui, teatralizuotiems garsiniams skaitymams. 

Veiklų rezultatai - piešiniai, lėlės, perskaitytos lietuvių rašytojų knygos. Po kiekvieno 

renginio su dalyviais bus vedamos diskusijos, aptariamos veiklos, apibendrinami projekto rezultatai 

bei numatomos tęstinumo galimybės. Projektą remia Lietuvos kultūros taryba ir Rokiškio rajono 

savivaldybė. 

https://www.keliuociucentras.rvb.lt/

