
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projektas  sustiprino dviejų šalių draugystę ir šeimas 

 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka baigė įgyvendinti 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo programos 

projektą „Šeimų stiprinimas bendradarbiaujant bibliotekoms kaip indėlis į socialinį ir ekonominį augimą Ludzos savivaldybėje, Rokiškio rajone ir 

Jēkabpilio mieste", Nr. LLI-422 (HOME). Veiklų organizatorius stebino šeimų kūrybiškumas ir žinių, tobulėjimo troškimas, noras patirti bendrystės 

jausmą. 

Sukurta patogi aplinka 

Projekto tikslinė grupė – socialinę atskirtį patiriančios šeimos. Veiklose galėjo dalyvauti ne tik šeimos, kurias sudaro abu tėvai ir vaikai, bet ir vienas iš 

tėvų, vieniši tėčiai ar mamos, anūkus auginantys seneliai, bevaikės šeimos, besilaukiančios kūdikio mamos ir pan.  

Projekto veiklos prisidėjo prie gyventojų socialinės ir ekonominių sąlygų gerinimo Latvijos – Lietuvos pasienio regionuose, kuriuose juntamos 

socialinės atskirties bei demografinės problemos.  

Projekto lėšomis atnaujintos trys bibliotekos patalpos: koridorius, skaitykla ir žaisloteka. Jose suremontuotos sienos ir lubos, grindys, atlikti nedideli 

elektros instaliacijos darbai. Įsigyta įranga:  projektorius su ekranu, nešiojamasis „Bluetooth“ garsiakalbis, informacinis ir savitarnos terminalas, 4 

poros belaidžių ausinių, dulkių siurblys. Taip pat nupirkta baldų: kėdžių, knygų lentynų, stalų suaugusiems ir vaikams, paveikslų pakabinimo sistema, 

paveikslų rėmų ir kt.  

Įsigyta įvairaus amžiaus vaikams skirtų lavinamųjų ir kitų žaislų. Biblioteką papildė 813 knygų vaikams ir tėvams. Knygos vaikams lavina motorinius 

įgūdžius, bendravimą, padeda suprasti pasaulį. Mažyliai jose randa pamokančių istorijų, pasakų, legendų. Tėvams skirta literatūra suteikia žinių apie 

vaiko vystymąsi, globojimą, šeimos kūrimą, užsiėmimus vaikams, vaikų sveikatą, šeimos finansus, kūno parengimą vaikams ir paaugliams, linksmas 

šeimos veiklas, sveiką maistą vaikams, psichologiją ir psichinę sveikatą ir t. t. 

Atnaujintos patalpos ir  įsigytos priemonės sukūrė patogias sąlygas šeimų susitikimams, seminarams ir mokymams, užsiėmimams, turiningam laiko 

praleidimui su vaikais, bendravimui. 

Šeimų festivalis HOME 

Turininga, smagi, draugiška, pažintinė ir kūrybiška aplinka vyravo tarptautiniuose šeimų festivaliuose HOME. Jie 2022 m. gegužės ir birželio 

mėnesiais vyko  Ludzoje (Latvija) bei Rokiškyje. Įvairiapusės veiklos, edukacinės programos suteikė daug nepamirštamų akimirkų ir nepaliko 

abejingų, nes jas vedė profesionalūs moderatoriai, pasakų personažai, vyko dailininkų kūrybinės dirbtuvės, parodyti teatro mėgėjų spektakliai vaikams 

ir pan.   



Svarbu tai, kad daugelį veiklų dalyviai galėjo pasirinkti patys. Festivalyje Rokiškyje kūrybiškai išnaudotos J. Keliuočio viešosios bibliotekos erdvės 

(pastato vidus, kiemelis), veiksmas persikėlė Į Nepriklausomybės aikštę, prie paminklo „Arka“. Prie veiklų prisijungė ir projekte nedalyvavusio šeimos 

bei visi norintys Rokiškio miesto gyventojai. 

FAMILY TIME – šeimoms skirti renginiai 

Viena iš projekte numatytų veiklų – partnerių bibliotekose organizuojami FAMILY TIME renginiai. Jie vyko virtualiai ir gyvai.  

Organizatorius maloniai nustebino virtualiuose renginiuose dalyvavusiųjų skaičius – į veiklą panoro įsijungti daugiau nei 300 šeimų. Plati renginių 

tematika suteikė galimybę turiningai praleisti laisvalaikį, daug sužinoti, išmokti.    

Pavyzdžiui, bibliotekos darbuotojos pakvietė šeimas dalyvauti literatūrinėje popietėje „Aš, tėtis ir mama – skaitanti šeima”,  literatūriniame vakare 

„Knygų pasaulis pilnas džiugių paslapčių“. Nuotoliniai renginiai kvietė susitikti su šalyje žinomais žmonėmis:  rašytoju, gamtininku, fotografu, 

aplinkosaugininku Selemonu Paltanavičiumi, vienu populiariausių lietuvių vaikų rašytojų Tomu Dirgėla ir kt.  

Dalis renginių skirta psichologinei ir fizinei sveikatai, pasirinkimams. Psichologe Jurgita Kaušakytė vedė paskaitą-diskusiją apie neišnaudotas, tėvų, 

vaikų galimybes bei santykių stiprinimą, o teorinę dalį keitė praktinės užduotys, dalinimasis gerąja patirtimi, įžvalgomis, pasiūlyta rekomendacijų, kaip 

stiprinti tėvų-vaikų santykius. Susitikime ,,Pasitikime pavasarį sveiki“ Rokiškio visuomenės sveikatos biuro specialistė Valentina Mickienė tėvams 

pristatė vaikų sveikatai palankios mitybos rekomendacijas. Šeimos, auginančios paauglius ar vyresnio amžiaus vaikus, buvo kviečiamos į virtualų 

susitikimą tema „Kokią įtaką vaikų pasirinkimui gali turėti tėvai“. Ją skaitė Rokiškio J. Tumo – Vaižganto mokytoja Rimutė Valentienė. 

Edukacijas vedė verslininkai, dailininkai, aktoriai bei kiti kūrybingi žmonės. Į saldžią edukaciją „Grybukų kepimas“ sugužėjo mamos, tėčiai, močiutės 

ir, aišku, saldumynus mėgstantys vaikai. Ją vedė verslininkė Laimutė Sadauskienė. Dailininkė Asta Keraitienė supažindino su medžio paslaptimis. 

Kitose veiklose dalyviai mokėsi vilnos vėlimo, knygos iliustravimo, lėlių teatro kūrimo, dvasingų šeimos švenčių rengimo subtilybių.   

Iš viso suorganizuoti 38 FAMILY TIME renginiai.  

Kuo dar praturtino? 

Projekto veiklos baigėsi, tačiau lieka įgyta patirtis, atnaujintos patalpos ir priemonės.  

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos specialistai kartu su tarptautinio projekto partneriais penkias dienas viešėjo 

Suomijoje, kur lankėsi penkiose bibliotekose, dalinosi patirtimis, aptarė bibliotekų teikiamų paslaugų panašumus ir skirtumus. Rokiškėnai 

bibliotekininkai organizavo projekto partneriams seminarą „Skaitmeninė komunikacija“,  dalyvavo nuotoliniu būdu ZOOM platformoje projekto 

partnerių organizuotame seminare „X, Y, Z ir A kartos: iššūkiai darbdaviams, tėvams ir pedagogams“ ir dvi dienas Ludzoje (LV) trukusiame seminare 

„Skaitmeninė priklausomybė“. 



Projekto dėka kartu su kitais projekto partneriais sukurta skaitmeninė žaidimų platforma HOME. Visi atėję į Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios 

bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyrių (Taikos g. 19) gali žaisti, turiningai leisti laisvalaikį, praturtinti savo žinias apie Rokiškio, Jēkabpilio (LV) ir 

Ludzos (LV) miestuose esančius kultūros objektus, lankytinas vietas ir pan.  

Įgyvendinant projektą, pagausėjo bibliotekos lankytojų. 

Šį projektą finansavo Europos Sąjunga.  

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi 

padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti. 

Visas projekto biudžetas – 229 448,01 Eur. Iš jų –bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 195 030,79 Eur. 

Projekto trukmė – 2020 m. liepos 1 d. – 2022 m. spalio 31 d. Straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą.  

Už jo turinį atsako Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos 

nuomonę. 

 

Daugiau informacijos apie projektą: 

www.rokiskis.rvb.lt/project-lli-422-home/ 

Informacija apie programą: 

www.latlit.eu, www.europa.eu  

 

 

Straipsnis publikuotas rajono laikraščio „Gimtasis Rokiškis” 2022 m. spalio 29 d. numeryje. 


