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Palengvinti  Ludzos (Latvija), Rokiškio (Lietuva)  ir Jēkabpilio (Latvija)  savivaldybių  gyventojų  socialinę ir 
ekonominę  padėtį, prisidėti  prie  gyvenimo  sąlygų  gerinimo  Latvijos  ir Lietuvos pasienio  regionuose – 3-jose,  
toli  nuo  didmiesčių  esančiose  savivaldybėse, kuriose  ryškiai juntamos  socialinės  atskirties  bei  demografinės  
problemos. 
 

Projektu  siekta 



• Atliktas Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos patalpų remontas  
      (83 m2) – koridorius, skaitykla ir žaisloteka (Taikos g. 19).  

• Atnaujintose (suremontuotose) patalpose sukurtos patogios sąlygos šeimų susitikimams, 
seminarams ir mokymams, edukaciniams užsiėmimams bei laisvalaikio praleidimui.  

• Įsigyta nauja įranga: projektorius, projektoriaus ekranas, nešiojama Bluetooth garso kolonėlė, 
interaktyvus ekranas, monitorius skaitmeninei reklamai, belaidės ausinės, dulkių siurblys ir t.t. 

• Įsigyti nauji baldai: kėdės, knygų lentynos, stalai suaugusiems ir vaikams, drabužių kabyklos, 
paveikslų pakabinimo sistema, paveikslų rėmai, suolai, pufai, sofa, veidrodis ir t.t. 

• Skirtingo amžiaus vaikams nupirkta daug įvairių lavinamųjų žaislų. 
• Nupirkta 813 knygų: knygos tėvams apie vaiko vystymąsi, auklėjimą, šeimos kūrimą, vaikų 

sveikatą, šeimos finansus, psichologiją, vaikų vystymosi raidos etapus, lavinamosios knygos, 
pasakos, įvairūs pasakojimai su pamokančiais personažais, legendos ir t.t. 

 



• Suorganizuoti 38 FAMILY TIME šeimoms skirti renginiai, kurių metu šeimos su vaikais  ar be jų 
dalyvavo įvairiuose seminaruose, paskaitose, išvykose, susitikimuose su rašytojais, kūrybinėse-
edukacijose, kurių metu gamino papuošalus iš karoliukų, odos, medinius suvenyrus, spalvotas 
knygeles ir pan. Vyko susitikimai su karjeros konsultantais, vaikų gydytoja, psichologe, 
verslininkais. Šeimos smagiai leido laiką užsiėmimuose, skirtuose maisto gaminimui, renginiuose 
skirtuose valstybinių švenčių paminėjimui ir išvykose į L. Sadauskienės kepyklą bei „Levandų 
Vanagynės“ sodybą. Bibliotekininkės šeimoms organizavo  įdomias IT pamokas. Dalyvavo renginiuose 

436 šeimos nariai: tėveliai, vaikai, močiutės, seneliai ir kt. 

• Šeimos su vaikais savo laisvalaikį leido atnaujintoje bibliotekos žaislotekoje, kur jų laukė daug 
naujų žaislų, skatinančių ne tik vaikų vystymąsi bet padedančių išmokti ar patobulinti jau 
turimus įgūdžius (įv. žaidimų knygelės, stalo žaidimai, raidės, skaičiukai, traukinys, sunkvežimis, 
lėlės, gydytojo rinkinys ir t.t.).  

• 2022 m. gegužės 14 d. Rokiškio šeimos (45 šeimos nariai) vyko į Ludzoje (LV) organizuojamą 
tarptautinį šeimų festivalį “HOME“. Ludzos (LV) miesto bibliotekos organizuotoje šventėje 
dalyvavusios  šeimos iš Ludzos (LV), Jēkabpilio (LV) ir Rokiškio (LT) smagiai leido laiką, žaidė 
įvairius žaidimus, šoko, rungtyniavo, linksminosi bei žiūrėjo įvairius pasirodymus.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Juozo Keliuočio viešoji biblioteka 2022 m. birželio 11 d. organizavo tarptautinį šeimų festivalį 
“HOME“ Rokiškyje, kuriame dalyvavo šeimos ne tik iš Rokiškio (44 šeimos nariai), bet ir partnerių 
šeimos iš Jekabpilio (LV) ir Ludzos (LV) (120 dalyvių). Prie šeimoms skirtų veiklų prisijungė ir kitos 
(projekte nedalyvavusios) šeimos bei visi norintys Rokiškio miesto gyventojai. Festivalis buvo  
organizuotas  bibliotekos patalpose (Nepriklausomybės a. 16) ir kieme. 

 
• Siekiant patobulinti projekto partnerių bibliotekininkų kompetencijas dirbant su įvairiomis 

šeimomis bei naudojant skirtingus mokymo, bendravimo ir švietimo metodus, Juozo Keliuočio 
viešoji biblioteka organizavo projekto partneriams seminarą „Skaitmeninė komunikacija“ (dalyvavo 35 

bibliotekininkai ir kt. specialistai  iš Rokiškio, Ludzos (LV) ir Jekabpilio (LV), Rokiškio bibliotekininkės ir kt. specialistai 
dalyvavo 2 projekto partnerių organizuotose  jungtiniuose seminaruose „X, Y, Z ir A kartos: iššūkiai 
darbdaviams, tėvams ir pedagogams“, „Skaitmeninė priklausomybė“ ir bendroje kvalifikacinėje 
kelionėje į Helsinkį (FIN), kur lankėsi penkiose bibliotekose ir susipažino su Suomijos bibliotekų 
sistema bei jų teikiamomis paslaugomis.  
 
 



 

• Juozo Keliuočio viešoji biblioteka kartu su kitais projekto 
partneriais sukūrė skaitmeninę žaidimų platformą HOME. 
Platforma įdiegta į interaktyvią įrangą, esančią partnerių 
bibliotekose ir prieinamą kiekvienam bibliotekos lankytojui 
trimis kalbomis: lietuvių, latvių ir anglų. Interaktyvus 
edukacinis platformos žaidimas HOME kviečia bibliotekos 
lankytojus ne tik žaisti, turiningai leisti laisvalaikį, bet ir 
praturtinti savo žinias apie Rokiškio, Jēkabpilio (LV) ir Ludzos 
(LV) miestuose esančius kultūros objektus, lankytinas vietas, 
savivaldybių, įstaigų, organizacijų ir komercinių paslaugų 
teikėjus, rasti jų vietas žemėlapyje.  

       Žaisti gali visi atėję į Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios 

       bibliotekos  Vaikų ir jaunimo skyrių (Taikos g. 19). 

 

      



Liepos 1 d.  Rokiškio rajono 
savivaldybės Juozo Keliuočio 
viešosios bibliotekos projekto 
darbo grupės nariai dalyvavo 
pirmajame projekto partnerių 

darbo grupės susitikime 
Ludzoje(LV). Bibliotekos direktorė 

ir projekto vadovė  
Alicija Matiukienė pasirašė  

partnerystės sutartį. 
 
 
 
 
 
 



 

2020 m. gruodžio 20 d. dešimt Rokiškio rajono savivaldybės  Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos  
specialistų dalyvavo nuotoliniu būdu ZOOM platformoje projekto partnerių organizuotame 
seminare  „X, Y, Z ir A kartos: iššūkiai darbdaviams, tėvams ir pedagogams“. 

 



SKAITYKLA PO REMONTO 

Suremontuotos Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos patalpos  
(83 m²) – koridorius, skaitykla ir žaisloteka (Taikos g. 19). Visose patalpose suremontuotos grindys, 
sienos ir lubos, atlikti nedideli elektros instaliacijos darbai. 

SKAITYKLA PRIEŠ REMONTĄ 



 

KORIDORIUS PO REMONTO 
PRIEŠ REMONTĄ 



 

    ŽAISLOTEKA PO REMONTO    ŽAISLOTEKA PRIEŠ REMONTĄ 



 

Nupirkta 813 vnt. naujų knygų, įsigyti nauji baldai (lentynos, staliai, kėdės ir t.t.), IT įranga 
(projektorius, projektoriaus ekranas, belaidės ausinės ir t.t.), taip pat dalis naujų žaislų. 

 



 

Atnaujintose (suremontuotose) patalpose sukurtos patogios sąlygos šeimų susitikimams, 
seminarams ir mokymams, edukaciniams užsiėmimams bei laisvalaikio praleidimui. 

 

    KALĖDŲ DVASIA  BIBLIOTEKOS SKAITYKLOJE 



 

Vaikų ir jaunimo skyriaus bibliotekininkės naujai suremontuotoje bibliotekos skaitykloje, 
naudodamos projekto metu įsigytą įrangą, baldus, knygas ir žaislinį traukinuką, sukūrė  vaizdo 
siužetus vaikams „Kalėdinio traukinuko istorijas“, pasakojimus skirtus Kalėdiniam laikotarpiui. 



 

2021 m. vasario 18 d. startavo pirmieji FAMILY TIME šeimoms skirti užsiėmimai!  
Zoom platformoje šeimos dalyvavo literatūrinėje popietėje „Aš, tėtis ir mama – skaitanti šeima”. 
Susitikimo metu bibliotekininkės pristatė geriausių 2020 metų knygų penketuką. Aktyviai nusiteikę 
vaikai kartu su mamytėmis gamino popierines musių girliandas. Pristatant Selemono Paltanavičiaus 
knygą „Sniego žmogelių žiema“, bibliotekininkės kvietė visus pajudėti ir, skambant muzikai, padaryti 
besmegenių mankštą.  
Susitikimui besibaigiant, kiekviena šeima papasakojo savo atsiųsto skirtuko atsiradimo istoriją. 
Atsisveikinant šeimos buvo pakviestos internete balsuoti už labiausiai patikusią 2020 metų knygą. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2021 m. vasario 25 d. vyko virtualus šeimų susitikimas su psichologe Jurgita Kaušakyte, 
kuri šeimoms vedė įdomią paskaitą-diskusiją apie neišnaudotas, tėvų, vaikų galimybes 
bei santykių stiprinimą.  
Teorinę dalį keitė praktinės užduotys. Jų metu dalyvavusios mamos dalinosi gerąja 
patirtimi, įžvalgomis. Kalbėta apie sunkumus, su kuriais susiduriama auginant vaikus. 
Užbaigdama paskaitą, psichologė pasiūlė rekomendacijas tėvų – vaikų santykių 
stiprinimui. 



 

2021 m. kovo 18 d. susitikime „Pasitikime pavasarį sveiki" Rokiškio rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuro specialistė Valentina Mickienė tėvams pristatė vaikų 
sveikatai palankios mitybos rekomendacijas. Siekiant, kad vaikų mityba būtų sveika ir 
subalansuota, tėvai turi atkreipti dėmesį į  tris svarbiausius sveikos mitybos principus: 
nuosaikumą, įvairumą, pilnavertiškumą. Susitikimo pabaigoje lektorė pateikė sveiko 
deserto receptus. 



 

2021 m. kovo 30 d. projekto renginys „Velykų pažinimo džiaugsmas“ buvo skirtas šeimoms, 
kurios nori pasiruošti ne mažiau linksmą ir dvasingą šventę namuose. Juk jau antrus metus 
ši šventė kiek kitokia.  
Virtualaus renginio metu kalbėta kaip šeimos laukia ir džiaugiasi viena gražiausių pavasario 
švenčių, kada bunda gamta, grįžta paukščiai, visus džiugina ryškiaspalvės verbos, 
sprogstančios medžių šakelės, o šeimas sutelkia smagus velykinių kiaušinių marginimo 
ritualas. Užsiėmimo kūrybinėje dalyje mamytės su vaikučiais mokėsi nudažyti 
„marmurinius“ margučius su svogūnų lukštais bei  pasigaminti velykinį kiškutį iš gamtinių ir 
namuose turimų priemonių.  



 

2021 m. balandžio 2–ąją minint Tarptautinę vaikų knygos dieną, į  virtualų susitikimą 
skaitytojus kvietė gerai žinomas rašytojas, gamtininkas, fotografas, aplinkosaugininkas 
Selemonas Paltanavičius, kurio pokalbį „Zoom“ platformoje stebėjo nemažas būrys knygų 
ir gamtos mylėtojų.  
Rašytojas pasakojo apie savo knygelėse atskleidžiamas spalvingas ir stebuklingas gamtos 
pasaulio paslaptis, priminė, kad pasakos moko pažinti pasaulį ir vertybes, dalinosi 
patarimais kaip išsaugoti ryšį su gamta, atsakinėjo į mažųjų klausimus.  
 



 

2021 m. balandžio 20 d. Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyrius 
šeimoms organizavo literatūrinį vakarą „Knygų pasaulis pilnas džiugių paslapčių“. 
Nuotolinis renginys kvietė vaikus pamėgti pasakas ir pamažu įprasti patiems skaityti 
knygas. 



 

Kaip padaryti, kad ilgai laukta šventė nenuviltų lūkesčių, būtų įspūdinga ir įsimintų 
vaikui visam gyvenimui? 
2021 m. gegužės 13 d, bibliotekininkės pakvietė šeimas į virtualų susitikimą 
„Nepamirštamos vaikų šventės“. Apie nepamirštamų vaikų gimtadienių organizavimo 
ypatumus, pasiruošimą ir rengimą pasakojo, dalijosi asmeniniais pavyzdžiais ir 
patarimais renginio viešnia, mama Inga Belovienė. Jai talkino dukrytė Elzė.    



 

1 
 
 

Norinčius turiningai ir įdomiai praleisti vakarą namuose Juozo Keliuočio viešoji 
biblioteka balandžio 26 d. pakvietė į virtualų susitikimą su vienu populiariausių 
lietuvių vaikų rašytojų Tomu Dirgėla. Gausus vaikų ir tėvelių būrys jungėsi į virtualų 
susitikimą „TOMAS DIRGĖLA ŠOKA BALETĄ“. Su dideliu nekantrumu visi laukė rašytojo 
prisistatymo ir pokalbio apie jo sukurtas knygas, personažus. 



 

Vasaros renginiai šeimoms prasidėjo edukacine programa ,,TU GALI PRAKALBINTI 
LĖLĘ“. Pagaliau, po ilgo karantino, dalyviai ir organizatoriai galėjo susitikti ir bendrauti 
gyvai. Visi vyko į Bajorų kaimo kultūros centrą, kur lėlių teatro „ČIZ“ aktorės Nijolė 
Čirūnienė, Dalia Ziemelienė vedė teatrinius žaidimus su lėlėmis, pristatė teatro „ČIZ“ 
istoriją, rodė pasakų personažus, kartu su šeimomis vaidino pasakų ištraukas. 
Viešnagė Bajorų lėlių namuose šeimoms paliko didžiulį įspūdį. 



 

Šeimos, auginančios paauglius ar vyresnio amžiaus vaikus birželio 9 d. buvo 
kviečiamos į virtualų susitikimą – „Kokią įtaką vaikų pasirinkimui gali turėti tėvai“. 
Paskaitą skaitė Rokiškio J. Tumo-Vaižganto mokytoja Rimutė Valentienė. 
Įdomų, daug žinių suteikusį susitikimą mokytoja užbaigė gražia mintimi, kad sėkmei 
reikia tik dviejų dalykų: tiksliai žinoti, ko trokšti ir vertinti, kiek pasiryžęs už tai 
sumokėti ir pradėti mokėti. 



 

Karštą ir saulėtą 2021 m. birželio 20 d. prie Rokiškio dvaro kumetyno, pievoje šalia 
tvenkinio, vyko šeimoms skirtas renginys „Žaisti pasakas kitaip“.  
Su dideliu susidomėjimu vaikai su tėveliais patogiai įsitaisę pievelėje ant spalvingų 
pagalvėlių, žiūrėjo bibliotekos lėlių teatro „Padaužiukai“ smagią inscenizaciją pagal J. 
Biržio pasaką „Kiškio trobelė“. 



 

2021 m. birželio 30 d. į saldžią „Grybukų kepimo“ edukaciją Laimutės Sadauskienės 
kepyklėlėje sugužėjo mamos, tėčiai, močiutės ir, aišku, saldumynus mėgstantys vaikai!  



 

Neatpažįstamai pasikeitusiose atnaujintose Juozo Keliuočio vaikų ir jaunimo skyriaus 
patalpose 2021 m. liepos mėnesį startavo bibliotekininkų organizuojami pirmieji 
projekto LLI-422 HOME „GYVIEJI“ renginiai, sulaukę didžiulio šeimų susidomėjimo.  
Pirmame susitikime šeimos klausėsi sekamos pasakos „Stebuklinga pati“ ir dalyvavo 
kūrybinėse lėlių piešimo dirbtuvėlėse, kurias vedė Vilniaus „Stalo teatro“ režisierė ir 
aktorė Saulė Degutytė.  



 

2021 m. liepos 14 d. vykusio kūrybinio edukacinio užsiėmimo „Medžio paslaptys“ metu 
dailininkė Asta Keraitienė  papasakojo daug įdomių dalykų apie tapybos ant medžio 
raidos istoriją ir edukacijos dalyvius išmokė tapyti ant pasirinktos medinės lentelės 
formos. 



 

Visiems labai patiko 2021 m. liepos 21 d. bibliotekininkų vedama edukacinė programa  
„Juodai balta mintis“, kurioje dalyviai ne tik susipažino su grafikos menu, bet ir, 
naudodami meninės išraiškos priemones, sukūrė įspūdingus atvirukus savo 
artimiesiems ir draugams. 



 

2021 m. liepos 27 d. nepamirštamą įspūdį šeimoms paliko kelionė į sodybą „Levandų 
Vanagynė“. Šeimos apžiūrėjo levandų lauką, iš verslininkės Kotrynos Laucytės išgirdo sodybos 
kūrimo istoriją ir levandų auginimo paslaptis. Dalyviai buvo pakviesti pasigaminti levandomis 
kvepiantį muiliuką bei paragauti levandos skonio arbatos ir saldumynų. 



 

2021m. liepos mėnesio projekto renginius užbaigė smagus kūrybinis užsiėmimas  
„Veltinio magija“. Dalyvių kūrybiškumas ir vaikų kantrybė nustebino net pačius 
organizatorius ir renginio vedėją Ingą Belovienę. Originalūs veltinio padėkliukai arbatos 
puodeliui ilgai džiugins mažuosius kūrėjus ir jų šeimos narius.  



 

2021 m. rugpjūčio  19-20  d. dvi dienas trukusiame seminare 
 „Skaitmeninė priklausomybė“ dalyvavo dešimt Rokiškio rajono savivaldybės Juozo 
Keliuočio viešosios bibliotekos  specialistų. 



 

Bibliotekos erdvėse vyko du edukaciniai užsiėmimai „Skirtukas knygai“. Užsiėmimų metu dalyviai 
susipažino su  bibliotekoje esančio  3D spausdintuvo Maker Bot Replicator+ galimybėmis. Išklausė 
3D spausdinimo teorinių žinių  bei įgijo daiktų maketavimo praktinių įgūdžių. Vaikai su tėveliais  
trimačio modeliavimo programa TinkerCad susimaketavo skirtuką savo knygai, kuris buvo 
atspausdintas 3D spausdintuvu. Daugelis vaikų gaminosi vardinius skirtukus. 



Edukacinis užsiėmimas „Pelėda – išminties ir pastovumo simbolis“ buvo organizuojamas su Rokiškio 
mamų klubu.  Į susitikimą atėjusios mamos su mažyliais susipažino su bibliotekoje esančia  pelėdų 
ekspozicija. Apžiūrėjusios pelėdas mamytės su vaikučiais kibo į kūrybinį procesą - iš popieriaus 
gaminosi savo pelėdą, kurią spalvino, dekoravo, kirpo, klijavo. Pasidarytas pelėdytes vaikai nešėsi į 
namus. Mamos džiaugėsi, kad gražūs darbeliai ilgai primins apie šauniai praleistą laiką bibliotekoje. 

 



 

2021 m. rugpjūčio mėnesio veiklas užbaigė smagi kelionė į Šlyninkos vandens malūną, esantį 
Zarasų rajone. Važiavo mamos, tėčiai su vaikais, močiutės su anūkėmis. Nuvykusių laukė 
ekskursija po senovinį vandens malūną, malūnininko pasakojimas apie malūno atsiradimo 
istoriją. Tautinio kulinarinio paveldo programoje visi degustavo senovinius patiekalus. Skaniausi 
buvo razavi blynai, kuriuos mažieji ragavo su uogiene. Iš kelionės visi grįžo pilni gerų įspūdžių. 



 

2021 m. spalio 7 d. bibliotekoje vyko šeimoms skirtas kūrybinis užsiėmimas „Pagauk sapną“. 
Mistiniame renginyje dalyvavo Rokiškio mamų klubo narės su savo vaikučiais. Šeimos mėgavosi 
kūrybiniu darbu ir į namus parsinešė savo rankomis pagamintą sapnų gaudyklę. 



 

PIRMIEJI TAPYBOS ANT ŠILKO ŽINGSNELIAI BIBLIOTEKOJE 
 

Nuostabios kūrybos akimirkos, kai įvaldai tapybą, spalvų liejimą ant šilko. Taip apie magišką vakarą 
kalbėjo susirinkusios šeimos į Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriaus 
organizuotas kūrybines dirbtuvėles „Rudeninės šilko spalvos“. Tapydamos paveikslus ant šilko, šeimos 
pailsėjo nuo per dieną susikaupusių rūpesčių, atsipalaidavo ir, padedami profesionalaus mokytojo, 
Rokiškio krašto dailininko Vytauto Daščioro pasinėrė į kūrybos ir spalvų pasaulį. 



 

ADVENTINĖ ŠEIMŲ POPIETĖ „KALĖDŲ STEBUKLO LINK“ 
2021 m. gruodžio 17 d. bibliotekoje vyko adventinė popietė „Kalėdų stebuklo link“, į kurią susirinko 
gražus būrys bibliotekos lankytojų – vaikučių su tėveliais kartu pabūti, pabendrauti, pažaisti 
adventinius žaidimus, savo rankomis pasigaminti kalėdinę dekoraciją – eglutę, sudalyvauti 
literatūrinėje viktorinoje. 



 

2022 m. minint Lietuvos valstybės atkūrimo  dieną – vasario 16-tą, bibliotekoje vyko kūrybinės 
dirbtuvės „Trispalvis vėjo malūnėlis Lietuvai“. Darbščios vaikų rankelės kūrė dovaną - spalvotus 
vėjo malūnėlius, skirtus Lietuvai.  



 

Šeimos dalyvavo kavinės 
„SENASIS GRAFAS“ šefų 
vedamoje blynų kepimo 
edukacijoje, kurios metu 
sužinojo apie Užgavėnių 
papročius, aiškinosi iš kokių 
produktų gali paruošti blynų 
tešlą, stebėjo kaip kepami 
blynai. Mažieji edukacijos 
dalyviai smalsiai klausinėjo, 
tyrinėjo aplinką, drąsiai 
bendravo su virtuvės šefais 
bei ragavo kelių rūšių blynų.  

UŽGAVĖNIŲ BLYNŲ KEPIMO EDUKACIJA  KAVINĖJE „SENASIS GRAFAS“ 



 

Prieš 2022 m. Šv. Velykas, didįjį ketvirtadienį, maži ir dideli skubėjo į Rokiškio  Juozo Keliuočio 
viešojoje bibliotekoje vaikų ir jaunimo skyriaus edukacinį renginį šeimoms „Atrieda Velykų 
margučiai“. Prisiminę senąsias tradicijas, vaikai susipažino su įvairiais kiaušinių marginimo būdais.  
Renginio metu vyravo pavasarinė nuotaika, džiugi šypsena bei laimingi dalyvių veidai. 



 

Šeimos kartu su teatro režisiere Nadiežda Ivanova sukūrė dvi pasakas J. Biržio „Kiškio trobelė“ ir „Trys 
paršiukai“, kurios buvo parodytos dviejuose tarptautiniuose Šeimų festivaliuose HOME Ludzoje 
(Latvija) ir Rokiškyje (Lietuva). Visiems labai patiko šeimų sukurti lėlių spektakliai.  



 

2022 m. gegužės 30 d. Rokiškio miestas trumpam virto KNYGIŠKIU! Rokiško Juozo Keliuočio viešosios 
bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje svečiavosi Sigutė Chlebinskaitė – žymi Lietuvos knygų 
iliustruotoja, grafikė. Moksleiviai dalyvavo edukacinėje programoje „Ką padarė žirklės“, kurios metu S. 
Chlebinskaitė pakvietė kiekvieną sukurti asmeninę interaktyvią knygą. 



 

2022 m. spalio 7 d. saulėtą penktadienio popietę šeimos ir jų augintiniai dalyvavo Liongino Šepkos 
parke vykstančiame renginyje „Kartu su geriausiu draugu“, skirtame  paminėti visame pasaulyje 
švenčiamą Pasaulinę gyvūnijos dieną. Renginio metu vyravo šilta ir jauki atmosfera.  Šeimos  atsivedė 
pačių įvairiausių veislių šunis.  Atvykusiųjų laukė įvairios pramogos. Ir vaikus, ir suaugusiuosius 
pradžiugino vilnietės, kinologės Sondros Joncevos ir šunelio Margio pasirodymas. Visiems drauge 
buvo labai smagu leisti didelius muilo burbulus, juos vaikytis po pievą, skaityti knygeles savo 
augintiniams, piešti geriausio draugo portretą bei dalyvauti smagioje kūrybinėje edukacijoje – iš įvairių 
popieriaus juostelių pasidaryti spalvingą augintinio paveikslą.  



 

Gegužės antrasis šeštadienis Rokiškio šeimoms teikė daug gerų emocijų, paliko įsimintinų įspūdžių. 
Mamos, tėčiai, močiutės su vaikais vyko į Ludzoje (Latvijoje) organizuojamą tarptautinį šeimų 
festivalį HOME. Ludzos miesto bibliotekos organizuotoje šventėje dalyvavo šeimos iš Ludzos (LV), 
Jēkabpilio (LV) ir Rokiškio (LT). 



 



 

2022 m. balandžio  29 d. Rokiškio r.  sav. Juozo Keliuočio viešoji biblioteka organizavo tarptautinį 
seminarą „Skaitmeninė komunikacija“ bibliotekų darbuotojams iš Rokiškio, Ludzos (LV) ir Jekabpilio 
(LV).  Lektorius – įmonės Nenešiosi. Lt, MB vadovas Donatas Talutis. Dalyviai labai gerai įvertino 
seminarą. Jie teigė, kad visas mokymų metu įgytas žinias taikys savo darbe. 
 



 

2022 m. birželio 11 d., Rokiškio r. sav. Juozo Keliuočio viešoji biblioteka organizavo  smagų ir 
kūrybišką tarptautinį šeimų festivalį HOME. Gausus šeimų būrys atvyko iš Jekabpilio (LV) ir Ludzos 
(LV) miestų, rinkosi šeimos ir iš Rokiškio rajono. Šventę vedė žinomas knygos personažas 
Karlsonas. Veiklos vyko trijose stotelėse: dalyviai stebėjo „Mokslinio šou atradėjų“ smagią 
parodomąją programą, dalyvavo dailininkės Astos Keraitienės kūrybinėse dirbtuvėlėse, kartu su 
menininke Ingrida Šeryte  piešė ant vandens (Ebru), vėliau visi kartu  žiūrėjo lėlių teatrų 
spektaklius. 
 

Šventei įpusėjus, skambanti muzika visus kvietė „Flashmobui‘ prie paminklo „Arka“. Lietuvių ir 
latvių šeimos, susikibę rankomis, „pastatė“ namą, virš kurio iškilo festivalio pavadinimas „HOME“.   

 

Daug svečių, šypsenų ir vasariškos nuotaikos buvo skambančiame Rokiškio bibliotekos kiemelyje. 
Čia visų susirinkusių laukė smagios pramogos. Vaikai pievelėje leido muilo burbulus, žaidė lauko 
žaidimus. Personažai Minion ir Peliukė Minė lankstė balionus. Bibliotekos savanorės piešė 
„Tattoo“. Edukacinėje programoje „Afrikos būgnai“ su Gediminu Mačiuliu buvo karšta kaip tikroje 
Afrikoje. Ir vaikas, ir suaugęs ėmė į rankas būgną, mušė į taktą, kartojo garsus.  
Šeimos iš Lietuvos ir Latvijos dar ilgai prisimins apie festivalį, kupiną nuoširdumo, kūrybiškumo, 
netikėtų susitikimų su knygų herojais, muzikos, šokių ir spalvų! 



 



 



 



 



 

2022 m. rugpjūčio 21–25 d. Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos 
specialistai kartu su projekto partnerių bibliotekų specialistais iš Ludzos (LV) ir Jekabpilio (LV) vyko į 
Suomiją, kur lankėsi penkiose bibliotekose ir susipažino su Suomijos bibliotekų sistema bei jų 
teikiamomis paslaugomis. Aplankytos bibliotekos: Helsinkio miesto centrinė „Pasilos“ (angl. Pasila 
Library) viešoji biblioteka, Helsinkio centrinė biblioteka „Oodi“ (angl. Helsinki Central Library Oodi), 
Helsinkio miesto biblioteka „Töölö“ (angl. Töölö Library), Espo miesto „Sello“ (angl. Sello Library) 
ir  Helsinkio universiteto bibliotekos (angl. The National Library of Finland). 



 
 



 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

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, savivaldybių, įstaigų, 
organizacijų ir komercinių paslaugų teikėjus, rasti jų vietas žemėlapyje. 



                                

  

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. 

Už prezentacijos turinį atsako Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, 
kad ji atspindi Europos Sąjungos nuomonę. 
 

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:  
    el. p. rasavingeliene71@gmail.com 
    tel. +370 61638688 
 

Daugiau informacijos apie projektą rasite: 
   www.latlit.eu. 
   www.europa.eu. 
   www.facebook.com/rokiskioviesojibiblioteka 
   https://www.rokiskis.rvb.lt/project-lli-422-home/ 
  

 


