Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka įgyvendindama 2014-2020 Interreg V-A
Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Verslo paramos sistemos
kūrimas ir prieinamumas Žiemgaloje, Kuržemėje ir Šiaurės Lietuvoje“ LLI-131(BUSINESS SUPPORT)
pakvietė visus projekto partnerius iš Latvijos ir Lietuvos į bibliotekos, NVO ir verslo klasterio „Versli
biblioteka“ veiklos pristatymą. Susitikime dalyvavo Rokiškio mero pavaduotojas Stanislovas
Dambrauskas ir Aizkrauklės meras Leons Līdums.
Susitikimas vyko kavinėje „Senas Grafas“. Renginio pradžioje, projekto vadovė Alicija Matiukienė pristatė klasterio „Versli
biblioteka“ kūrimo istoriją, pasidžiaugė projekto rezultatais bei galimybe prisidėti prie verslo kūrimo Rokiškio rajono
teritorijoje, organizuojant įvairius mokymus ir seminarus, padedant pradedantiems verslininkams įgyti reikalingas žinias ir
patirtį bei suteikiant galimybę tapti aktyviais tarptautinės verslo paramos sistemos dalyviais. Projekto vadovės kalbą
papildė projekto metu sukurtas filmas.
Pirmoji savo veiklą pristatė klasterio „Versli biblioteka“ narė Kotryna Laucytė, visus sužavėdama pačios išaugintų levandų
magija. Kotryna pasidžiaugė, kad jai pradėti ir plėtoti verslą įkvėpimo suteikė kita klasterio narė – Raimonda
Stankevičiūtė-Vilimienė. Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė svečius supažindino su VVG veikla, kurios vienas iš
pagrindinių tikslų – padėti kaime gyvenantiems žmonėms kurti savo verslus. Apie projekto metu sukurtus verslus įdomiai
papasakojo ir savo darbus pristatė dar trys klasterio narės tai – Nadiežda Ivanova, Inga Belovienė ir Irina Kalnietienė.
Klasterio veiklų pristatymą kulminavo klasterio narys, kavinės „Senas Grafas“ šeimininkas Algimantas Šablinskas, kuris
pasidalino savo patirtimi dalyvaujant projekte. Svečiams pristatė Rokiškio krašto tradicijas, žymiausias vietas, krašto
kultūrinio paveldo gamintojus, vėliau visiems pasiūlė produktų degustaciją.

Projekto susitikimo pabaigoje partneriai aptarė tolimesnio bendradarbiavimo galimybes pasibaigus projektui bei aplankė
naujai įkurtą bibliotekos verslo centrą, naujai rekonstruotą viešąją biblioteką ir Rokiškio krašto muziejų.
Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga. Visas projekto biudžetas – 729 604,12 Eur. Iš jų – bendrasis Europos regioninės
plėtros fondo finansavimas – 620 163,47 Eur.
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.
Projekto partneriai:
Žiemgalės planavimo regionas – vadovaujantis projekto partneris (LV) www.zemgale.lv
Kuržemės planavimo regionas (LV) www.kurzemesregions.lv
Latvijos kaimo verslo konsultavimo ir mokymų centras (LV) www.llkc.lv
Aizkrauklės savivaldybė (LV) www.aizkraukle.lv
Šiaulių verslo inkubatorius (LT) www.svi.lt
Panevėžio verslo konsultacinis centras (LT) www.pvkc.lt
Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka (LT) www.rokiskis.rvb.lt
Projekto trukmė: 2017.04.01-2019.03.31
Už pranešimo turinį atsako Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis
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.rokiskis.rvb.lt
www.facebook.com/rokiskioviesojibiblioteka

