
Projekto vertė - 435.447,24 Eur (ES parama - 370.130,15 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos 

 – 65.317,09 Eur ) 

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.  

Projekto vykdytojas – Rokiškio rajono savivaldybės administracija 

Projekto partneriai: Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centras; Rokiškio choreografijos 
mokykla; Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla; VšĮ Rokiškio jaunimo centras.  

 

 

Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra 
Rokiškio rajone 



Projekto tikslas ir trumpas aprašymas 

 

Projektu siekiama pagerinti Rokiškio rajono neformaliojo ugdymo mokyklose vykdomų 
neformaliojo švietimo veiklų kokybę ir padidinti jų įvairovę, kuri šiuo metu yra nepakankama. 
Tikimasi, kad gyvendinus projektą, bus atnaujinta neformalaus švietimo veiklai skirta 
infrastruktūra: atnaujintos Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro patalpos, įranga, 
baldai, centras vykdys sporto krypties , šachmatų, sveikos gyvensenos užsiėmimus; 
sutvarkytos VšĮ Rokiškio jaunimo centro patalpos, įsigyta įranga, baldai, centras vykdys dailės, 
techninės kūrybos, technologijos užsiėmimus; sutvarkytos Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos 
mokyklos patalpos, įsigyta įranga, baldai,  mokykla vykdys muzikos, technologinius 
užsiėmimus; atnaujintos Rokiškio choreografijos mokyklos patalpos, taip pat įsigyta įranga, 
baldai, mokykla vykdys muzikos, šokio, choreografijos, šokio, informacinių technologijų, 
medijos veiklas. Tiesioginę naudą iš numatomo įgyvendinti projekto gaus neformalaus 
ugdymo dalyviai, kadangi įgyvendinus investicijų projektą, pagerės jų darbo ir mokymosi 
sąlygos, taip pat ir visi Rokiškio rajono savivaldybės gyventojai, nes viešoji infrastruktūra bus 
tvarkoma jų mieste. 



Situacija su projekto įgyvendinimu (kas šiuo metu vykdoma, kas jau įvykę) 

2018 m. sausio 26 d. pasirašyta projekto „Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių 
plėtra Rokiškio rajone“ finansavimo sutartis. 

Šiuo metu parengti Rokiškio choreografijos mokyklos, Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos 
mokyklos, VšĮ Rokiškio jaunimo centro, Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro 
numatomų tvarkyti patalpų paprasto remonto aprašai, Rokiškio rajono kūno kultūros ir 
sporto centro stogo techninis projektas, įsigytos inžinerinės paslaugos. 

 



Nuotraukos (gali būti prieš projekto įgyvendinimą, įgyvendinimo metu, po 
projekto įgyvendinimo) 

VšĮ Rokiškio jaunimo centre įsigytos pagalbinės 
mokymo priemonės ir prietaisai robotikos 
užsiėmimams: planšetiniai kompiuteriai, robotų 
rinkinys Blue-Bot, robotų konstruktoriai LEGO 
WEDO 2.0, EV3 ir kt.  
 



Nuotraukos (gali būti prieš projekto įgyvendinimą, įgyvendinimo metu, po 
projekto įgyvendinimo) 

VšĮ Rokiškio jaunimo centre suremontuotas keramikos kabinetas, įrengtas projektorius su 
ekranu, nupirkti baldai. Nupirkta elektrinė krosnis keramikos užsiėmimams. 



Nuotraukos (gali būti prieš projekto įgyvendinimą, įgyvendinimo metu, po 
projekto įgyvendinimo) 

VšĮ Rokiškio jaunimo centre neformaliojo vaikų švietimo kabinetams: galerijos, tapybos, 
technologijų, sutvarkytos grindys, įrengti projektoriai su ekranais. 


