
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. 



 
 
Atliktas Rokiškio rajono neformalaus ugdymo įstaigų patalpų atnaujinimas 
Rokiškio rajono neformalaus ugdymo įstaigos įsigijo įrangą / baldus  

 
 
1. Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centre atnaujinta sporto salė (apie 443,61 kv. m. patalpa Nr. 101), 

sporto salės balkonas (apie 82,8 kv. m.) pagalbinės patalpos (apie 79 kv. m., patalpų Nr. 105, 104, 103, 
102, 109, 108, 107, 106), atliktas dalies stogo remontas (apie 360 kv. m.), įrengta šachmatų ir sveikos 
gyvensenos klasė (apie 41,98 kv. m. patalpa Nr. 201). Bendras sutvarkytas plotas apie 647,61 kv. patalpų ir 
apie 360 kv. m stogo. Atnaujinta kompiuterinė įranga, baldai, sporto priemonės. 

2. Všį Rokiškio jaunimo centre atnaujintos nusidėvėję patalpos (101, 102 , 201, 202, 203, 204,),kuriose 
vykdomi dailės (tapybos, galerijos), technologijų užsiėmimai bei keramikos užsiėmimai. Bendras sutvarkytas 
plotas apie 202,08 kv. m. pagal Projektą Nr. (17-45). Atnaujinta kompiuterinė įranga, baldai, kitos priemonės. 

 

3. Rokiškio choreografijos mokykloje suremontuota šokio klasė ir pritaikyta audiovizualinių menų laboratorijos 
veiklai, įrengta vaizdo įrašų peržiūrėjimo patalpa, atliktas 2 šokių salių dalinis remontas, įrengtos pertvaros 
(patalpos: 101, 102, 103, 104, 105, 106). Iš viso sutvarkyta ir įrengta apie 225,43 kv. patalpų. Darbai atlikti 
pagal Projektą Nr. (17-45).Atnaujinta kompiuterinė įranga, muzikos instrumentai, baldai. 

 

4. Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykloje sutvarkytos 2 solfedžio klasės (patalpos 210, 211), ir pritaikytos 
fonotekos ir kompiuterių klasei, darbui su įvairiomis kompiuterinėmis programomis. Bendras sutvarkytas  
plotas apie 65,52 kv. m. Darbai atlikti pagal Projektą Nr. (17-45). Atnaujinta kompiuterinė įranga, muzikos 
instrumentai, baldai. 

 

 



Rokiškio choreografijos mokykla  
Respublikos g. 96  Rokiškis  į. k. 191570356 



VšĮ Rokiškio jaunimo centras 
Vytauto  g. 20  Rokiškis  į. k. 190254729 



Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centras 
J. Basanavičiaus   g. 3  Rokiškis  į. k. 173259236 



Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla 
Kauno g. 4  Rokiškis  į. k. 190253584 


