
2020 projektai 
 

„Romuvos keliais“. 
 

Tęstinis projektas, įgyvendinamas Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro leidžiamame 

Rokiškio krašto kultūros žurnale „Prie Nemunėlio“. Projektas atspindi krašto kultūrinį gyvenimą, 
fiksuoja nematerialųjį kultūros paveldą, nūdienos kultūrines tradicijas, studijuoja Keliuočių 

kūrybinį palikimą, pristato krašto menininkų kūrybą.  Projektas  skatina krašto istorijos, kultūros 

tyrinėjimus ir pažinimą, bendruomenių kultūrinio gyvenimo studijas, puoselėja tradicijas ir 

papročius. Projektą dalinai finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas, Rokiškio rajono  

savivaldybė, NVO „Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras“. 

„Prisijungusi Lietuva“. 

Projektas „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga  Lietuvos  skaitmeninė 

bendruomenė“, (toliau –projektas „Prisijungusi Lietuva“). Projekto tikslas –padėti gyventojams 

išmokti efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis bei internetu ir jo 

teikiamomis galimybėmis. Projektas „Prisijungusi  Lietuva“  skirtas  gyventojams,  kurie  vis dar 

nesinaudoja ar minimaliai naudojasi internetu, taip pat tiems, kurių skaitmeniniai įgūdžiai yra 

nepakankami. Norint apmokyti daug žmonių, sukurtas „skaitmeninių lyderių“ ir „e. skautų“ 

(savanorių) tinklas. Prie šio tinklo prisijungė ir 1200 šalies bibliotekininkų, kurie konsultuoja 

gyventojus planuojamuose atnaujinti viešosiose interneto prieigos taškuose. Projektas yra plačios 

apimties – į jį pakviesta apie 750 vietos bendruomenių, suorganizuota iki 10 tūkst. konsultavimo 

ir mokymo renginių, kurie vyksta 1200 viešųjų interneto prieigos  taškų bibliotekose. Kita renginių 

grupė skiriama jaunimui. Įgyvendinant projektą organizuojami kūrybiniai IRT konkursai, 

kūrybinės dirbtuvės bei kiti renginiai  jaunimui.  Jie  skatins moksleivius išsamiau domėtis 

informacinėmis technologijomis, programavimu, ugdys kūrybiškumą bei saviraišką; o taip pat 

skatins savanorystę –kvies tapti projekto „e. skautais“ ir prisidėti prie vietos bendruomenės narių 

skaitmeninių įgūdžių tobulinimo viešuosiuose interneto prieigos taškuose. Visiems šiems tikslams 

pasiekti kuriama ar atnaujinta mokymų medžiaga. Projekte vykdomame gyventojų skaitmeniniam 

švietimui pasitelkti bibliotekų viešųjų interneto prieigos taškai. Projektas finansuojamas Europos 

regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto lėšomis. 

„Pandėlio krašto kultūrinio lauko aktualizavimas inovacijų kontekste“. 

Projektas finansuojamas  EŽŪFKP,  Lietuvos  Respublikos  valstybės  biudžeto  ir  Rokiškio rajono 

savivaldybės lėšomis. Juo bus sukurta Pandėlio krašto kultūrą reprezentuojanti infrastruktūra: 
interaktyvios edukacijos, pristatančios Pandėlio krašto istoriją, literatūrą, muziką ir meną. Pandėlio 

miesto bibliotekoje bus pastatytos dvi interaktyvios instaliacijos: 1. Pažintinė kelionė „Dviračiu 

po Pandėlio kraštą“, susipažįstant su istorinėmis, literatūrinėmis ir kt. lankytinomis vietomis. 2. 

Meno terminalas „Aš Pandėlio krašto menininkų darbuose“, kuriame bus kuriami vaizdai: 

edukacijos dalyvis turės galimybę pasirinkti jį dominantį Pandėlio krašto menininką (M. 

Bičiūnienė, L. Šepka ir kt.) ir įsikūnyti jo kūrinyje –savo atvaizdą matyti menininko stilistikoje 

arba pamatyti save paveikslo fone. Bus sukurta sieninių stendų mobili sistema, kurioje 

pateikiama glausta tekstinė ir vaizdinė informacija apie Pandėlio krašto žymius žmones ir 

lankytinas vietas. Stendai bus  eksponuojami Pandėlio bibliotekos laiptinėje ir fojė. 
 



„Pagiriamasis žodis kalbai“. 

Projektas skirtas lietuvių kalbos puoselėjimui, kalbos kultūros ugdymui ir  kūrybiškumo skatinimui. 

Projekto tikslinė auditorija - rajono literatai, moksleiviai, pedagogai, bibliotekos skaitytojai ir 

lankytojai. Projekto veiklose vyks kūrybinis konkursas „Pagiriamasis žodis kalbai“, diskusija-

seminaras „Lietuvių kalbos istorija, dabartis ir ateitis“, literatūrinė-muzikinė valanda 

„Devyniabrolė“. Veiklas projekte finansuoja Valstybinė lietuvių kalbos komisija. 
 

„ŠIRVIADA Rokiškio – P. Širvio tėviškės, gyvenimo ir kūrybos krašte“. 
 

Projektas skirtas poeto Pauliaus Širvio gimimo 100-čiui paminėti. Iš dalies projektą finansuoja 

Lietuvos kultūros taryba ir Rokiškio rajono savivaldybė. Minint  Pauliaus Širvio metus, bus sukurta 

P. Širvio erdvė bibliotekos kiemelyje, atsiras lentelės su P. Širvio eilėraščio 

„Aš beržas“ tekstu rajone vietose, sietinose su poetu. Numatytos vietos lentelėms ir Rokiškio 

mieste. Bus sukurta teatralizuota programa poeto gyvenimo ir kūrybos tema, taip pat startuos 

regioninė jaunimo programa „Dainuoju P. Širvį“. Iš dalies projektą finansuoja Lietuvos kultūros 

taryba ir rajono savivaldybė. 
 

„Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje infrastruktūroje“. 
 

Dalyvaudami projekto veiklose, gyventojai įgijo arba sustiprino skaitmeninius  įgūdžius, padaugėjo 

interneto vartotojų. Skaitmeniniai konsultantai tobulina savo esamas žinias tiesioginėse 

transliacijose, teminėse akcijose, mokomuosiuose filmukuose. Rokiškio rajono savivaldybėje 

apmokyti 332 žmonės (33 grupės) pagal pradedančiųjų mokymų programą, 731 žmogus (72 

grupės) pagal pažengusiųjų mokymų programas. 2020 01 01 dienai rajone apmokyti 1063 žmonės. 
Projektą finansuoja Europos regioninės plėtros fondas ir Lietuvos Respublikos Valstybės biudžetas. 
 

Kultūrinė programa: poetiniai-meniniai atradimai 

Finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos ( 4000 Eur) ir Rokiškio rajono savivaldybės (1020 Eur). 

TIKSLAS – sukurti profesionalios kultūros ir meno žanrų įvairove paremtą, poezijos puoselėjimo 

tradiciją rajone. 

UŽDAVINIAI 
Populiarinti vietos kultūriniam identitetui būdingą poezijos žanrą regione; 
Lavinti vietos kūrėjų ir visuomenės kultūrinį skonį, skatinti susidomėjimą kultūros ir meno kūrybos, 
jos žanrų įvairove; 
Skatinti kultūros ir meno kūrėjus, atlikėjus prisidėti prie vietos visuomenės kultūrinės savimonės 
ugdymo; 

Įtraukti Panevėžio regiono literatus į bendradarbiavimą kūrybinėse veiklose; Įtraukti rajono jaunimą į 
kūrybines veiklas. 

Didinti kultūros ir meno prieinamumą visų amžiaus grupių rajono gyventojams ir socialios atskirties 

grupėms. 
VEIKLOS 

Profesionalių renginių ciklas bibliotekoje (2020 m, rugpjūčio-gruodžio mėn.), populiarinantis 

poezijos žanrą. 
Profesionalų kūrėjų, atlikėjų indėlis į Kultūros ir meno kūrybos žanrų įvairovės (poezija: trioletai, 

miesto poezija, meditaciniai eilėraščiai, poezijos klasika + kiti menai: grafika, dainuojamoji poezija, 

muzika, bliuzas, dailė, šokis) sklaidą rajone; 

Kūrybinis Panevėžio regiono konkursas „Trioletas“ (Rokiškio, Biržų, Pasvalio, Kupiškio ir kt. 

literatai). 

Kūrybinės dirbtuvės vaikams. Filmo sukūrimas. Animuotos eiliuotos pasakos sukūrimas. 
 



Pagiriamasis žodis kalbai 

Finansuojamas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos. 800 Eur. 

TIKLAS: skirtas Lietuvių kalbos dienoms paminėti. 
UŽDAVINYS: skatinti domėjimąsi lietuvių kalba, formuoti teigiamas visuomenės nuostatas dėl 
lietuvių kalbos ir jos vartojimo. 

VEIKLOS: 

Konkursas „Pagiriamasis žodis kalbai“; 

Seminaras „Lietuvių kalbos praeitis, dabartis ir ateitis“; 

Poezijos ir muzikos valanda DEVYNIABROLĖ pagal J. Marcinkevičiaus poemą „devyni broliai“. 

Kriaunų bendruomenės programa SKRAJOJANTIS SARTŲ SŪNUS: reiškiu, giedu, linksminu. 

Pauliaus Širvio diena Rokiškyje 

Finansuojamas Rokiškio rajono savivaldybės. 750 Eur. 

TIKSLAS: paminėti P. Širvio 100-ąjį gimtadienį, rugsėjo 6 d. Rokiškio mieste. UŽDAVINIAI: 
Rokiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos kiemelyje įkurti P. Širvio erdvę: tentai, suoliukai, 

svyruoklis beržas; 
Šventinis renginys. VEIKLOS: 

Teatralizuota programa, skirta P. Širviui (režisierius J. Buziliauskas). 

P. Širvio gyvenimo ir kūrybos pristatymas; 

Konkurso SKIRIAMA POETUI rezultatų paskelbimas; 

Mūsų širdžių poetas 

Bendras projektas su rajono literatų klubu „Vaivorykštė“. 560 Eur 

TIKSLAS – įvairiapusiškai paminėti poeto Pauliaus Širvio 100-ąsias gimimo metines Rokiškio 

krašte. 
UŽDAVINIAI: 
Organizuoti kultūrinių veiklų ciklą rajone, skirtą P. Širvio 100-osioms gimimo metinėms ir Rokiškio 

miesto įkūrimo metinėms. 
Ugdyti klubo narių kūrybiškumą. 
Į veiklas įtraukti rajono bendruomenę ir skatinti jų kūrybines raiškas. 
Stiprinti partnerystę: bendradarbiauti su biblioteka, Kupiškio, Biržų, Dusetų ir kt. aplinkinių rajonų 

literatų klubais. 

VEIKLOS: 

1. Savos kūrybos eilėraščių, skirtų poetui P. Širviui, skaitymai: 

1.1 „Pauliaus Širvio keliais Rokiškio krašte“: Pandėlio miesto bibliotekos kieme, Salų dvaro 

parke, Aleksandravėlės bibliotekos kieme, Rokiškio bibliotekos kiemelyje. 

1.2 P. Širvio ir savo kūrybos skaitymai: „Ant mėlynųjų Sartų“: plaukiant plaustu iš Kriaunų po 

Sartų ežerą ir Degučiuose. 
2 Kūrybinis konkursas „Skiriama poetui“: eilėraščio ar kito literatūrinio žanro kūrinio apie poetą 

sukūrimas. 
3 Literatūrinė-muzikinė kompozicija „Kaip Tavęs nemylėt...“. 

4 Leidinio SKIRIAMA POETUI leidyba. 
  



Dainuok širdie, Širvį 
 

Projektas finansuojamas kultūros rėmimo fondo lėšomis. 6650,00 Eur. 
TIKSLAS – siekdami paminėti šią datą ir atsižvelgdami į esamą ir galimą nepalankią įprastoms 
bibliotekos veikloms situaciją iki jubiliejinių poeto metų pabaigos, norime jį pristatyti visuomenei. 

naujomis formomis, prieinamomis esant tam tikriems bendravimo ribojimams. 

UŽDAVINYS – novatoriškas poeto Pauliaus Širvio 100-čio paminėjimas, užtikrinant veiklų 
prieinamumą, atsižvelgiant į kultūros vartojimo aplinkybių pokyčius. 
VEIKLOS 

Šiuo projektu sukursime literatūrinį produktą, laikantis visų saugumo reikalavimų, ir perkelsime jį į 
skaitmeninę erdvę, kad juo galėtų mėgautis poeto lyrikos gerbėjai ne tik Lietuvoje, bet ir visame 
pasaulyje. P. Širvio poeziją skaitys vietos aktoriai, rajono literatai, bibliotekininkai ir visi norintys 

rokiškėnai. 
Kita poeto kūrybos pristatymo dalis bus parengta, bendradarbiaujant su žinomais. 

Lietuvos aktoriais, skaitančiais P. Širvio kūrybą. Aktoriai taip pat jie dalinsis savo mintimis apie poeto 
kūrybą ir savo kūrybiniais potyriais. 

Bus sujungta ir sumontuota visa filmuota medžiaga ir sukurtas filmas, išsamiai pristatantis poeto P. 
Širvio gyvenimą, kūrybą, jo glaudžias sąsajas su Rokiškio kraštu. 
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