
2021 m. 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: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ 
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. 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“ 
Vykdomos projekto veiklos sukurtoje Pandėlio krašto kultūrą reprezentuojančioje infrastruktūroje: 
vykdomos interaktyvios edukacijos, pristatančios Pandėlio krašto istoriją, literatūrą, muziką ir 
meną. Pandėlio miesto bibliotekoje 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 kuriami vaizdai: 

edukacijos dalyvis turi 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. Susipažinti su Pandėlio krašto lankytinomis vietomis ir žymiomis 
asmenybėmis galima sieniniuose stenduose pateiktoje informacijoje. Stendai eksponuojami 
Pandėlio bibliotekos laiptinėje ir fojė. 
Projektas finansuojamas EŽŪFKP, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Rokiškio rajono 
savivaldybės lėšomis. 
 

„Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje infrastruktūroje“ 
Dalyvaudami projekto veiklose, gyventojai įgyja arba sustiprina skaitmeninius įgūdžius. 
Skaitmeniniai konsultantai tobulina savo esamas žinias tiesioginėse transliacijose, teminėse 
akcijose, mokomuosiuose filmukuose. Projektą finansuoja Europos regioninės plėtros fondas ir 
Lietuvos Respublikos Valstybės biudžetas. 
 

„Poetinis Alfonso Keliuočio ruduo“ 
Projektas skirtas deramai Rokiškio krašte paminėti Alfonso Keliuočio – tipiško Aukštaitijos krašto 
poeto – 110-ąsias gimimo metines. Bendradarbiaujant su rajono literatų klubu „Vaivorykštė“, 

rajono mokyklomis, rajono žiniasklaida, paskelbti kūrybinį konkursą, skirtą Alfonsui Keliuočiui. 
Surengti literatūrinį-muzikinį sambūrį, pakviečiant profesionalų muzikos kolektyvą, be kitų kūrinių 
atliksiantį ir Alfonso Keliuočio „Jonines“, aktorių-skaitovą, pristatysiantį šio poeto kūrybą. 
Sambūrio metu pagerbti kūrybinio konkurso laureatus, jų kūrybą publikuoti Rokiškio krašto 
kultūros žurnale „Prie Nemunėlio“. Vykdyti projekto veiklų sklaidą rajono švietimo įstaigose ir 
bibliotekose, taip pat Aukštaitijos regione. 



Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Rokiškio rajono savivaldybė. 
 

„Baltu poetės Elenos Mezginaitės taku“ 
Projektu bus siekiama paminėti mūsų krašto poetę Eleną Mezginaitę, populiarinti jos kūrybą rajone, 
ir Panevėžio regione, skatinti kultūrinį turizmą,  įvairinti renginių formatą. 
Į veiklas bus įtrauktas rajono jaunimas, profesionalūs atlikėjai, J. Miltnio dramos tetaro aktoriai, 
dainuojamosios poezijos atlikėjai, regiono literatai, bibliotekininkai, kultūros darbuotojai ir 
skaitytojai. Bus organizuoti 5 renginiai: Laibgalių kaimo, Rokiškio J. Keliuočio ir Kupiškio 
viešosiose bibliotekose, Panevėžio miesto E. Mezginaitės vardo bibliotekoje,  traukinyje „Rokiškis-

Šiauliai/Šiauliai-Rokiškis“ ir Panevėžio glžk. stotyje ar perone. Organizuotas regioninis kūrybos 
konkursas. Išleista konkurso dalyvių kūrybos knyga. Sukurta kilnojamoji stendinė paroda. 
Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Rokiškio rajono savivaldybė. 
 

„Tradicinė šventė „Širvynė  2021“  
Projektu bus vykdomos tradicinės šventės, vykstančios nuo 2011 m. veiklos. Rugpjūčio 28 d. 
Degučiuose, poeto Pauliaus Širvio tėviškėje, (Obelių sen.) bus surengta jubiliejinė 10-oji šventė 
„ŠIRVYNĖ“. Bus atliktos 4 profesionalių atlikėjų parengtos  meninės programos (liaudiškos 
muzikos grupės programa, teatrinė kompozicija pagal P. Širvio poeziją, laiškus ir atsiminimus, 
Lietuvos ir užsienio lietuvių kūrėjų dainuojamoji poezija, aktorinės skaitymų programos). Bus 
sukurta apie 70 suvenyrų su šventės atributika, skirtų šventės populiarinimui Lietuvoje ir už jos 
ribų. 
Projektas finansuojamas Rokiškio rajono savivaldybės(Prioritetiniai 2021 m. renginiai). 

 

„Tarptautinis lėlių teatrų festivalis „Kai atgyja lėlės“ 
Bus organizuotas XXV tarptautinis lėlių teatrų festivalis ,,Kai atgyja lėlės“. 

Bibliotekos teatras pastatys 1 naują spektaklį. Preliminarūs dalyvių kolektyvai: Jūrmalos kultūros 
centro lėlių teatro studija (Latvija); Viljandi lėlių teatras (Estija);Klaipėdos lėlių teatras (Lietuva);  
Rokiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos lėlių teatras ,,Padaužiukai“ (Lietuva);Rokiškio r. Bajorų 
kultūros centro lėlių teatras ,,ČIZ“ (Lietuva); Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios 
bibliotekos lėlių teatras ,,Šaukšto šmaukšto teatras“ (Lietuva). 

Festivalis jungiantis bibliotekas, kultūros centrus, lėlių teatrus, bendruomenes bendrai kūrybai, 
bendradarbiavimui ir partnerystei. Telkiantis bendraminčius lėlininkus, vaikus ir kitus žmones, 
norinčius kokybiškai praleisti laisvalaikį. Tai renginys, ugdantis bendruomeniškumą, bendravimą 
vienų su kitais, dalijimąsi gerąja patirtimi ir plečiantis žinias apie lietuvių bei užsienio šalių rašytojų 
kūrybą vaikams, lėlių teatrą, kultūrą. 
Projektas finansuojamas Rokiškio rajono savivaldybės (Prioritetiniai 2021 m. renginiai). 

 

„Kaip padėti SAU ir TAU, kad gyventume!!!“ 
Projekto tikslai: mokytis laiku ir teisingai įvertinti gręsiančio pavojaus ženklus.  Užtikrinti 
psichologinės pagalbos prieinamumą asmenims, turintiems emocinių, elgesio ir asmenybės 
sunkumų, išgyvenantiems įvairias krizes, patyrusiems smurtą ar susidūrus su savižudybe artimoje 
aplinkoje. Projekto uždaviniai: Skleisti šviečiamąją misiją bendruomenės nariams – šeimoms, 
jaunimui, pagyvenusio amžiaus žmonėms, socialinę atskirtį patyrusiems žmonėms. Skatinti 
bendruomenės sveikatingumą, dalyvavimą propaguojant sveiką gyvenseną, sveikatos stiprinimą, 
gerinant gyventojų gyvenimo kokybę. Kelti tarpusavio santykių pagrindinį prioritetą – 

humaniškumą. 
Planuojami 2 susitikimai  su psichologu, 3 susitikimai su lektoriais, kurie gilinasi į žmogaus 

psichologiją ir suteiks bendruomenėms nariams kompetentingų žinių apie žmogaus savivertę, 
reikšmę, požiūrį į sveiką ir aktyvų gyvenimą, krizių ir grėsmių įveikimus. Bus parengta kilnojamoji 

paroda, kuri pagal iš anksto sudarytą grafiką, keliaus po rajono bibliotekas – filialus ištisus metus. 
Projektą finansuoja Rokiškio rajono savivaldybė (Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji 
programa). 


