
 

      Jeigu seniau daugumai žodis „biblioteka“ reiškė tik vietą, kur 

buvo galima rasti įvairiausių knygų, tai dabar užsukus į šią įstaigą 

galima gauti žymiai daugiau.  

      Nuo 2017 metų pavasario Rokiškio r. savivaldybės Juozo 

Keliuočio viešoji biblioteka kaip partnerė, kartu su Lietuvos Šiaulių 

verslo inkubatoriumi ir Panevėžio verslo konsultaciniu centru ir 

kaimyninės Latvijos Žiemgalės planavimo regionu (jis 

vadovaujantis projekto partneris), Kuržemės planavimo regionu, 

Latvijos kaimo verslo konsultavimo ir mokymų centru, Aizkrauklės 

savivaldybe pradėjo visai naują etapą – nėrė į verslo vandenis. 

Biblioteka tapo pilnaverte Europos Sąjungos remiamo 2014-2020 

m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 

programos projekto „Verslo paramos sistemos sukūrimas ir 

prieinamumas Žiemgaloje, Kuržemėje ir Šiaurės Lietuvoje“, LLI-131 

(BUSINESS SUPPORT) dalyve.  

      Projekto vadovė Rokiškyje – bibliotekos direktorė  

Alicija Matiukienė, projekto koordinatorė – Rasa Vingelienė. 

 

Parengiamieji darbai 

 

      Rokiškis – pasienio miestas, todėl kaimynystė su Latvija atveria 

naujas, įdomias ir perspektyvias bendradarbiavimo galimybes, o 

toks projektas – puiki galimybė tai pasiekti. Dar prie prasidedant 

projektui buvo atliktas abiejų šalių verslo paramos sistemos 

įgyvendinimo galimybių tyrimas: domėtasi verslo paramos institucijų abiejose šalyse veikla, jų teikiamomis 

paslaugomis verslininkams, nustatytos jų stipriosios ir silpnosios pusės, parinktos reikalingiausios temos 

mokymams. Visa tai apibendrinus suformuotas pagrindinis projekto tikslas – skatinti verslumą, sukurti ir pateikti 

informacinės paramos sistemą, kuri prisidėtų prie verslo idėjų įgyvendinimo bei verslo sukūrimo. Šiems tikslams 

pasiekti laukė dideli darbai: įsteigti du verslo paramos centrus: Aizkrauklės sav. verslo paramos centrą ir Rokiškio 

verslo paramos centrą Rokiškio Juozo  Keliuočio viešojoje bibliotekoje, tobulinti veikiančių verslo paramos centrų 

materialinę bazę ir žmogiškuosius išteklius, įkurti pasienio regionų mentorystės tinklą, skirtą verslo gyvybingumo ir 

vystymo plėtrai Latvijoje ir Lietuvoje, organizuoti seminarus  smulkaus ir vidutinio verslo atstovams, siekiantiems 

pradėti verslą, sukurti bendrą Latvijos, Lietuvos  tinklalapį su integruota verslo paramos konsultavimo sistema, 

jungiantį visų  partnerių internetines svetaines, atlikti verslo paramos sistemos įgyvendinimo galimybių tyrimą. 

 

Atnaujinta mokymo bazė, mokymo priemonės 

 

      Pirmasis projekto žingsnis – 2017 m. rudenį buvo įkurtas bibliotekos, verslo ir nevyriausybinių organizacijų 

klasteris „Versli biblioteka“. Buvo atnaujintos bibliotekos patalpos (Taikos g. 19), įrengta mokymų klasė, įsigyti nauji 

baldai ir kompiuterinė įranga. Paruošus vietą mokymams buvo žengta dar toliau – mokymų klasėje suformuotas 

naujausių verslo knygų fondas, įsigyta  1150 naujausių verslo knygų. 

        Veikla vienoje vietoje neapsiribota, todėl projekto naudą greitai pajuto ir daug rajono gyventojų – pradėtos 

teikti mobilios bibliotekos paslaugos. Iš anksto buvo suplanuoti maršrutai, parengti grafikai ir bibliotekos 

darbuotojos kartu su klasterio nariais aplankė atokiausius rajono kampelius. Išvykų metu buvo pristatyta kaimų 

gyventojams  vykdomas Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšomis finansuojamas projektas, kviesti dalyvauti 

seminaruose, mokymuose. Mobiliojoje bibliotekoje  gyventojams buvo teikiamos interneto paslaugos, 

rekomenduojamos knygos iš naujai įkurto verslo paramos knygų fondo. 

 

Naudingi mokymai 

 

        Norint kitus mokyti, reikia ir patiems turėti daug žinių, todėl dvi bibliotekos darbuotojos kartu su kitų projekto 

partnerių dalyviais dalyvavo ir baigė „TOP 20” konsultantų mokymus Latvijoje. Kursus vedė ir visas mentorystės 

subtilybes dalyviams perdavė profesionalūs lektoriai iš Belgijos, Vokietijos ir Olandijos. Vėliau merginos  vedė 

mokymus ir visomis įgytomis žiniomis dalinosi su Rokiškio rajono verslininkais.  



         Mokymai ir seminarai vyko ne tik Lietuvoje. Seminare, kuris vyko Bauskėje (Latvija), dalyvavo Rokiškio rajono 

smulkaus ir vidutinio verslo atstovai, bei norintys pradėti savo verslą. 

         2018 m. sausio mėnesį į bibliotekoje naujai įkurtą verslo klasę atvyko Latvijos mokslų akademijos (LMA) 

Ekonomikos instituto direktorė mokslininkė Nina Linde, kuri pateikė atliktą LMA Ekonomikos instituto Lietuvos ir 

Latvijos pasienio verslo paramos sistemos analizę. Susitikime su mokslininke dalyvavo darbo biržos, rajono VVG, 

NVO, Všį „Versli Lietuva“ atstovai, smulkūs rajono verslininkai ir tie, kurie dar tik planuoja pradėti verslą. Dalyviams 

buvo įdomu sužinoti, kas – latviai ar lietuviai – turi daugiau verslo galimybių bei optimizmo. Tyrimų duomenimis 

17,2 proc. lietuvių ir tik 4,9 proc. latvių vysto verslą kaimyninėje šalyje. Pagrindinis verslo plėtojimui stabdis – 

biurokratinis aparatas, nepažįstama verslo aplinka ir informacijos trūkumas, todėl labai svarbu kurti bendras verslo 

platformas, organizuoti seminarus, keistis kontaktais.  

 

Mokėsi verslo pradžiamokslio 

 

         Kaip viena iš projekto galimybių artimiau susipažinti abiejų šalių verslo atstovams, verslo renginys Latvijoje. 

2018-2019 m.  pavasarį nemažas Rokiškio amatininkų ir verslininkų būrys savo gaminius pristatė Aizkrauklėje 

vykusioje mugėje, kurios tikslas buvo suteikti verslininkams galimybę reklamuoti savo produktus ir surasti naujų 

partnerių Latvijoje ir Lietuvoje. Čia dalyvavo apie 400 tautodailininkų, amatininkų, verslininkų ir ūkininkų iš abiejų 

valstybių, o mugę aplankė apie 5000 žmonių. 

         2018 metų pavasaris taip pat buvo darbingas. Balandžio 25-26 d. ir gegužės 16-17 d. Rokiškio Juozo Keliuočio 

biblioteka kvietė dalyvauti mokymuose bibliotekos, NVO ir verslo klasterio  „Versli biblioteka“ narius, smulkaus ir 

vidutinio verslo atstovus bei pradedančius verslininkus dviejų dienų „E-komercijos“ mokymuose. Mokymų metu 

dalyviai išklausė intensyvų elektroninės komercijos praktikos kursą, įgijo žinių kaip pardavinėti savo prekes 

internete bei susikurti e-parduotuvę, surasti pirkėjus. Mokymus vedė E-komercijos ekspertas, verslininkas, valdantis 

eilę E-komercijos projektų bei konsultuojantis Lietuvos ir užsienio įmones – Vytautas Vorobjovas.  

         Dar vieni labai naudingi „Pardavimai ir derybos“ mokymai bibliotekoje vyko gegužės 10-11 d. Čia dviejų dienų 

užsiėmimuose kuriuos vedė lektorius Mindaugas Žebrauskas, dalyvavo bibliotekos, NVO ir verslo klasterio  nariai, 

smulkaus ir vidutinio verslo atstovai bei pradedantieji verslininkai. Dalyviai išmoko išsikelti derybinius tikslus, 

sužinojo, kaip juos pasiekti, pasirenkant atitinkamą strategiją ir taktikas bei tapti sąmoningesniais derybininkais, 

valdančiais savo derybų rezultatą. 

         Atėjus rudeniui, rugsėjo 6-7 d. ir rugsėjo 10-11 d. biblioteka kvietė dalyvauti mokymuose  turinčius savo verslą 

arba vadybos patirtį, visus norinčius patobulinti lyderystės įgūdžius, susitikti su mentorių komanda Lietuvoje ir 

Latvijoje, susirasti  naujų verslo kontaktų bei įsitraukti į platesnį verslo bendradarbiavimo tinklą. Mokymų 

konsultantės Vilma Lukštaraupytė ir Viltė Antanavičiūtė dalyviams pristatė mentorių tinklo koncepciją, skirtumus 

tarp mentoriaus ir ugdomojo vadovo, sėkmingos mentorystės procesą bei metodus, kurie reikalingi efektyviam 

bendravimo ir bendradarbiavimo procesui. 

  

Nuo svajonės – iki savo verslo 

 

         2019 metų pavasaris taip pat buvo darbingas. Kovo  6-7 dienomis verslininkai, mentoriai ir verslo paramos 

organizacijų atstovai buvo kviečiami dalyvauti „Rožmalos“ poilsio komplekse, Bauskės r. (Latvija) vykusioje 

tarptautinėje  konferencijoje. Jos metu didelę patirtį turintys verslininkai pristatė savo sėkmės istorijas, dalinosi savo 

patirtimi apie naujų produktų kūrimą, eksporto galimybes, pardavimų sėkmę, elektroninę prekybą bei įvairias verslo 

paramos galimybes.  

        Dar vieni mokymai J. Keliuočio bibliotekoje vyko kovo 25 d. Čia buvo laukiami smulkaus ir vidutinio verslo 

atstovai bei pradedantieji verslininkai. Jiems organizuoti verslumo mokymai „Kokybės vadyba, nukreipta į klientų 

poreikių patenkinimą”. Šių mokymu metu dalyviai turėjo galimybę išsiaiškinti daugelį verslo subtilybių, susipažinti 

su pagrindiniais jaunam verslui kylančiais iššūkiais, tobulinti savo profesinius ir socialinius įgūdžius bei 

kompetencijas. 

        „Visuomet pagalvodavau, kaip būtų gerai turėti kažką savo, pabandyti kurti nedidelį verslą, – kalbėjo viena iš 

projekto dalyvių Aurika Aurylė. – Mokymuose mes gavome labai daug vertingos informacijos, kuri buvo aiški, 

konkreti. Mokėmės kaip pradėti verslą nuo nulio. Čia sutikome puikių lektorių, daug vienminčių, kurie mielai 

dalinosi savo idėjomis. Gavome tikrą verslo pradžios abėcėlę.“ 

         Kovo 26-ąją vyko jau paskutinieji, tačiau labai naudingi ir didelio susidomėjimo sulaukę „Facebook mokymai 

verslui“. Mokymus  vedė  Facebook, Google ir Digital Marketer HQ sertifikuotas skaitmeninės reklamos specialistas, 

strategas ir vadovas Daugvinas Liberis. Buvo mokomasi, kaip socialinius tinklus naudoti reklaminiais tikslais, 

išsigryninti savo Facebook auditoriją ir tikslingai ją pasiekti,  naudoti Facebook, kaip komunikacijos ir turinio 

testavimo įrankį. 



         Baigiantis projektui, kovo mėnesį, rajono viešojoje bibliotekoje susitiko visi projekto partneriai iš Latvijos ir 

Lietuvos, kur vyko verslo klasterio „Versli biblioteka“ veiklos pristatymas. Susitikime dalyvavo Rokiškio mero 

pavaduotojas Stanislovas Dambrauskas ir Aizkrauklės meras Leons Līdums. 

         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 

 
Straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už straipsnio turinį atsako Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji 

biblioteka. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę. 

 

Daugiau informacijos apie projektą: 
 

  www.latlit.eu.             

  www.rokiskis.rvb.lt 

  www.facebook.com/rokiskioviesojibiblioteka 

 

 Projekto metu buvo sukurta bendra LV, LT verslo paramos platforma su integruota verslo konsultavimo sistema, apjungianti  

  visų projekto partnerių  internetines svetaines. Naudinga informacija tiek pradedantiems verslą, tiek jį jau turintiems!  

        

 www.business-support.lt                                                
     

 

 
 

 

 
 

 

 

   Sukurta bendra e-mokymosi platforma norintiems pradėti verslą. Mokymo programa apima verslumo pradmenų ugdymą 

   pradedantiesiems, savęs įgalinimą, verslo planavimą, susipažinimą su marketingo pagrindais, verslo finansavimo, 

   teisinius, IT aspektus ir verslo plano parengimą.             

 

     www.learnbusiness.eu 
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