PROJEKTAS LT04-1-KM-K01-005 „VOSS
MODELIO INTEGRAVIMAS KULTŪROS
PRIEINAMUMO PLĖTOJIMUI IR
KULTŪRINIO ŠVIETIMO STIPRINIMUI
PANEVĖŽIO REGIONE“

PROJECT LT04-1-KM-K01-005
„INTEGRATION OF THE VOSS MODEL FOR
THE DEVELOPMENT OF CULTURAL
ACCESSIBILITY AND STRENGTHENING OF
CULTURAL EDUCATION IN PANEVĖŽYS
REGION“

2021 m. gegužės 25 d. Panevėžio rajono
savivaldybės administracija su VšĮ Centrine projektų
valdymo agentūra pasirašė projekto „Voss modelio
integravimas kultūros prieinamumo plėtojimui ir
kultūrinio švietimo stiprinimui Panevėžio regione“,
įgyvendinamo pagal 2014–2021 m. Europos
ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą
„Kultūra“, sutartį. Ši sutartis pasirašyta Partnerystės
sutarties tarp Panevėžio rajono savivaldybės
administracijos, Panevėžio rajono Naujamiesčio
kultūros centro–dailės galerijos ir Voss kultūros
mokyklos iš Norvegijos Karalystės pagrindu, kurie,
būdami partneriais, bendradarbiaus vykdant projektą.
Bendra projekto vertė – 177 738,46 Eur, iš jų
151 077,69 Eur Europos ekonominės erdvės
finansinio mechanizmo bei Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšos, 26 660,77 Eur – Panevėžio
rajono savivaldybės biudžeto lėšos.
Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos
finansiniai mechanizmai yra Islandijos, Lichtenšteino
Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės indėlis
mažinant ekonominius ir socialinius skirtumus bei
stiprinant dvišalius santykius su 15 ES šalių Vidurio ir
Pietryčių Europoje bei Baltijos šalyse.
Pagrindinis projekto tikslas: pagerinti
profesionalių kultūros produktų ir paslaugų sklaidą
Panevėžio regione bei užtikrinti lygiavertį
prieinamumą; skatinti suaugusiųjų, vaikų ir jaunimo
kūrybingumą, sudarant sąlygas jų dalyvavimui
kultūrinio švietimo veiklose bei plėsti Panevėžio
regiono kultūros organizacijų bendradarbiavimo ribas.
Projekto įgyvendinimo metu, integruojant
norvegiškąjį Voss modelį regiono muzikiniuose meno
kolektyvuose,
numatoma
sukurti
kūrybinius
produktus – dvi profesionalias koncertines programas,
kurios trimis teritoriniais lygmenimis – vietos,

On 25th of May, 2021 Panevėžys district
municipality administration and Central Project
Management Agency signed an agreement of project
„Integration of the Voss model for the development of
cultural accessibility and strengthening of cultural
education in Panevėžys region“ implementation. This
agreement was signed on the basis of a Partnership
Agreement among Panevėžys district municipality
administration, Panevėžys district Naujamiestis
Cultural center–Art Gallery and Voss Cultural School
from Norway, which, as partners, will cooperate in the
project. This project is being implemented under the
EEA Financial Mechanism 2014–2021 Programme
„Culture“.
Total sum of the project is 177 738,46 Euro
(therein 151 077,69 Euro is support of the EEA
Financial Mechanism and budget co-financing, and
26 660,77 Euro is contribution of Panevėžys district
municipality).
The EEA and Norway Grants are funded by
Iceland, Liechtenstein and Norway. The Grants have
two goals – to contribute to a more equal Europe, both
socially and economically – and to strengthen the
relations between Iceland, Liechtenstein and Norway,
and the 15 beneficiary countries in Central and SouthEastern Europe and the Baltic States.
The main goal of the project: to improve
dissemination of professional cultural products and
services in the Panevėžys region and to ensure equal
accessibility; to encourage creativity of adults,
children and young people by facilitating their
participation in cultural education activities and to
expand cooperation boundaries of Panevėžys region's
cultural organizations.
During the implementation of the project, by
integrating the Norwegian Voss model in the region's

savivaldybės bei apskrities centro – pristatomos
plačiajai visuomenei.
Norvegiškasis Voss modelis – pirmoji tokio
pobūdžio programa Skandinavijoje, visapusiškai
ugdanti esamus ir būsimuosius muzikinių meno
kolektyvų vadovus jų vietos kolektyvų ir ansamblių
aplinkoje. Šis metodas duoda pozityvių rezultatų ir
muzikantų emocinei sveikatai, ir kolektyvo
muzikiniam progresui – Voss modelis suteikia
besimokančiajam priemones, reikalingas savo paties
kūrybingumui „išlaisvinti“, atskleisti, išreikšti ir
perteikti kitiems: mokoma tausojančios vadovavimo
kolektyvui filosofijos, vizualaus muzikinio kūrinio
pateikimo analizės ir interpretacijos; repetavimo ir
dirigavimo technikos.
Tikimasi, jog norvegiškąja patirtimi gerinama
vadovavimo muzikiniams meno kolektyvams kokybė,
pabrėžiant kolektyvo vadovo vaidmenį, sąlygos
kultūrinio gyvenimo plėtrą ir muzikinio lygio augimą
regione, išlaikys esamus ir skatins naujus žmones
įsilieti į įvairiapusį kultūrinį savo krašto gyvenimą;
kaimiškųjų vietovių gyventojai turės galimybę gauti
aukštos kokybės kultūrines paslaugas, o įtraukus ir
prasmingas dvišalis bendradarbiavimas padės mažinti
socialinius ir kultūrinius skirtumus regionuose. Iš
Norvegijos partnerių taip pat tikimasi perimti gerąją
mažesniųjų miestelių kultūros veikėjų glaudaus
bendradarbiavimo su didesnių regioninių centrų
kultūros veikėjais patirtį, padedančią užtikrinti
aukštos kokybės kultūros paslaugas kiekvienam
gyventojui.
Projektą planuojama įgyvendinti per 20 mėn.

musical art groups, it is planned to create two
professional concert programs, which are going to be
presented to the general public at three territorial
levels – local, municipal and county center.
The Norwegian Voss model is the first program
of its kind in Scandinavia to comprehensively educate
the leaders of music ensembles in the environment of
their local ensembles. This method yields positive
results for both the emotional health of musicians and
the musical progress of the ensemble – the Voss model
provides the learner with the tools needed to unleash,
reveal, express and communicate their own creativity
by teaching philosophy of sustainable leadership and
visual performance, rehearsal and conducting
techniques.
It is hoped that the Norwegian experience will
improve the quality of leadership in music groups,
emphasizing the role of the band leader, as well as it
will condition the development of cultural life and
musical level, maintaining existing and encouraging
new people to join the diverse cultural life of their
region. People in rural areas will have access to highquality cultural services, while inclusive and
meaningful bilateral cooperation will help to reduce
social and cultural disparities between the regions. It
is also expected to learn from the good Norwegian
practices of cultural actors in smaller towns of close
cooperation with cultural actors in larger regional
centers, helping to ensure high-quality cultural
services for every inhabitant.
It is planned to implement the project within 20
months.

Daugiau informacijos apie projektą gali suteikti
projekto vadovas Remigijus Vilys,
Panevėžio rajono savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
vyr. specialistas, tel. +370 45 508 369,
el. p. remigijus.vilys@panrs.lt

For more information about the project please
seek the project manager Remigijus Vilys, Chief
specialist of Education, culture and sports
department of Panevėžys district municipality
administration, tel. +370 45 508 369,
e-mail: remigijus.vilys@panrs.lt

