
Gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymas 

 
Rytis Pivoriūnas su šeima – žmona Žaneta ir keturiais vaikais (Laisvydei 15, Deimilei 13, Kostui 

9, Elidijai 6 metai) – gyvena Dusetose. Čia ir gimė 1974 m. gruodžio 12 d., o 1993 m. baigė Dusetų 

Kazimiero Būgos vidurinę mokyklą su sustiprintu dailės ugdymu. 1997 m. ir 1999 m. Vilniaus 

Universitete baigė bakalauro ir magistro filosofijos studijų programas.  

Dvylika metų dirbęs pedagoginį darbą Antazavės Juozo Gruodžio vidurinėje mokykloje (1999–

2011 m.),  Dusetų Kazimiero Būgos (2000–2009 m.) bei  Zarasų „Ąžuolo“ (2003–2006 m.) 

gimnazijose; mokęs etikos (kai kuriais metais dar istorijos ir kaip papildomo ugdymosi – filosofijos, 

projektų vadybos, estetikos, psichologijos). 2015–2016 m. dirbo Lietuvos kultūros taryboje su 

projektais susijusių dokumentų vertinimo ekspertu.  

Šiuo metu (nuo 2015-11-14) nepilnu (0,75) etatu dirba Zarasų krašto muziejaus struktūriniame 

padalinyje – Kazimiero Būgos memorialiniame muziejuje muziejininku (kultūrinės veiklos 

vadybininku).   

Keliolika metų buvo aktyvus visuomenininkas: Dusetų jaunimo klubo „LDK pėdsekiai“ vienas iš 

įkūrėjų ir prezidentas nuo 2001 m. iki 2012 m.; Zarasų rajono jaunimo visuomeninių organizacijų 

sąjungos „Apskritas stalas“ vienas iš steigėjų (2002 m.) ir valdybos narys (iki 2006 m.); „Dusetų 

seniūnijos ir parapijos bendruomenės santalkos” valdybos narys 2003–2012 m.; „Aukštaitijos 

bendruomenių asociacijos vietos veiklos grupės“ vienas iš steigėjų ir valdybos narys (2004–2008 m.); 

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Zarasų susivienijimo narys (2006 m.); Laisvosios 

Dusetų Kolegijos – atviro jaunimo ugdymo(si) centro įkūrėjas ir vadovas nuo 2007 iki 2010 metų; 

„Zarasų savivaldybės vietos veiklos grupės“ tarybos narys (2008–2010 m.); LDK pajėgų paramos 

fondo steigėjas ir valdytojas (bet veiklų dar nebuvo).  

2012 m. pedagoginė bei visuomeninė veikla nutrūko, liko individuali veikla, buvo tęsiama ir 2007 

m. pradėta ūkinė veikla.  

Įgūdžiai ir kūrybiniai pasiekimai: kultūros, meno ir neformalaus ugdymosi projektų vadybos 

teorinė ir praktinė (projektų rengimas, rašymas ir vykdymas, ataskaitų rengimas, projektų efektyvumo 

vertinimas) patirtis – parengęs ir įgyvendinęs daugiau kaip dvidešimt projektų, rengęs Dusetų ir Rytų 

Aukštaitijos strategijas; Dusetų metraščio Nr. 1 (2006 m.) koredaktorius ir leidėjas; „Tavo LDK“ 

strategija 2007 metais savaitraščio „Atgimimas“ rengtame konkurse „Padovanok Lietuvai viziją“ buvo 

nominuota liudijimu, nes iš beveik trijų šimtų vizijų pateko į geriausiųjų trisdešimtuką; veikalo (2010 

m. išleisto CD formatu su vertimais į devynias užsienio kalbas) „Tavo LDK strategija: Lietuvos 

Dvasios Kanonas?“ autorius ir kūrybinės sąveikos vadovas; sumanęs ir parengęs knygą Dusetų Kaimų 

paLikimas (žr. http://www.buga.zarasumuziejus.lt/dusetu-krastotyra/dusetu-kaimu-palikimas); nuo 1998 

metų užsiimantis esmėtyra (tiriantis pamatinius teorinius modelius) – ieškantis pamatinių esmėvokų ir 

rašantis visuotinio paveldo žinyną „Esmynas“; Kazimiero Būgos memorialinio muziejaus svetainės 

http://www.buga.zarasumuziejus.lt redaktorius ir tekstų autorius.    
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