2022 metai BALANDIS
Žalienė, Vaida. Poezija Laisvės aikštėje / Vaida Žalienė. – Iliustr. // Tarp knygų. – ISSN 0868-8826. –
2022, Nr. 4 (balandis), p. 41.
Kovo 21 d., minėdama Pasaulinę poezijos dieną, Panevėžio Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka
organizavo poezijos skaitymo akciją „Elena Mezginaitė žmonių širdyse“, kuri vyko pačiame miesto
centre, šurmuliuojančioje Laisvės aikštėje. Renginyje dalyvavo ir Rokiškio literatų klubo
„Vaivorykštė“ nariai, vadovaujami pirmininkės bibliotekininkės Daivos Vilkickienės.
Rokiškio švietimo centre įvyko priešmokyklinukų skaitovų konkursas „Seku, seku pasaką“ /
Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro inform. – Iliustr. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. –
2022, bal. 1, p. 14, 16.
Kovo 29 d. Rokiškio švietimo centre vyko konkursas „Seku, seku pasaką“, skirtas
priešmokyklinukams. Konkurse dalyvavo ir pasakas sekė Rokiškio lopšelių-darželių „Nykštukas“,
„Pumpurėlis“, „Varpelis“ auklėtiniai, Rokiškio Senamiesčio progimnazijos mokinė, Juodupės lopšeliodarželio auklėtinės. Renginį organizavo Rokiškio švietimo centras ir Rokiškio lopšelio-darželio
„Varpelis“ priešmokyklinio ugdymo mokytojai kartu su rajono priešmokyklinio ugdymo mokytojų
metodine taryba. Konkursą vedė Nykštukas (mokytoja Rimutė Mateikienė) ir Pepė Ilgakojinė
(mokytoja Kristina Gasiūnienė). Laimėtoją rinko vertinimo komisija, kurią sudarė režisierė Dalia
Ziemelienė, bibliotekininkė Nadiežda Ivanova ir mokytoja Liucija Varnienė. Geriausia skaitove
išrinkta Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“ auklėtinė Elzė Patricija Šiupinytė.
Grigalienė, Rita. Seimo narys Jonas Jarutis surengė naujojo biuro įkurtuves / Rita Grigalienė. – Iliustr.
// Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2022, bal. 1, p. 14, 16.
Kovo 28 d. vyko Seimo nario Jono Jaručio biuro įkurtuvės. Seimo narį pasveikino Rokiškio rajono
savivaldybės meras Ramūnas Godeliauskas, vicemeras Tadas Barauskas, socialdemokratas Seimo
narys Vidmantas Kanopa, Seimo nario padėjėjai iš Kupiškio, Rokiškio „valstiečius“ atstovavo Gražina
Švanienė, konservatorius – Audronė Kaupienė, atvyko netoliese įsikūrusių įstaigų – bibliotekos,
Užimtumo tarnybos Rokiškio skyriaus – vadovės, Rokiškio krašto muziejaus direktorė Nijolė
Šniokienė, poliklinikos vadovė Danguolė Kondratenkienė, Rokiškio socialinės paramos centro
direktorė Jolanta Paukštienė ir kiti. Sveikinimų sulaukė naujasis J. Jaručio padėjėjas Egidijus Vilimas ir
padėjėja Lina Meilutė-Datkūnienė.
Grigalienė, Rita. Karo pabėgėliai iš Ukrainos sukviesti į susitikimą / Rita Grigalienė. – Iliustr. //
Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2022, bal. 1, p. 13, 16.
Apie tai, kad Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su rajone
apsistojusiais ukrainiečiais, kurio metu jiems buvo suteikta informacija apie tai, kur kreiptis, norint
gauti socialines išmokas, medicininę pagalbą, vietas vaikų darželiuose bei mokyklose, kur pramogauti,
gauti informacijos ir kaip pasirūpinti savo augintiniais. Renginį organizavo savivaldybės mero patarėja
V. Mykolaitienė, renginį vedė rajono savivaldybės Komunikacijos ir kultūros skyriaus vedėja I.
Matelienė. Rokiškio r. savivaldybės meras R. Godeliauskas išsakė palaikymo žodžius sunkų laikotarpį
išgyvenantiems ir nuo karo pabėgusiems žmonėms. Apie galimybę pasirūpinti atvykusiais vaikais
papasakojo savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus ved. A. Laužadis, vyr. specialistė J. Geidanienė.
Kaip gauti socialinę paramą pasakojo savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjo
pav. Z. Čaplikienė, vyr. specialistės V. Kilienė ir R. Mikulėnienė. Apie užsiregistravimo sąlygas bei
įsidarbinimo galimybes papasakojo Užimtumo tarnybos Panevėžio klientų aptarnavimo departamento
Rokiškio skyriaus vedėja Dalia Starkuvienė. Kur kreiptis įsigijus nekokybiškus maisto produktus,
paaiškino Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Panevėžio departamento Rokiškio skyriaus
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vedėjas, valstybinis veterinarijos inspektorius L. Ragaišis. Karo pabėgėliams yra galimybė gauti
nemokamas veterinarijos gydytojo paslaugas.
Milaknienė, Reda. Kultūros įstaigos pasiruošusios suteikti visą įmanomą paramą / Reda Milaknienė;
GR archyvo nuotr. – Iliustr. – Rubrika: Ukraina // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, bal.
2, p. 9.
Rokiškio rajono savivaldybės Komunikacijos ir kultūros skyriaus vedėja Irena Matelienė apie
kultūros įstaigas, pasirengusias suteikti visą įmanomą paramą, nemokamas paslaugas nuo karo
pabėgusiems ukrainiečiams. J. Keliuočio viešosios bibliotekos Lankytojų skyriaus vedėja Snieguolė
Galvelienė bei Krašto muziejaus už komunikaciją atsakinga darbuotoja Jolita Jurevičienė apie
ukrainiečių apsilankymą šiose įstaigose, teikiamas paslaugas.
Šiltas susitikimas su ukrainiečiais: ne tik pasidalinta informacija, bet ir suteikta galimybė
bendrauti, integruotis / savivaldybės inform.; savivaldybės nuotr. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN
1822-7740. – 2022, bal. 2, p. 3.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su rajone apsistojusiais
ukrainiečiais. Susitikimą inicijavo rajono savivaldybė, siekdama susisteminti informaciją, supažindinti
pabėgėlius su žmonėmis, kurie gali padėti išspręsti kylančias problemas ir iššūkius. Renginyje
dalyvavo rajono vadovai, įvairių sričių administracijos specialistai, Valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos Panevėžio departamento Rokiškio skyriaus vedėjas Laimutis Ragaišis, Raudonojo Kryžiaus
atstovai ir Užimtumo tarnybos Rokiškio skyriaus vedėja Dalia Starkuvienė. Renginį vedė savivaldybės
Komunikacijos ir kultūros skyriaus vedėja Irena Matelienė. Artimiausiu metu planuojama
komunikacijai su Rokiškyje apsistojusiais ukrainiečiais sukurti grupę „Facebooko“ platformoje
„Ukrainiečiai Rokiškyje“, kur bus dalinamasi aktualia informacija. Visiems atvykusiems išdalinta
atmintinė su svarbiausiais kontaktais, kurie palengvins paieškas, informavo Komunikacijos ir kultūros
skyriaus vedėjos pavaduotoja Justina Daščioraitė.
Popietė: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, bal. 2, p. 1.
Balandžio 3 d. Antanašės biblioteka ir bendruomenė kviečia į poezijos ir dainų popietę „Praskrist
aguonų suknele“. Bibliotekoje bus pristatytos Gražinos Degutytės-Pitrėnienės knygos „Jazminų
vakaras“ ir „Praskrist aguonų suknele“. Renginio metu koncertuos Egidijus Kundrotas.
Naujose knygose – apie paslaptis ir pavojus, COVID pasekmes vaikams / parengė Daiva
Vilkickienė. – Iliustr. – Rubrika: Knygų apžvalga // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, bal.
5, p. 8.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka siūlo paskaityti intriguojančias knygas, kuriose pilna
paslapčių, baimių, pavojų, meilės, tai: Rimantas Kėvalas „Ką mes padarėme savo vaikams“ 2021,
Mason Cross „Neieškok manęs“ 2022, Emily Gunnis „Prarastas vaikas“ 2021, Karen White „Mergina
iš Legaro gatvės“ 2022, Ruth Druart „Kol Paryžius miegojo“ 2022.
Bičiūnaitė, Vilma. Kazliškis stengiasi išsaugoti savitą veidą / Vilma Bičiūnaitė. – Iliustr. – Rubrika:
Seniūnijose. – Turinys: Seniūnija nedidelė, bet privalumų daug / Justina Kazanavičienė. Kuo arčiau
žmonių, tuo pagalba greitesnė / Mindaugas Petkevičius. Svarbu išsaugoti savitą veidą / Alvydas
Mackus. Gyvenimas sukasi aplinkui biblioteką / Irena Žindulienė // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 18227740. – 2022, bal. 9, p. 6.
Apie Kazliškio seniūniją, kuri prieš trejus metus rajono valdžiai turėjo pateikti svarius argumentus,
skaičius dėl išlikimo, kad nebūtų prijungta prie kitos seniūnijos. Šiuo metu seniūnijos darbuotojai
persikėlė į naujas patalpas, kuriose telpa ir seniūnija, ir biblioteka, ir kultūros centras, ir bendruomenė.
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Seniūnė J. Kazanavičienė ir kaimo bendruomenės pirmininkas A. Mackus džiaugiasi kaime
įsikuriančiomis jaunomis šeimomis. Pateiktas pokalbis su šioje seniūnijoje esančių įstaigų atstovais.
Urtapaitė, Žemyna. Jaunimas ir politika: kiekvieno balsas gali būti išgirstas / Žemyna Urtapaitė. –
Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, bal. 9, p. 3.
Apie jaunimą ir politiką, stereotipus, jauno žmogaus domėjimąsi politika mintimis pasidalina
rokiškėnai Paulius Varnas, Giedrius Kanopa, Renata Čeponienė, Panemunio bibliotekininkė Elena
Baronienė.
Dangus – pasiekiamas kiekvienam / parengė Daiva Vilkickienė. – Iliustr. – Rubrika: Knygų
apžvalga // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, bal. 12, p. 8.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka pristato naujausias knygas, kuriose autobiografijos,
tolimųjų kultūrų paieškos, sovietmečio griūties mozaika, tai: Doloresa Kazragytė „(Ne)paskutinis
veiksmas“ 2022, Ferdinand von Schirach „Kava ir cigaretės“ 2022, Tahir Shah „Mago mokinys“ 2021,
Andret Makine „Mano draugas armėnas“ 2021, „Algimantas Zurba: nuo Apaščios lygumų iki Vilniaus
kalvų“, sudarytoja Laima Zurbienė 2021.
Milaknienė, Reda. Iš Paryžiaus – su naujomis idėjomis / Reda Milaknienė; asmeninio archyvo nuotr. –
Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, bal. 12, p. 2.
Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras kartu su Visuomenės sveikatos biuru, Krašto
muziejumi, Juozo Keliuočio viešąja biblioteka, Rokiškio baseinu bei asociacija „Veiklus pilietis“
įgyvendina projektą, kuriuo norima stiprinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjų
vadybines kompetencijas ir lyderystę, siekiama plėsti neformaliojo suaugusiųjų mokymo veiklas,
gerinti paslaugų kokybę. Balandžio 4–9 d. projekto dalyviai dalyvavo stažuotėje Paryžiuje. Stažuotės
metu dalyviai išklausė lektorės dr. Giedrės Cibulskaitės-Veršinskienės seminarą „Prancūzijos
formalioji ir neformaliojo švietimo sistema“, susipažino su bendrojo ugdymo programomis,
suaugusiųjų švietimu, TAU universitetų veikla, kultūros įstaigų, centrų įsitraukimu į neformalųjį
suaugusiųjų švietimą. Plačiau apie išklausytas paskaitas, seminarus, aplankytas įstaigas Švietimo centro
metodininkė, projekto vadovė Dalia Valskienė.
Projekto dalyviai savo kompetencijas tobulino Paryžiuje / Rokiškio krašto muziejaus inform. –
Iliustr // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2022, bal. 15, p. 6.
Rokiškio krašto muziejus kartu su Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, Juozo
Keliuočio viešąja biblioteka, Rokiškio baseinu bei asociacija „Veiklus pilietis“ dalyvauja Rokiškio
rajono savivaldybės švietimo centro Erasmus+KA1 programos projekte, kuriuo norima stiprinti
neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjų vadybines kompetencijas ir lyderystę, siekiama
plėsti neformaliojo suaugusiųjų mokymo veiklas, gerinti paslaugų kokybę. Balandžio 4–9 d. projekto
dalyviai dalyvavo stažuotėje Paryžiuje. Stažuotės metu dalyviai išklausė lektorės dr. Giedrės
Cibulskaitės-Veršinskienės seminarą „Prancūzijos formalioji ir neformaliojo švietimo sistema“,
susipažino su bendrojo ugdymo programomis, suaugusiųjų švietimu, TAU universitetų veikla, kultūros
įstaigų, centrų įsitraukimu į neformalųjį suaugusiųjų švietimą.
Istorija, dokumentika, tikri įvykiai… / parengė Daiva Vilkickienė. – Iliustr. – Rubrika: Knygų
apžvalga // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, bal. 21, p. 8.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka siūlo paskaityti knygas apie slegiantį ypatingumą, šaltą
valstybinį protą, tai: Algirdas M. Budreckis „Algirdas“ 2021, Rasa Bugavičutė-Pece „Berniukas, kuris
matė tamsoje“ 2021, Arūnas Bubnys „Holokaustas Lietuvos provincijoje 1941 metais“ 2021, Jūratė
Sučylaitė „Prieš srovę“ 2021, Vytautas Kirkutis „Rašalinė su rugiagėlėmis“ 2022, Bella Swift
„Mopsas, svajojęs tapti žvaigžde“ 2021.
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Marmokienė, Austra. Vaikų Velykėlės: būti kūrybiškiems, skatinti mąstymą / Austra Marmokienė;
lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ archyvo nuotr. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. –
2022, bal. 21, p. 12.
Rokiškio lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ „Šiaudinukų“ grupės vaikai su mokytojomis Austra
Marmokiene ir Virginija Savičiene kūrė margučius, parskrendančius paukščius iš antrinių žaliavų.
Tikslas – suteikti vaikams žinių apie Velykų papročius, skatinti atpažinti paukščius, prasmingą antrinių
žaliavų panaudojimą ugdymo procese. Su mokytoju Vytautu Daščioru vaikai lipdė molio paukštukus,
sukūrė velykinę kompoziciją. „Velykinių raštų“ paroda surengta J. Keliuočio viešosios bibliotekos
Vaikų ir jaunimo skyriuje. Parodoje eksponuoti ir mokytojos Austros Marmokienės kvilingo technika
kurti velykiniai margučiai.
Grigalienė, Rita. Ketvirtosios eilių knygos „Vienaraidžiai“ išleidimo proga – gėlių ir apkabinimų
šventė / Rita Grigalienė. – Iliustr. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2022, bal. 26 p. 1, 4.
Balandžio 22 d. Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos namų salėje Rokiškio krašto
literatų klubo „Vaivorykštė“ narė, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narė, Lietuvos kūrybinės raiškos
asociacijų „Menų sodas“ ir „Kauno branduma“ narė Danutė Mažeikienė pristatė ketvirtąją savo eilių
knygelę „Vienaraidžiai“. Renginio metu poetės poeziją apžvelgė rajono literatų klubo „Vaivorykštė“
pirmininkė Daiva Vilkickienė. Susirinkusiųjų nuotaiką praskaidrino R. Lymano muzikos mokyklos
ansamblis „Gelmės“. Knygos autorei įteikta Seimo nario Pauliaus Saudargo padėka, kurią perdavė TSLKD partijos Rokiškio skyriaus pirmininkė Audronė Kaupienė.
Grigalienė, Rita. Susitikime su rašytoja Eva Tombak – apie kitų įkvėptą idėją knygai „Ar čia kas nors
yra?“ / Rita Grigalienė. – Iliustr. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2022, bal. 26, p. 7.
Balandžio 22 d. Rokiškyje lankėsi dviejų anksčiau populiarių žurnalų „Ieva“ ir „Cosmopolitan“
leidėja, redaktorė, jogos mokytoja bei keleto knygų autorė Eva Tombak. Rokiškio rajono savivaldybės
Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje ji pristatė savo aštuntąją knygą „Ar čia kas nors yra?“. Naujasis
Evos Tombak kūrinys – tai savita dokumentika, kurioje daugelis pasigenda pačios rašytojos nuomonės
ar komentarų. Rašytoja pasakojo į susitikimą atvykusiems apie tai, kaip gimė ši knyga ir kokias atnešė
patirtis.
Naujos knygos bibliotekos skaitytojams: ir literatūrą praturtinę amžinybės verti kūriniai / parengė
Daiva Vilkickienė. – Iliustr. – Rubrika: Knygų apžvalga // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. –
2022, bal. 26, p. 8.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka pristato knygas apie karą, apie vikingą pasaulyje, apie
automobilių nuotykius, keturiolikmečio dienoraščius, rašytus tremtyje, tai: Vytautas Kirkutis „Aš
neklajoti negaliu“ 2021, Eon Dempsey „Baltoji rožė, Juodasis miškas“ 2021, Bersvenn Birgisson ir Eva
Hauksdoter „Juodasis vikingas“ 2021, Valdas Valiukevičius „Benzingalviai“ 2021, Giedrius
Petkevičius „Karo anatomija“ 2021, Ramutė Skučaitė „Pelėda žino“ 2021, Algimantas Katilius „Aš
prašau duonos“ 2021.
Bičiūnaitė, Vilma. Poezijos gerbėjai šiltai sutiko naują Danutės Tumonytės-Mažeikienės knygą /
Vilma Bičiūnaitė; V. Bičiūnaitės nuotr. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, bal.
26, p. 4.
Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos namuose pristatyta Panemunėlio krašto poetės
Danutės Tumonytės-Mažeikienės knyga „Vienaraidžiai“. Tai ketvirtoji miniatiūrų ir eilėraščių poetės
knyga. Renginio metu poetės poeziją apžvelgė rajono literatų klubo „Vaivorykštė“ pirmininkė Daiva
Vilkickienė. Susirinkusiųjų nuotaiką praskaidrino R. Lymano muzikos mokyklos ansamblis „Gelmės“.
Knygos autorei įteikta Seimo nario Pauliaus Saudargo padėka.
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Milaknienė, Reda. Vienintelė literatūrinė mūsų premija ir jos laureatai – vienoje knygoje / Reda
Milaknienė; asmeninio archyvo nuotr. – Iliustr. – Rubrika: Patirk čia… // Gimtasis Rokiškis. – ISSN
1822-7740. – 2022, bal. 30, p. 7.
Minint kraštiečio rašytojo, redaktoriaus, publicisto, vertėjo, „Naujosios Romuvos“ kūrėjo Juozo
Keliuočio 120-ąjį jubiliejų, Rokiškio viešoji biblioteka išleido knygą „Juozo Keliuočio literatūrinės
premijos laureatai“. Šia vienintele literatūrine premija Rokiškio krašte įvertinami įvairių sričių meno
žmonės. Knygą sudarė bibliotekos darbuotojai, ji skirta 15-os premijos laureatų kūrybos ir veiklos
apžvalgai, pateikta kiekvieno laureato biografija, nuotraukos, bibliografija, yra asmenvardžių rodyklė.
Knygą išleido Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras. Dalinis finansavimas šiai knygai
skirtas iš rajono savivaldybės bei Rokiškio krašto garbės piliečio, JAV gyvenančio fotomenininko Jono
Dovydėno, kuris yra įsteigęs ir Rokiškyje teikiamą Liudo Dovydėno vardo premiją. Apie išleistą
knygą, J. Keliuotį, jo premijos teikimą, Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centrą bibliotekoje
pasakoja bibliotekos direktorė Alicija Matiukienė. Keliuočių palikimo studijų centre dalis daiktų yra
dovanotų Juozo dukterėčių Rasos ir Aušros jo jubiliejaus proga. Bibliotekoje be knygos šiemet vyks ir
daugiau renginių, susijusių su J. Keliuočiu. Rugsėjo mėnesį vyks respublikinė konferencija, skirta J.
Keliuočio 120-osioms gimimo metinėms, kurios metu bus teikiama ir J. Keliuočio vardo literatūrinė
premija.
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