2022 metai LIEPA
Malinauskienė, Aušra. Rokiškyje tiško šaltienos purslai arba didelis smagumas skaityti „Šaltienos
bistro“ / Aušra Malinauskienė. – Iliustr. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2022, liep. 1, p. 1, 3.
Birželio 28 d. Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje įteikta kraštiečio, žymaus XX
amžiaus rašytojo Liudo Dovydėno premija. Šiemet diplomas ir 5 tūkst. eurų premija atiteko Ievai
Dumbrytei, geriausio naujo lietuviško romano „Šaltienos bistro“ autorei. Literatūrinės premijos
įteikime dalyvavo kūrėjo sūnus, Rokiškio garbės pilietis, premijos mecenatas Jonas Dovydėnas,
viešintis su sūnumi, Rokiškio rajono meras Ramūnas Godeliauskas ir vicemeras Tadas Barauskas,
savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, Rokiškio dekanato dekanas Eimantas Novikas,
literatūrologė Solveiga Daugirdaitė, Lietuvos rašytojų sąjungos atstovė Marija Mažulė, leidyklos
„Kitos knygos“ atstovė Eglė Vėbraitė, Čedasų krašto atstovai, svečiai.
Milaknienė, Reda. Rokiškyje įteikta Liudo Dovydėno premija / Reda Milaknienė; R. Milaknienės
nuotr. – Iliustr. – Rubrika: Patirk čia… // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, liep. 2, p. 7.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje įteikta rašytojo, kraštiečio Liudo Dovydėno
premija. Šiemet 5000 eurų premija skirta jaunai rašytojai Ievai Dumbrytei už romaną „Šaltienos
bistro“. Premijos įteikime dalyvavo jos mecenatas rašytojo sūnus, Rokiškio krašto garbės pilietis Jonas
Dovydėnas, gyvenantis JAV. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas I. Dumbrytės knygą išrinko
kūrybiškiausia metų knyga. Atsiliepimais apie knygą pasidalino literatūrologė Solveiga Daugirdaitė.
Bibliotekoje vyko Globos centro organizuota paskaita-seminaras / Rokiškio rajono Obelių
socialinių paslaugų namų globos centro inform. – Iliustr. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2022,
liep. 5, p. 13.
Birželio 29 d. Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyko Obelių socialinių paslaugų
namų Globos centro organizuota paskaita-seminaras „Vaikų elgesio ir emocijų sutrikimai. Kaip
suprasti ir padėti“, kurią skaitė lektorė Ieva Galvelytė-Adomavičienė iš Terapinio ugdymo centro
„Aplink“. Paskaitos-seminaro metu buvo nagrinėjamos vaikų elgesio ir emocijų sutrikimų, traumų
priežastys, artimo ryšio su vaiku kūrimo svarba bei kiti pagalbos vaikams būdai.
Kaitria vasara alsuojantys puslapiai / parengė Daiva Vilkickienė. – Iliustr. – Rubrika: Knygų
apžvalga // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, liep. 5, p. 8.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka pristato lengvo turinio romanus su daug vintažo,
karštos meilės, žavių paslapčių, tai: Isabel Wolff „Vintažinis romanas“ 2012, Keith Stuart „Stebuklų
dienos“ 2019, Beatriz Williams „Šimtas vasarų“ 2019, Tom Stone „Mano graikiška vasara“ 2017,
Sarah Morgan „Juk išsaugosi paslaptį“ 2019.
Bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyrius paminėjo Valstybės dieną / Rokiškio rajono savivaldybės
Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos inform. – Iliustr. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2022,
liep. 8, p. 2.
Liepos 5 d. Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriaus darbuotojos
mažuosius skaitytojus kvietė į rytmetį, skirtą Lietuvos valstybės Karaliaus Mindaugo karūnavimo
dienai. Į bibliotekos kiemelį susirinko darželių auklėtiniai ir juos atlydėjusios auklėtojos. Savanorė
Rusnė Vainiūtė pristatė Zigmo Vitkaus knygą vaikams „Lietuvos valdovai pasakoja vaikams“, skaitė
ištraukas, klausė vaikų, kokius žino Lietuvos valdovų vardus. Susirinkusieji gaminosi karūnas,
kreidutėmis ant plytelių piešė pilis, karūnas, princeses, iš spalvotų kaladėlių statė didingą karaliaus
sostą.

1

Bičiūnaitė, Vilma. Senjorai bando atsverti tai, ką pražiūrėjo valstybė / Vilma Bičiūnaitė. – Iliustr. –
Rubrika: Kaip gyveni, senjore? // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, liep. 9, p. 9.
Apie Konstantinavą, nedidelį kaimą Rokiškio rajono pakraštyje, pačioje mažiausioje Kazliškio
seniūnijoje, buvusius Konstantinavos žemės ūkio profesinės mokyklos pastatus, bendrabučius,
mokyklos perkėlimą į Kavoliškį. Konstantinavos bibliotekininkė, kaimo bendruomenės pirmininkė
Irena Žindulienė trumpai pristatė savo atėjimą čia dirbti, tapimą bendruomenės pirmininke. I.
Žindulienė plačiau pasakoja apie bendruomenės, kaimo veiklą, nuo 2013 metų vykstančias „Pirmosios
pradalgės“ varžytuves. Šįmet varžytuvės vyko jau dešimtą kartą. Seniūnijos žiniomis, gyvenamąją vietą
Konstantinavoje ir aplinkiniuose kaimuose yra deklaravę 120 žmonių. Bibliotekininkė prakalbo ir apie
„Versmės“ leidyklos su kraštiečiu Venantu Mačiekumi rengiamą monografiją „Panemunio valsčius“,
kuriai I. Žindulienė kartu su Zita Maldūniene rašo apie Paliepio seniūniją. Prieš tai rašyta ir išleista
knyga apie Kurkliečių kaimą, ruošiamas šios knygos papildymas.
Bičiūnaitė, Vilma. Vieni rinkosi dviračius, kiti kūrė puokštes / Vilma Bičiūnaitė; Beno Kundelio
nuotr. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, liep. 9, p. 3.
Rokiškio rajono miestelių ir kaimų bendruomenės „Tautiškos giesmės“ giedojimui susibūrė
įprastose vietose. Dalis gyventojų leidosi į keliones dviračiais. Kazliškiečiai surengė jau dešimtą
išvyką, kuri driekėsi per Utenos ir Ignalinos rajonus. Trečią kartą į žygį leidosi pandėliečiai, kurie
pasirinko Lailūnų kaimo kryptį su edukacine programa „Žymių kraštiečių pėdomis“. Dešimtmetę
tradiciją išlaikė Aleksandravėlės gyventojai. Per šią šventę jie puošia savo kiemus lauko gėlių
kompozicijomis. Šios iniciatyvos organizatorės kultūros namų darbuotoja Vita Jonėnienė,
Aleksandravėlės filialo bibliotekininkė Alma Mekšėnienė. Iš viso sukurta 24 lauko gėlių puokštės.
Jaunimo sukurtoms puokštėms prizus skyrė rajono meras Ramūnas Godeliauskas, Obelių seniūnijos
seniūnė Jūratė Šinkūnienė, UAB „Rokvesta“, ūkininkai Romualdas Ramanauskas ir Vanda Būtėnienė.
Tautišką giesmę Aleksandravėlės gyventojai giedojo ant Pilenės piliakalnio, kurio šįmet minimos 475osios metinės. Aleksandravėlės kapinėse paminėtos ir tarmiškai rašiusio kunigo, poeto Prano Savicko
245-osios gimimo metinės.
Rokiškio klasikinės muzikos festivalyje – paroda, koncertas ir literatūrinė popietė / GR inform. –
Rubrika: Patirk čia… // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, liep. 9, p. 7.
Rokiškio klasikinės muzikos festivalio metu liepos 10 d. Rokiškio krašto muziejuje vyks Rūtos
Šipalytės keramikos darbų parodos atidarymas. Tai autorės meninio projekto „Patirčių salos“ paroda,
kurioje akcentuojamos dermės, susikūrusios keliaujant po pasaulio meno centrus ir kūrybinius
simpoziumus. Tą pačią dieną dvare vyks koncertas visai šeimai „Artšokas“, kuriame koncertuos
styginių kvartetas IPA – „Iš prigimties artistai“, tai Paulius Biveinis, Kristina Morozova, Monika
Kiknadze, Tomas Ramančiūnas. Liepos 12 d. Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyks literatūrinė
popietė-susitikimas su kunigu rašytoju Algirdu Toliatu, septintos jo knygos „Tikra tik viltis“
pristatymas.
Susitikimas: Vakar šiandien rytoj // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, liep. 9, p. 1.
Liepos 12 d. Rokiškio J. Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyks susitikimas su kunigu, vyriausiuoju
policijos kapelionu, knygų autoriumi Algirdu Toliatu.
Skaitymai: Vakar šiandien rytoj // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, liep. 12, p. 1.
Liepos 14 d. J. Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje kiemo skaityklėlėje vyks
teatralizuoti garsiniai skaitymai „Kuriame pasaką“.
Susitikimas: Vakar šiandien rytoj // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, liep. 12, p. 1.
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Liepos 12 d. Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje Rokiškio klasikinės muzikos festivalio
programoje vyks literatūrinė popietė-susitikimas su kunigu rašytoju Algirdu Toliatu. Bus pristatoma
kunigo išleista septintoji knyga „Tikra tik viltis“.
Gamtos reiškiniai, gyvūnai ir žmogus lietuvių ir užsienio autorių kūriniuose / parengė Daiva
Vilkickienė. – Iliustr. – Rubrika: Knygų apžvalga // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022,
liep. 12, p. 8.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka pristato knygas tai: Amy Harmon „Ką žino vėjas“
2020, Kristina Dryža „Ką atneša vėjas“ 2021, Giedrius Vilpišauskas „Vėjas nuo jūros“ 2017, Aldona
Ruseckaitė „Kaip žaibas“ 2017, Rowena House „Žąsų keliu“ 2021, Kazimiera Kazijevaitė „Ruduo
Žirgynėje“ 2021.
Grigalienė, Rita. Susitikime su kunigu ir rašytoju Algirdu Toliatu – susidomėjusi minia / Rita
Grigalienė. – Iliustr. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2022, liep. 15, p. 1, 4.
Liepos 12 d. Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas
su kunigu, rašytoju ir vyriausiuoju policijos kapelionu Algirdu Toliatu. Į susitikimą atvyko gausus
būrys žmonių, į viešosios bibliotekos salę netilpo visi norintys, dalis liko sėdėti prieangyje. Į susitikimą
kunigas atsivežė 60 knygos „Tikra tik viltis“ egzempliorių, kurių po susitikimo neužteko visiems
norintiems ją įsigyti. Kunigas po renginio sakė nesitikėjęs tokio gausaus lankytojų būrio ir, vykdamas į
Rokiškį, netgi pasvarstęs, ar nebus per daug knygų pasiėmęs. Kunigas bibliotekos salėje dalinosi
gyvenimo sentencijomis, dvasine patirtimi, savo kunigystės istorija bei šiltomis emocijomis, daugiausia
žmones kreipdamas į viltį.
Lukštaraupytė, Emilija. Kunigas, rašytojas Algirdas Toliatas vedė rokiškėnus vilties tiltais / Emilija
Lukštaraupytė; E. Lukštaraupytės nuotr. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022,
liep. 16, p. 3.
Liepos 12 d. Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyko Rokiškio klasikinės muzikos festivalio
programos literatūrinė popietė su kunigu, rašytoju Algirdu Toliatu. Susitikimo metu kunigas pristatė
savo knygą „Tikra tik viltis“, pasidalino mintimis apie bažnyčios ieškojimą jam dirbant policijos
kapelionu, apie meilės ir vilties statomus tiltus.
Bičiūnaitė, Vilma. Suvainiškiečiai kviečia į šventę – minės dvigubą jubiliejų / Vilma Bičiūnaitė //
Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, liep. 19, p. 10.
Suvainiškio miestelis liepos 23–24 d. švenčia 410 metų sukaktį. Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčiai
šįmet sueina 240 metų. Pagrindiniai šventės renginiai vyks prie bendruomenės namų. Kviečiama
apsilankyti ir vyndario Raimundo Nagelės kaimo turizmo sodyboje „Roksala“. Miestelio aikštėje bus
sodinami medeliai Suvainiškio 410 metų sukakčiai atminti. Šventės metu dalyviai laukiami ir
bibliotekoje, kurioje eksponuojama keletas fotografijų parodų – meninių nuotraukų, prabėgusių
miestelio jubiliejų ir kasdienės akimirkos.
Grigalienė, Rita. Salų miestelio bibliotekoje – teatralizuota popietė, skirta Ievai Simonaitytei / Rita
Grigalienė. – Iliustr. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2022, liep. 19, p. 14.
2022-ieji paskelbti rašytojos Ievos Simonaitytės metais. Šiemet minimos 125-osios jos gimimo
metinės. Liepos 13 d. Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Salų filiale surengta popietė.
Popietėje dalyvavo kultūros centro Bajoruose klubas „Vidurdienio damos“, parengusios teatralizuotą
skaitymą, pavadintą „8 stotelės iš Ievos Simonaitytės gyvenimo“. „Vidurdienio damos“, pateikę savo
interpretaciją pagal Onos Pajedaitės knygą „Ji buvo Simonaitytė“. Pasirodymą parengė režisierė Nijolė
Čirūnienė, kuri ir įkūnijo I. Simonaitytę. Bibliotekoje taip pat parengta ir ekspozicija, skirta rašytojai.
3

Rokiškyje nauji garsių XX a. kraštiečių veidai / VŠĮ „Savas kraštas“ inform. – Iliustr. // Rokiškio
sirena. – ISSN 2351-7433. – 2022, liep. 19, p. 2.
Ministras pirmininkas Juozas Tūbelis, prezidentas Algirdas Mykolas Brazauskas, žurnalistikos
teorijos kūrėjas Juozas Keliuotis – kraštiečiai, apie kuriuos pasakoja Rokiškio miesto stendai „Serija
XX a.: Jie kūrė Lietuvą ir Rokiškio kraštą“. Šiais metais šiems iš Rokiškio krašto kilusiems valstybės
kūrėjams sukanka jubiliejinės sukaktys. Idėja leisti gatvės plakatus su Lietuvos valstybei nusipelniusių
kraštiečių istorijomis kilo VšĮ „Savas Rokiškis“. Pernai išleisti pirmieji šios serijos plakatai. Projekto
partneriai yra jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalus stalas“ ir Rokiškio rajono vietos veiklos grupė.
Pagalbą dėl stendų turinio teikė Krašto muziejus, Juozo Keliuočio viešoji biblioteka, Prezidento
kanceliarija. Stendų projektą finansuoja savivaldybės Etninės kultūros, istorijos ir tautinės atminties
išsaugojimo iniciatyvos programa.
Rokiškyje – nauji garsių XX a. kraštiečių veidai / VšĮ „Savas Rokiškis“ inform. – Iliustr. //
Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, liep. 19, p. 12.
Ministras pirmininkas Juozas Tūbelis, prezidentas Algirdas Mykolas Brazauskas, žurnalistikos
teorijos kūrėjas Juozas Keliuotis – kraštiečiai, apie kuriuos pasakoja Rokiškio miesto stendai „Serija
XX a.: jie kūrė Lietuvą ir Rokiškio kraštą“. Šiais metais šiems iš Rokiškio krašto kilusiems valstybės
kūrėjams sukanka jubiliejinės sukaktys. Idėja leisti gatvės plakatus su Lietuvos valstybei nusipelniusių
kraštiečių istorijomis kilo VšĮ „Savas Rokiškis“. Pernai išleisti pirmieji šios serijos plakatai. Projekto
partneriai yra jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalus stalas“ ir Rokiškio rajono vietos veiklos grupė.
Pagalbą dėl stendų turinio teikė Krašto muziejus, Juozo Keliuočio viešoji biblioteka, Prezidento
kanceliarija. Stendų projektą finansuoja savivaldybės Etninės kultūros, istorijos ir tautinės atminties
išsaugojimo iniciatyvos programa.
Skaitykime knygas – jos gražios ir kvapnios kaip lelijos, pakalnutės ir ramunės… / parengė Daiva
Vilkickienė. – Iliustr. – Rubrika: Knygų apžvalga // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022,
liep. 19, p. 8.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka pristato knygas, kuriose detektyvas, nuotakos
paieškos, vaiduokliška paslaptis, tai: Aleksas Baltrūnas „Geltonos ramunės“ 1984, Alissa Heyman
„Katinėlis Juodis. Geriausi draugai“ 2021, Michel Bussi „Juodosios lelijos“ 2011, Susanna Jones
„Vandens lelija“ 2008, Nora Roberts „Raudonoji lelija“ 2007, Jurga Ivanauskaitė „Pakalnučių metai“
1985, Heather Demetrios „Mielas liūdesy“ 2020.
Bičiūnaitė, Vilma. Dalgiu šienauja tik užsispyrę šienpjoviai ir romantikai? / Vilma Bičiūnaitė; V.
Bičiūnaitės nuotr. – Iliustr. – Rubrika: EKO Rokiškis – mums ir vaikams // Gimtasis Rokiškis. – ISSN
1822-7740. – 2022, liep. 23, p. 8.
Apie šienavimą dalgiu, kurį šiuo metu pakeičia technika. Užmarštin nuėjęs kultūrinis paveldas yra
atgaivinamas dar Rokiškio ir Šilutės rajonuose. Rokiškio rajone, Konstantinavos kaime kasmet vyksta
„Pirmosios pradalgės“ varžytuvės, kurias organizuoja bendruomenės pirmininkė, bibliotekininkė Irena
Žindulienė. Šilutiškiai antrąkart ruošia nacionalinį šienpjovių čempionatą, kuris vyks rugpjūčio 6 d.
Nemuno deltos pievose. Jų organizatorius – Baltijos aplinkos forumo vadovas, gamtininkas Žymantas
Morkvėnas teigia, kad tai ne tik varžymasis, bei ir informacijos sklaida. Apie žolės pjovimą, ką rinktis
– dalgį ar žoliapjovę, diskutuoja biologai ir agronomai. VšĮ „Vilniaus miesto parkai“ laikosi
bioįvairovės išsaugojimo principų, leidžia augti natūralioms pievoms atskiruose plotuose. Pjovėjai
nenusileidžia žoliapjovei, jie pateikia ir dalgio pranašumus, kurių prekyboje sunku rasti. Panemunyje
vasarojantis kraštietis poetas Arvydas Genys, leidžiantis čia jau šešioliktą vasarą, teigia, kad šienauja
tik dalgiu.
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Bičiūnaitė, Vilma. Suvainiškio jubiliejuje – net Lenkijos prezidento sveikinimas / Vilma Bičiūnaitė;
V. Bičiūnaitės nuotr. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, liep. 26, p. 3.
Lietuvos–Latvijos pasienyje gyvuojantis Suvainiškio miestelis šventė jubiliejų. Renginiai prasidėjo
bendruomenės namų kieme. Šiai dienai Suvainiškyje gyvena 140 žmonių, yra 90 sodybų. Į šventę
susirinkę kraštiečiai, istorikai, literatai dalinosi įžvalgomis. Literatė, bibliotekininkė Reda Kiselytė
pabrėžė, kad Suvainiškis yra žinomas šalies mastu, tai ji įsitikino, bendraudama su mokslo žmonėmis
Lietuvoje, rašydama straipsnius į „Amerikos lietuvį“, Kanados išeivijos spaudą, Australijos „Mūsų
pastogę“. Čia praleistus metus prisiminė iš čia kilę Liuda Tuliutina, Stasys Meliūnas. Šventės metu
sugiedota Alfredo Naktinio sukurta daina „Suvainiškio šventė“, kuri tapo miestelio himnu. Šventės
metu skaityti šio miestelio gyventojų Stasės Kabutavičienės, Vlado Liolio eilėraščiai. Bibliotekoje
veikė keletas miestelio žmonių meninių darbų parodų, šalia – mokyklinių fotografijų paroda
„Sugrįžkim į prisiminimus“, meninės fotografijos paroda. Susirinkusius sveikino Rokiškio rajono
meras Ramūnas Godeliauskas, Seimo pirmininkės pavaduotojas Jonas Jarutis. Suvainiškiečiai sulaukė
buvusio Lenkijos Respublikos prezidento Bronislavo Komorovskio, kurio protėviai ilgą laiką valdė
Kavoliškio dvarą bei netoli Suvainiškio esantį Ratkūnų dvarą, sveikinimo.
Įdomios neeilinių asmenybių biografijos / parengė Daiva Vilkickienė. – Iliustr. – Rubrika: Knygų
apžvalga // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, liep. 26, p. 8.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka „Vasara su knyga“ skaitymo iššūkiui siūlo paskaityti
biografines knygas, tai: Silvia Foti „Vėtra Lietaus šalyje. Jono Noreikos anūkės pasakojimas“ 2022,
Arnas Ališauskas „Kostas“ 2019, Lucy Worsley „Karalienė Viktorija“ 2020, Susanna Leonard „Ponia
Kiuri ir svajonių galia“ 2021, Donatas Katkus, Rasa Murauskaitė „Užrašai iš Rokantiškių“ 2021,
Loreta Tamulaitienė „Paraščių vaikai“ 2022.
Paroda: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, liep. 30, p. 1.
Skemų kaimo bibliotekoje iki liepos 30 d. vyksta prancūzų rašytojo, dramaturgo, žurnalisto
Aleksandro Diuma spaudinių paroda „Meilei nei grotos, nei spynos nebaisios“, skirta paminėti
garsiausių literatūros romanų „Grafas Monte Kristo“ ir „Trys muškietininkai“ autoriaus 220-ąsias
gimimo metines.
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