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2022 metai RUGSĖJIS 

 

Haiku: Vakar šiandien rytoj // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, rugs. 3, p. 1. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje rugsėjo 7 d. vyks kūrybinės dirbtuvės „Haiku nuo 

nulio“. Moderatorius – aktorius, poetas, bardas Mindaugas Valiukas.  

 

Apie džiaugsmo valandas Rokiškyje / GR inform.; R. Keliuotytės nuotr. – Iliustr. // Gimtasis 

Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, rugs. 6, p. 1–2. 

Rugsėjo 2 d. Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje, konferencijos, skirtos Juozo 
Keliuočio 120-ųjų gimimo metinių jubiliejui, metu įteikta 16-oji literatūrinė Juozo Keliuočio premija. 
Ji šiemet skirta aktoriui Petrui Venslovui. Aktorius, atsiimdamas apdovanojimą, prisiminė džiaugsmo 

valandas Rokiškyje, patirtas čia skaitant kraštiečių kūrybą. P. Venslovas yra parengęs ne vieno poeto 
kūrybai skirtą teatralizuotą literatūrinę programą, tarp jų ir Rokiškio krašto poetui Pauliui Širviui. Yra 
pateikta apie aktoriaus gautus apdovanojimus, svarbiausius vaidmenis.     

 

Ar sunku stoti akistaton su savo baimėmis? / parengė Daiva Vilkickienė. – Iliustr.. – Rubrika: 

Knygų apžvalga // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, rugs. 6, p. 8. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka pristato knygas, kuriose daug Lietuvos istorijos apie 

pokarį ir pasipriešinimo kovas, sovietinės ir nacistinės okupacijos aukas, partizaninio karo kovotojų 
likimus, tai: Vytautas Zabielskas „Lietuvos kariuomenės karininkai – sovietinės ir nacistinės okupacijų 
aukos“ 2022, Bernardas Gailius „Kraujo kvapas“ 2022, Akvilė Rėklaitytė „Meistraujantis žmogus“ 

2022, Ernestas Kuckailis „Išlikę laisvi“ 2022, Maria Turtschaninoff „Raudonojo vienuolyno kronikos“ 

2021, Sigitas Geda „Laiškų namelis“ 2022.  

 

Bičiūnaitė, Vilma. Išsipildė ilgai brandinta lašiečių svajonė / Vilma Bičiūnaitė; autorės nuotr. – 

Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, rugs. 6, p. 7. 

Rokiškio rajone esantis Lašų kaimas minėjo savo gyvavimo 455-ius metus. Ta proga atidengtas 

kaimą žymintis paminklinis akmuo. Renginį vedė Vita Mačiulienė, kuri papasakojo apie šios idėjos 
pradžią, kaimo gyvavimo datai nustatymui pasitelktus Rokiškio krašto muziejaus muziejininkus, 
pagelbėjusį istoriką Giedrių Kujelį. Kaimo įkūrimo data laikomi 1567 m. Renginyje istorines 

aplinkybes apžvelgė etnologas, profesorius Libertas Klimka. Šventė metu kaimo senbuviui Alvydui 
Nikštui suteiktas Lašų kaimo garbės piliečio vardas. Kaimas tuo pačiu minėjo ir kitus jubiliejus: tai 

Lašų kaimo bendruomenės 10-tį, „Lašų“ ŽŪB 30-tį ir bibliotekos 60-tį. Šventės metu šilti atminimo 
žodžiai skirti a.a. Zenonui Akramavičiui – „Lašų“ ŽŪB įkūrėjui, vadovui. Atsiimti sveikinimų, dovanų 
buvo kviečiamos Lašų kaimo bendruomenės pirmininkė Aldona Vingelienė, bibliotekininkė Gitana 
Juškevičiūtė, ŽŪB „Lašai“ generalinė direktorė Eglė Akramavičiūtė, UAB „Lašų duona“ generalinė 
direktorė Iveta Aukštuolienė. Susirinkusiems muzikinę programą skyrė šokių kolektyvas „Saltare la 

Lavanda“, Kriaunų kapelos folkloro grupė, Žiobiškio vaikų ritmo grupė, grupė „ECHO“. Pirmą kartą 
buvo atliktas Lašų kaimo himnas. 

 

Grigalienė, Rita. Konferencijoje-diskusijoje – apie J. Keliuočio sąsajas su šiuolaikine žurnalistika 
/ Rita Grigalienė; „Rokiškio Sirenos“ nuotr. – Iliustr. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2022, 

rugs. 6, p. 7. 

Rugsėjo 2 d. Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyko 
konferencija-diskusija „Juozo Keliuočio idėjos šiuolaikinėje žurnalistikoje“. Renginys skirtas Juozo 

Keliuočio 120-osioms gimimo metinėms. Konferenciją moderavo Lietuvos žurnalistikos centro 
direktorė dr. Džina Donauskaitė. Pranešimus skaitė Vilniaus universiteto Žurnalistikos ir medijų tyrimų 
centro prof. dr. Andrius Vaišnys, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios 
bibliotekos Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus vyr. bibliotekininkė Angelė 
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Mikelinskaitė, žurnalo „Pašvaistė“ vyriausioji redaktorė Audronė Daugnorienė, Rokiškio J. Tumo-

Vaižganto gimnazijos bibliotekininkė Reda Kiselytė, nepriklausoma žurnalistė Lina Dūdaitė-

Kralikienė. 
 

Grigalienė, Rita. 16-oji J. Keliuočio literatūrinė premija įteikta aktoriui P. Venslovui / Rita 
Grigalienė; „Rokiškio Sirenos“ nuotr. – Iliustr. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2022, rugs. 6, 

p. 1, 3. 

Rugsėjo 4 d. sukanka 120 metų, kai gimė Lietuvos žurnalistas, redaktorius, rašytojas, vertėjas 
Juozas Keliuotis, daugiausia žinomas kaip žurnalo „Naujoji Romuva“ redaktorius. Šioms metinėms 
skirta konferencija-diskusijų forumas „Juozo Keliuočio idėjos šiuolaikinėje žurnalistikoje“, kuri vyko 

rugsėjo 2 d. Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje. Prieš prasidedant konferencijai bei 
diskusijoms, įteikta 16-oji literatūrinė Juozo Keliuočio premija. Ji šiemet skirta aktoriui Petrui 

Venslovui. Premijos laureatą sveikino Rokiškio rajono savivaldybės meras Ramūnas Godeliauskas, 
Rokiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Alicija Matiukienė ir direktorės 
pavaduotoja Daiva Vilkickienė, Seimo nario Vidmanto Kanopos padėjėja Aldona Minkevičienė. 
Laureatui įteiktas diplomas, medžio drožėjo Vidmanto Zakarkos autorinis darbas – pelėda. 

 

Jeigu ne okupacija, Juozo Keliuočio vardas skambėtų tarptautiniu mastu / GR inform.; R. 
Keliuotytės nuotr. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, rugs. 6, p. 2. 

Rugsėjo 2 d. Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyko konferencija, skirta žymaus 
kraštiečio, kurio vardu ir pavadinta biblioteka, Juozo Keliuočio 120-osioms gimimo metinėms 
paminėti. Konferencijoje dėmesys skirtas žurnalistinei J. Keliuočio veiklai ir jos reikšmei, kuri šiandien 
neprarado aktualumo, aptarti. Konferenciją moderavo Lietuvos žurnalistikos centro direktorė dr. Džina 
Donauskaitė. Pranešimus skaitė Vilniaus universiteto Žurnalistikos ir medijų tyrimų centro prof. dr. 
Andrius Vaišnys, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Kultūros 
paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus vyr. bibliotekininkė Angelė Mikelinskaitė, dabar 
leidžiamos „Naujosios Romuvos“ ir jaunimo kultūros gyvenimo žurnalo „Pašvaistė“ redaktorė 
Audronė Daugnorienė, Rokiškio J. Tumo-Vaižganto gimnazijos bibliotekininkė Reda Kiselytė, 
nepriklausoma žurnalistė Lina Dūdaitė-Kralikienė. Yra pateikta faktų iš J. Keliuočio biografijos.  

 

Poezija: Vakar šiandien rytoj // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, rugs. 6, p. 1. 

Rugsėjo 10 d. Obelių bendruomenės namuose vyks Gražinos Degutytės-Pitrėnienės poezijos 

popietė „Aš iš tas aukštaitijas žemes“. Dainas atliks Virginijus Venciulis, renginį rengia Obelių miesto 
biblioteka.  

 

523 Rokiškio miesto gimtadienis / Rokiškio kultūros centro inform. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 

1822-7740. – 2022, rugs. 6, p. 9. 

Rugsėjo 16–18 d. Rokiškis švęs miesto gimtadienį. Šventinę programą sudaro įvairūs renginiai, 
kurių pagrindiniai vyks Rokiškio rajono savivaldybės ir Kultūros centro aikštėje. Šiemetinės šventės 
šūkis – „Pamatyk pasaulio kaleidoskopo spalvas!“. Pristatomi šiomis dienomis Rokiškio mieste 
vyksiantys renginiai, tarp jų rugsėjo 16 d. Muzikos skvere esantys suoliukai suskambės Rokiškio krašto 
kūrėjų eilėmis. Poeziją bus galima išgirsti prisėdus ant suoliuko arba nuskaičius ant jų esančius QR 
kodus mobiliais telefonais. Tai Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos projektas.   

 

Diskusija: Vakar šiandien rytoj. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, rugs. 

10, p. 1. 

Rugsėjo 14 d. Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyks diskusija „Ko reikia 

gyvenime, kad būtum laimingas?“ su psichologu Tomu Lagūnavičiumi, Naglio Bieranco knygos 
„Ateities žmogaus fenomenas. Kaip neknisti sau proto ir džiaugtis gyvenimu?“ bendraautoriumi.   
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Knygos pristatymas / GR inform. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, rugs. 13, p. 4. 

Rugsėjo 16 d. Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyks knygos „Rokiškio krašto etnokultūrinės 
veiklos trisdešimtmetis“ pristatymas. Renginio metu pasirodys kolektyvai: Rokiškio kultūros centro 
folkloro ansamblis „Gastauta“, Rudolfo Lymano muzikos mokyklos mokiniai, Panemunėlio UDC 
pateiks edukacinę programą „Lino kelias“, veiks rokiškėnų fotografų Virginijaus Stumbrio ir Giedriaus 
Kujelio fotografijų paroda „Lino mūka“.  

 

Grigalienė, Rita. Psichologas Tomas Lagūnavičius ieškojo spendimų, ko reikia, kad būtume 
laimingi / Rita Grigalienė. – Iliustr. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2022, rugs. 16, p. 5. 

Apie rugsėjo 14 d. Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje vykusią 
diskusiją „Ko reikia gyvenime, kad būtum laimingas?“. Ją vedė socialinių mokslų daktaras, 
psichologas, aktyvus televizijos laidų dalyvis, konsultantas, lektorius, knygų autorius Tomas 
Lagūnavičius. Ši diskusija neįprasta, kelianti prieštaringų minčių ir galėtų vadintis spektakliu. 

 

Malinauskienė, Aušra. Rokiškio rajone Seimo nariai surengė išvažiuojamąjį posėdį / Aušra 
Malinauskienė. – Iliustr. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2022, rugs. 16, p. 1, 4. 

Rugsėjo 12 d. Rokiškyje lankėsi Seimo socialdemokratų frakcijos delegacija, kurią sudarė daugiau 
kaip dvi dešimtys  Seimo narių, patarėjų, padėjėjų. Svečius po Rokiškio kraštą lydėjo rokiškėnas, 
Seimo narys Vidmantas Kanopa. Pirmiausiai delegacija apsilankė vienoje didžiausių mūsų įmonių 
„Rokiškio sūris“. Vėliau Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje Seimo 
delegacijai rajono meras Ramūnas Godeliauskas pristatė Rokiškio kraštą: verslą, kultūrą, turizmą, 
pasidžiaugė šiemet gerai surinktu savivaldybės biudžetu, taip pat išsakė problemas, susijusias su 
regionų politika, švietimo įstaigų optimizavimu, regioninių kelių tvarkymu. Pasak šiam vizitui 
vadovavusio Seimo socialdemokratų frakcijos seniūno Gintauto Palucko, po Lietuvos regionus jie 
važinėja labai dažnai, kartais visa frakcija, kartais mažesnėmis  delegacijomis. Yra pateikti G. Palucko 

komentarai. 

 

Milaknienė, Reda. Ar Sofija Tyzenhauzaitė vis dar pirmoji rašytoja iš Lietuvos? / Reda 
Milaknienė. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, rugs. 17, p. 7. 

Prieš renginį, skirtą grafaitei Sofijai Tyzenhauzaitei, kuris vyks rugsėjo 21 d., Rokiškio rajono 
savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Alicija Matiukienė užsiminė, kad galbūt Sofija 
Tyzenhauzaitė nebuvo pirmoji rašytoja Lietuvoje. Šį faktą direktorė perskaitė Lietuvos nacionalinės 
Martyno Mažvydo bibliotekos tinklaraštyje. 

 

Grigalienė, Rita. Knygos apie etninės kultūros trisdešimtmetį sutiktuvėse priminta: etninė kultūra 
yra mumyse / Rita Grigalienė. – Iliustr. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2022, rugs. 20, p. 3. 

Rugsėjo 16 d. Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje buvo pristatytas Rokiškio turizmo 
ir verslo informacijos centro leidinys „Rokiškio krašto etnokultūrinės veiklos trisdešimtmetis“. Šio 
albumo sudarytoja – Rokiškio turizmo ir verslo centro darbuotoja Loreta Araminienė. Rėmėjai – 

Rokiškio rajono savivaldybė bei Lietuvos kultūros taryba. Renginio vedėjos – bibliotekos direktorės 
pavaduotoja Daiva Vilkickienė ir Rokiškio turizmo ir verslo informacijos centro direktorė Lina 
Valotkienė. Knygai pratarmę parašė profesorius Libertas Klimka. Lituanistas, Valstybinės kalbos 
inspekcijos viršininko pavaduotojas Donatas Smalinskas parengė tekstą apie tarmes. Rokiškėnų tarmę 
reprezentuoja šio krašto literatai, kuriantys tarmiškai. Tai Rokiškio rajono literatų klubo „Vaivorykštė“ 

narės Gražina Pitrėnienė, Danutė Mažeikienė. Jos savo eiles skaitė ir knygos sutiktuvėse. Leidinyje 
šienapjūtės tradicijas Konstantinavos apylinkėse aprašė bendruomenės pirmininkė, bibliotekininkė 
Irena Žindulienė. Apie linininkystę Panemunėlio krašte pasakoja muziejininkė Violeta Aleknienė, 
edukacinę rudens šventę „Lino mūka“ leidinyje pristato jos organizatorius Romualdas Kaminskas. 
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Vestuvių, kurias senovėje lietuviai dažniau keldavo vėlyvą rudenį, tradicijas aprašo muziejininkė, 
archyvarė Vilė Sarulienė. Apie turgaus tradiciją šventėje „Kuc kuc Kamajuos“, Salų dvare įsikūrusias 
amatų dirbtuves, tautodailę aprašė istorikė bei tautodailininkė Marijona Mieliauskienė. Knygos 
pristatymo metu koncertavo folkloro ansamblis „Gastauta“, Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos 
mokyklos moksleiviai bei jų vadovė Laima Bieliūnienė. Po knygos sutiktuvių vyko edukacija „Lino 

kelias: nuo žiedo iki drobės“. Edukacijos autorė ir vedėja – Panemunėlio mokyklos–daugiafunkcio 

centro edukacinės klasės įkūrėja, kultūrinės veiklos organizatorė Audronė Šakalienė. 
 

Grigalienė, Rita. Miesto gimtadienyje – dėmesys įvairioms tautoms / Rita Grigalienė. – Iliustr. // 

Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2022, rugs. 20, p. 1, 8. 

Rokiškio miesto šventės tema – „Pamatyk pasaulio kaleidoskopo spalvas“. Rugsėjo 17 d. aikštėje 
prie Rokiškio rajono savivaldybės vyko prekybininkų mugė su įvairiausiais dirbiniais, kepiniais ar 
žaislais. Mugėje su savo palapinėmis dalyvavo ir dvi partijos – socialdemokratai ir Lietuvos valstiečių 
ir žaliųjų sąjunga (LVŽS). Vaikų laukė atrakcionai. Rokiškio miesto gatvėmis vyko motociklų paradas, 
o įvairiose miesto erdvėse – sporto popietė „Rokiškiada“. L. Šepkos parke vyksmas buvo pavadintas 
„Pasaulio kaleidoskopu“. Čia buvo galima rasti palapines, kuriose buvo rodomos konkrečioms šalims 
būdingos veiklos. Prancūziją pristatė „Levandų vanagynė“, Graikiją – jungtinės Rokiškio jaunimo 
centro bei Rokiškio viešosios bibliotekos pajėgos su graikų deive priešakyje, Indijoje buvo galima 
pasidaryti laikiną tatuiruotę chna dažais, JAV palapinėje sėdėjo indėnės ir siūlė pasigaminti sapnų 
gaudykles. Olandai siūlė parvežtus iš savo šalies originalius daiktus. Japonijoje mergina vaikus ir 
suaugusius mokino origamio (lankstymo iš popieriaus) meno. Ukrainos kiemelyje siūlytos ukrainiečių 
pačių darytos spalvinimo knygelės, moterys vaišino troškiniu, dalino pačių gamintus virtuvės 
reikmenis, norintys galėjo paremti Ukrainą. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Rokiškio skyriaus savanoriai 
vedė mokymus apie gaivinimo veiksmus užspringus ar ištikus širdies priepuoliui. L. Šepkos parke 
koncertavo įvairių šalių atlikėjai. Vienas tautinių šokių kolektyvas buvo atvykęs iš Lenkijos, tautinių 
mažumų kolektyvas atvyko iš Visagino, pasirodė atlikėjai iš Katalonijos, Malaizijos, Vengrijos bei 

Ukrainos. Vakare prie Rokiškio kultūros centro vyko Donato Montvydo koncertas, o po jo ir diskoteka. 
Miesto šventės metu vyko atminimo ženklų atidengimas ant kultūros namų sienos. Esamų ženklų 
ekspoziciją papildė dviejų Rokiškio krašto žinomų žmonių ženklai – operos solistės Irenos Jasiūnaitės 
bei Lietuvos teatro, kultūros bei politinio veikėjo Jono Korenkos atminimą įamžinančios lentelės. 
Keramikinę lentelę J. Korenkai atminti pagamino menininkas Arūnas Augutis, o I. Jasiūnaitei – 

Egidijus Radvenskas. 

 

Grigalienė, Rita. Muzikos parkelyje prabilo suoliukai / Rita Grigalienė. – Iliustr. // Rokiškio 
sirena. – ISSN 2351-7433. – 2022, rugs. 20, p. 5. 

Rugsėjo 16 d. Muzikos parkelyje pristatyti „skambantys“ suoliukai. Pažymėti lentelėmis su QR 

kodais suoliukai prabyla literatų klubo „Vaivorykštė“ narių balsais. Planuojama, kad iš viso mieste bei 
rajone bus 15 „skambančių“ suoliukų. Į skambančių suoliukų pristatymą susirinko bibliotekos 
darbuotojai bei literatų klubo „Vaivorykštė“ nariai. Pristatymo metu buvo skaitomos Danutės 
Mažeikienės, Alės Daratos Kazlauskienės, Gražinos Pitrėnienės ir Stasės Junokienės eilės. Muzikos 
parko suoliukai prakalba Jolantos Augulienės, Jono Balaišio, Laimos Bieliūnienės, Stasės Junokienės, 
Alės Daratos Kazlauskienės, Redos Kiselytės, Valdo Liolio, Danutės Mažeikienės, Dainoros 
Mineikienės, Zitos Mironienės, Vidos Papaurėlienės, Gražinos Pitrėnienės, Irenos Varnienės, Audronės 
Vainauskaitės kūrinių žodžiais. Taip pat suoliukuose skamba ir kraštiečių literatų Alfonso Keliuočio, 
Dano Kairio, Vytauto Šavelio kūryba. Ją įgarsino režisierius bei profesionalus skaitovas Eligijus 
Daugnora. Suoliukai finansuojami iš Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios 
bibliotekos projekto „Poezija kitaip“. 
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Keliuotytė, Rasa. Rokiškiui švenčiant gimtadienį pristatyta knyga, atskleidžianti senąją mūsų 
krašto tapatybę / Rasa Keliuotytė. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, rugs. 20, 

p. 2. 

Rugsėjo 16 d. Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje buvo pristatytas Rokiškio turizmo 
ir verslo informacijos centro leidinys „Rokiškio krašto etnokultūrinės veiklos trisdešimtmetis“. Šio 
albumo sudarytoja – Rokiškio turizmo ir verslo centro darbuotoja Loreta Araminienė. Rėmėjai – 

Rokiškio rajono savivaldybė bei Lietuvos kultūros taryba. Renginio vedėjos – bibliotekos direktorės 
pavaduotoja Daiva Vilkickienė ir Rokiškio turizmo ir verslo informacijos centro direktorė Lina 
Valotkienė. Knygai pratarmę parašė profesorius Libertas Klimka. Lituanistas, Valstybinės kalbos 

inspekcijos viršininko pavaduotojas Donatas Smalinskas parengė tekstą apie tarmes. Rokiškėnų tarmę 
reprezentuoja šio krašto literatai, kuriantys tarmiškai. Tai Rokiškio rajono literatų klubo „Vaivorykštė“ 

narės Gražina Pitrėnienė, Danutė Mažeikienė. Jos savo eiles skaitė ir knygos sutiktuvėse. Leidinyje 
šienapjūtės tradicijas Konstantinavos apylinkėse aprašė bendruomenės pirmininkė, bibliotekininkė 
Irena Žindulienė. Apie linininkystę Panemunėlio krašte pasakoja muziejininkė Violeta Aleknienė, 
edukacinę rudens šventę „Lino mūka“ leidinyje pristato jos organizatorius Romualdas Kaminskas. 

Vestuvių, kurias senovėje lietuviai dažniau keldavo vėlyvą rudenį, tradicijas aprašo muziejininkė, 
archyvarė Vilė Sarulienė. Apie turgaus tradiciją šventėje „Kuc kuc Kamajuos“, Salų dvare įsikūrusias 
amatų dirbtuves, tautodailę aprašė istorikė bei tautodailininkė Marijona Mieliauskienė. Knygos 
pristatymo metu koncertavo folkloro ansamblis „Gastauta“, Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos 
mokyklos moksleiviai bei jų vadovė Laima Bieliūnienė. Po knygos sutiktuvių vyko edukacija „Lino 

kelias: nuo žiedo iki drobės“. Edukacijos autorė ir vedėja – Panemunėlio mokyklos–daugiafunkcio 

centro edukacinės klasės įkūrėja, kultūrinės veiklos organizatorė Audronė Šakalienė. 
 

Lailūnų kaimo bendruomenės šventė „Po darbelių po darbų“ / Lailūnų kaimo bendruomenės inf. – 

Iliustr. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2022, rugs. 20, p. 5. 

Rugsėjo 10 d. Lailūnų kaimo bendruomenės kiemelyje vyko šventė „Po darbelių po darbų“. Ona 

Žemaitienė, Daiva Jakubkienė, Violeta Kazanavičienė, Regina Puronienė visus norinčius vaišino koše 
ir troškiniu. Buvo pramogų kampelis vaikams, kur edukaciją vedė Kupiškio rajono Skapiškio miestelio 
bibliotekininkė Roma Bugailiškienė, buvo cukraus vatos, kukurūzų spragėsių, vyko amatininkų mugė. 
Bibliotekos gatvę užpildė senovinių auto-moto paroda. kurią organizavo Alis Keršulis. Šventė 
prasidėjo konferencija. kurią vedė bendruomenės pirmininkė Rita Inčiūrienė. Šventės metu tradiciškai 
pasveikinti „Mažieji lailūniečiai“. Šių metų nominacija „Mūsų perliukai“ įteikta: Kristinai ir Jonui 
Rybačauskams, Eimutei Inčiūrienei, Audronei Lukošiūnienei, Aurelijai ir Rolandui Vošteriams, Onai 
Žemaitienei, Daivai Jakubkienei, Daivai Lukošiūnienei, Jūratei Balčiūnienei, Loretai Misiūnienei, Aliui 

Keršuliui. 
 

Vilkickienė, Daiva. Atsakymai – naujose knygose / parengė J. Keliuočio viešosios bibliotekos 
direktorės pavaduotoja Daiva Vilkickienė. – Iliustr. – Rubrika: Knygų apžvalga // Gimtasis Rokiškis. – 

ISSN 1822-7740. – 2022, rugs. 20, p. 8. 

Ar tikrai Kristupas Kolumbas yra Jogailos vaikaitis, ar Vudžio Aleno protėviai kilę iš Panevėžio, 
ar Borisas Džonsonas – iš litvakų, o Džo Baidenas tikrai turi lietuviškų šaknų? Atsakymus į šiuos 
klausimus sužinosite atsivertę J. Keliuočio viešosios bibliotekos naujas knygas: J. I. Kraševskis 
„Lietuva. Senovės istorija, teisė, kalba, tikėjimas, papročiai, patarlės, padavimai ir t.t.“ 2022, Č. 
Iškauskas „Lietuviais esame mes gimę“ 2022, R. ir L. Eyre „Aš pats“ 2022, W. Lamb „Bent tiek aš 
žinau“ 2022, M. Haddon „Delfinas“ 2022. 

 

Grigalienė, Rita. Ištuštėjęs mokyklos pastatas Panemunėlio geležinkelio stotyje be gyvybės 
neliūdės / Rita Grigalienė. – Iliustr. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2022, rugs. 23, p. 4. 
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Artėjant šildymo sezonui ir vis piktesniam vėjui pučiant, teko išgirsti panemunėliečių svarstymus, 

esą buvęs mokyklos pastatas Panemunėlio geležinkelio stoties gyvenvietėje stovi pustuštis ir gerokai 
patuštins savivaldybės biudžetą šios nenaudojamos patalpos. Domėtasi, ar neįmanoma šias patalpas 
kaip nors naudingiau panaudoti, surasti joms paskirtį. Paklaustas, ką galvoja apie Panemunėlio 
mokyklos pastato ateitį bei šildymą šaltuoju metų laiku, taip pat apie tai, ar daug tuščių jame patalpų, 
Rokiškio rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Aurimas Laužadis atsakė, kad visos 
informacijos neturi. Švietimą kuruojantis mero pavaduotojas Tadas Barauskas atsakė, jog pastate yra 
biblioteka, bendruomenes patalpos, apgyvendinti 15 ukrainiečių, yra vaikų dienos centras. Panemunėlio 
universaliojo daugiafunkcio centro direktorė Inga Belovienė, dirbdama visai prie pat šio pastato, 
informavo, kad jis tikrai nėra toks tuščias, kaip galvoja kai kurie panemunėliečiai ar kiti žmonės. Taip 
pat mokyklos pastate yra įrengtos patalpos, kuriose teikiamos socialinės paslaugos kaimo gyventojams. 

 

Kviečia į derliaus šventę Skemuose „Bulvių ragautuvės“ // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 

2022, rugs. 23, p. 10. 

Rugsėjo 24 d. Skemų kaimo bendruomenė kviečia į derliaus šventę „Bulvių ragautuvės“ 

bendruomenės namų kieme. Šventės metu vyks bulvių paradas, bulvės ant podiumo, bulvių menas, 
bulvė – stalo karalienė, bulvė maistas – bulvė vaistas, bulvė sporte ir žaidimuose. Šventės 
organizatoriai: Bendruomenės taryba, Skemų biblioteka. 

 

Ragautuvės: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, rugs. 24, p. 1. 

Rugsėjo 24 d. Skemų biblioteka ir Skemų bendruomenė kviečia į renginį „Bulvių ragautuves“ 

bendruomenės namų kieme. 
 

Stočkienė, Greta. Bajorai: nei bažnyčių, nei piliakalnių, bet turintys ką parodyti / Greta 

Stočkienė. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, rugs. 24, p. 7. 

Pasak Rokiškio krašto muziejaus direktorės pavaduotojo Giedriaus Kujelio, Bajorai pirmą kartą 
paminėti prieš daugiau nei 300 metų. Lietuvoje viso yra 24 Bajorų kaimai. Rokiškio rajono Bajorų 
kaimo vizitinė kortelė – „Lėlių namai“, kurių įkūrėjos – Dalia Ziemelienė, Nijolė Čirūnienė ir 
bibliotekininkė Nadiežda Ivanova. Visos trys moterys yra kolekcionierės. Dalia Ziemelienė 
kolekcionuoja lėles, Nijolė Čirūnienė – kiaušinių dėkliukus, o Nadiežda Ivanova – pelėdas, kurias 
galima apžiūrėti Bajorų kaimo bibliotekoje. Bajorų lėlių namuose eksponuojama apie 2000 lėlių iš viso 
pasaulio. Bajorų kaimo bendruomenė kas kelerius metus rengia teatrų šventę „Jonvabalis“. Yra įkurtas 
„Vidurdienio damų klubas“, Bajorų mėgėjų teatras „Šnekutis“. Kaip sakė Bajorų kaimo bendruomenės 
pirmininkė Inga Belovienė, buvo parašytas projektas per Rokiškio vietos veiklos grupę įrengti vaikų 
žaidimų kambarį. Projektas paremtas, ir žadama jį pabaigti iki 2024 m. Yra pateikti Ingos Belovienės, 
Dalios Ziemelienės ir Giedriaus Kujelio komentarai. 

 

Bičiūnaitė, Vilma. Kaip Skemų kaimas susijęs su bulvėmis? / Vilma Bičiūnaitė. – Iliustr. // 

Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, rugs. 27, p. 2. 

Rugsėjo 24 d. Skemų kaimo bendruomenės namų kieme buvo švenčiamos „Bulvių ragautuvės“. 

Šventę pristatė Skemų bibliotekininkė, kaimo bendruomenės pirmininkė Rima Juozapavičienė. Šventės 
metu taip pat buvo švenčiamas Šv. Matas, rudens lygiadienis ir Mykolinės. Bulvės Europą pasiekė apie 
1565 m., tais pačiais metais rašytiniuose šaltiniuose paminėti ir Skemai. 

 

Bičiūnaitė, Vilma. Panemunėlio geležinkelio stoties gyvenvietėje prabilo suoliukas / Vilma 
Bičiūnaitė. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, rugs. 27, p. 2. 

Rugsėjo 23 d. Panemunėlio geležinkelio stoties gyvenvietės centre pristatytas akcentas, 

įprasminantis iš Panemunėlio kilusios jaunos poetės Matildos Olkinaitės bei visos žydų tautos 
atminimą. Renginio metu buvo pristatytas suolelis, ant kurio yra QR kodas. Jį nuskaičius, telefone 
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pasigirs M. Olkinaitės eilėraščiai, kuriuos skaito aktorė Virginija Kochanskytė. QR kodas sukurtas 
pagal Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorės pavaduotojos 
Daivos Vilkickienės projektą „Poezija kitaip“. 

 

Malinauskienė, Aušra. Rokiškio rajono ikimokyklinukai riedėjo Rokiškio ritmu / Aušra 
Malinauskienė. – Iliustr. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2022, rugs. 27, p. 7. 

Rugsėjo 22 d. L. Šepkos parke Rokiškio miesto ikimokyklinio ugdymo grupių 4-5 metų vaikai 
rinkosi į šventę „Riedėkim Rokiškio ritmu 2022“. Iš viso rytmetyje dalyvavo 114 vaikų. Šventės tikslas 
– netradiciškai švęsti Rokiškio miesto gimtadienį – riedant įvairiomis vaikiškomis transporto 

priemonėmis. Renginį vedė Rokiškio lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ judesio korekcijos specialistė 
Neringa Mikšėnienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Austra Marmokienė. Vaikus linksmino 
Karlsonas, į kurio personažą įsikūnijo Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos bibliotekininkė Valda 
Bugailiškienė. Rytmetyje dalyvavo „Pumpurėlio“ „Gandriukų“, „Šiaudinukų“, „Pelėdžiukų“ grupės; 
lopšelio-darželio „Nykštukas“ „Boružėlių“ grupė; lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ „Kodėlčiukų“ ir 

„Smalsučių“ grupės; lopšelio-darželio „Varpelis“ „Žiogelių“ ir „Bitučių“ grupės. Prie šventės 
prisijungė ir renginio svečiai – rajono savivaldybės Švietimo centro metodininkė Rosita Lasienė, 
Visuomenės sveikatos biuro specialistės Laimutė Narbutienė bei Dovilė Černiauskienė. 

 

Matiukienė, Alicija. Stebina aštrių siužetų poreikis: [pokalbis su Rokiškio Juozo Keliuočio 
viešosios bibliotekos direktore Alicija Matiukiene apie Juozą Keliuotį, atnaujintas bibliotekos patalpas, 
kintantį dabartinių skaitytojų skonį] / [kalbėjosi] Lina Rušėnienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 

2424-5100. – 2022, rugs. 27, p. 5, 7. 

 

Ne sutema: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, rugs. 27, p. 1. 

Spalio 1 d. minima Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena. Ta proga rugsėjo 30 d. Kriaunų 
bibliotekoje vyks popietė „Toks ilgas kelias namo“. Koncertuos MDC Aukštakalnių skyriaus kapela 
„Barškutis“. 

 

Riedėdami Rokiškio ritmu… / GR inform. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 

2022, rugs. 27, p. 9. 

Rugsėjo 22 d. L. Šepkos parke Rokiškio miesto ikimokyklinio ugdymo grupių 4-5 metų vaikai 
rinkosi į šventę „Riedėkim Rokiškio ritmu 2022“. Šventės tikslas – netradiciškai švęsti Rokiškio miesto 
gimtadienį – riedant įvairiomis vaikiškomis transporto priemonėmis. Renginį vedė Rokiškio lopšelio-

darželio „Pumpurėlis“ judesio korekcijos specialistė Neringa Mikšėnienė ir ikimokyklinio ugdymo 
mokytoja Austra Marmokienė. Vaikus linksmino Karlsonas, į kurio personažą įsikūnijo Juozo 
Keliuočio viešosios bibliotekos bibliotekininkė Valda Bugailiškienė. Rytmetyje dalyvavo 
„Pumpurėlio“ „Gandriukų“, „Šiaudinukų“, „Pelėdžiukų“ grupės; lopšelio-darželio „Nykštukas“ 

„Boružėlių“ grupė; lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ „Kodėlčiukų“ ir „Smalsučių“ grupės; lopšelio-

darželio „Varpelis“ „Žiogelių“ ir „Bitučių“ grupės. Prie šventės prisijungė ir renginio svečiai – rajono 

savivaldybės Švietimo centro metodininkė Rosita Lasienė, Visuomenės sveikatos biuro specialistės 
Laimutė Narbutienė bei Dovilė Černiauskienė. 

 

Vilkickienė, Daiva. Naujausiose knygose – žmonių ir šalių likimai / parengė J. Keliuočio 
viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Daiva Vilkickienė. – Iliustr. – Rubrika: Knygų apžvalga // 
Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, rugs. 27, p. 8. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka siūlo paskaityti knygas apie atomines avarijas, 

mafijos moteris, Europos likimą. Tai James Mahaffey „Atominės avarijos“ 2022, Alex Perry 

„Bebaimės motinos“ 2022, Philip Kerr „Beveidis nusikaltėlis“ 2022, Paul Carell „Hitlerio karas 

Rytuose“ 2022, Mike Omer „Kapo tamsoje“ 2022. 


