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2022 metai VASARIS 
 

Žukauskienė, Aušra. Šventinis rytmetis / Aušra Žukauskienė. – Iliustr. – Rubrika: Kronika / Žinios iš Lietuvos 
bibliotekų // Tarp knygų. – ISSN 0868-8826. – 2022, Nr. 2 (vasaris), p. 39. 

Pasitinkant Vasario 16-ąją, Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje vyko 
renginys „Šios žemės vardas – Lietuva“, kuriame knygose ieškojo šventės simbolių, juos piešė ir gamino 
lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ auklėtiniai. 
 

Atsakymų paieškos / parengė Daiva Vilkickienė. – Iliustr. – Rubrika: Knygų apžvalga // Gimtasis 
Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, vas. 1, p. 8. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka šią savaitę pristato ir siūlo paskaityti knygas apie depresiją, 
nerimą, knygas gerumo ir padorumo temomis, tai: Stuart MacBride „Tuščios akiduobės“ 2021, Johann Hari 

„Nutrūkę ryšiai“ 2021, Elin Hilderbrand „Žiema rojuje“ 2021, Kun. Algirdas Toliatas „Tikra tik viltis“ 2021, 

Richard Paulevans „Noelės dienoraštis“ 2021.  

 

Biblioteka lankytojus kvies į pasakojimo meno veiklas / Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio 
viešosios bibliotekos inform. – Iliustr. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2022, vas. 1, p. 3. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka savo paslaugų spektrą praturtina pasaulyje sparčiai 
populiarėjančio pasakojimo meno užsiėmimais. Prasideda įgyvendinamo projekto „Pasakojimo meno ir metodo 

modelio sukūrimas Lietuvos bibliotekose“, finansuojamo Nordic Culture Point, edukacijų vykdymo laikotarpis. 
Jau galima paskelbti naujieną – pagaminti pirmieji rinkiniai „Pasakojimas apie stebuklingą teptuką“ ir „Dvylika 

brolių, juodvarniais lakstančių“. 

 

Mažieji moksliniai atradimai bibliotekos industrinėje palėpėje / Rokiškio rajono savivaldybės Juozo 
Keliuočio viešosios bibliotekos inform. – Iliustr. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2022, vas. 1, p. 2. 

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje, industrinėje palėpėje vyko sensoriniai 
skaitymai „Kur dingsta žvaigždės“. Čia vaikai sužinojo apie saulės sistemą ir ją supančias planetas, žvaigždes, 
kuri yra karščiausia, o kuri yra greičiausia, dėliojo galaktikos dėlionę ir piešė savo planetas. 

 

Skaitymo paslaugos neįgaliesiems Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje / Rokiškio rajono 
savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos inform. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2022, vas. 

4, p. 7. 

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje yra teikiamos skaitymo paslaugos 
neįgaliesiems. Viešosios bibliotekos skaitykloje įrengta darbo vieta neregiams ir silpnaregiams su Brailio rašto 
spausdintuvu. Pateikus negalią ar sutrikimą, dėl kurio žmogus negali skaityti įprasto spausdinto teksto, 
patvirtinantį dokumentą, galima rinktis garsinę knygą ar žurnalą, užsiregistravus virtualioje bibliotekoje ELVIS, 
galima atsisiųsti garsinę knygą.  
 

Stanys, Andrius. Fantastinės trilogijos debiutui rašytojas pasirinko Rokiškį / Andrius Stanys ; A. Stanio nuotr.  
– Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, vas. 5, p. 6. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje vasario 2 d. vyko Pauliaus Bukausko, pasivadinusio 
slapyvardžiu Paul White, pirmosios knygos – fantastinės trilogijos „Akmenų sergėtojai. Žemė – oras“ pirmos 

dalies pristatymas. Rokiškis – pirmoji vieta, kur rašytojas plačiajai publikai pristatė savo kūrinį. Rašytojas yra 
buvęs radijo laidų vedėjas, kurio gyvenimą sugriovė priklausomybė azartiniams lošimams, už tai jis atliko trejų 
metų nelaisvės atėmimo bausmę. Renginyje rašytojas atskleidė knygos kelią, paatviravo apie kalėjimo metus, 
pateiktas interviu su rašytoju.   
 

Naujos knygos suaugusiems, vaikams ir paaugliams / parengė Daiva Vilkickienė. – Iliustr. // Gimtasis 

Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, vas. 8, p. 8. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka pristato, siūlo paskaityti ir kartu su knyga pakeliauti po 
Lietuvos, Lenkijos, Didžiosios Britanijos, Grenlandijos autorių sukurtus pasaulius, tai: Aldona Ruseckaitė „Per 

žarijas“ 2021, Kim Leine „Raudonas žmogus“ 2021, Stanislaw Lem „Robotų pasakos“ 2021, Holly Webb 

„Baikšti šunytė“ 2021, Radka Janska „Kieno čia pėdsakai?“ 2021.  
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Keliuotytė, Rasa. Juozo Keliuočio metai / Reda Milaknienė ; R. Keliuotytės archyvo nuotr. ir Nacionalinės M. 
Mažvydo bibliotekos archyvo nuotr. – Iliustr. – Rubrika: Patirk čia… // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 

2022, vas. 12, p. 7. 

Šiemet minimas rašytojo, žurnalisto, filosofo, vertėjo, publicisto, „Naujosios Romuvos“ redaktoriaus Juozo 

Keliuočio 120 metų jubiliejus. Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyks renginiai, skirti šiam 
jubiliejui. Pateiktas pokalbis, interviu su „Gimtojo Rokiškio“ laikraščio redaktore, J. Keliuočio dukterėčia Rasa 
Keliuotyte ir J. Keliuočio viešosios bibliotekos direktore Alicija Matiukiene, kurios pasidalina prisiminimais, 
prisimena J. Keliuotį, jo palikimą, bibliotekai suteiktą Juozo Keliuočio vardą, įsteigtą Juozo ir Alfonso Keliuočių 
palikimo studijų centrą, kuriam vadovauja Viešosios bibliotekos direktorė A. Matiukienė.      
 

Bičiūnaitė, Vilma. Panemunyje – nuolatinė ekspozicija signatarui Vladui Mironui / Vilma Bičiūnaitė ; 
asmeninio archyvo nuotr. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, vas. 15, p. 10. 

Vasario 16-ąją Panemunio bibliotekoje pristatoma ekspozicija, skirta Nepriklausomybės Akto signatarui, 
ministrui pirmininkui, kunigui Vladui Mironui atminti. Ekspozicija paruošta bendromis vietinių, kraštiečių ir 
giminaičių pastangomis. Apie Kuodiškių kaime, kur gimė V. Mironas, tebestovintį gimtą namą, paminklinį 
akmenį pasakoja Panemunio bibliotekininkė Elena Baronienė, kuri teigia, kad šio žmogaus atminimą norėjosi 
įprasminti ir Panemunyje. Parengtam projektui negavus paramos, E. Baronienė kreipėsi į kraštietę, istorikę 
Vilmą Bukaitę, kuri supažindino su signataro giminaičiais, kurie sutiko finansiškai paremti ekspozicijos stendų 
gamybą. Vieni iš ekspozicijos rėmėjų yra signataro giminaitė Milda Mironaitė, Danielius Mironas, kurie 
atsidėkodami už dėmesį ir iniciatyvas puoselėjant V. Mirono atminimą, Vasario 16-osios klubo narių vardu 
pakvietė E. Baronienę ir Pandėlio seniūną Algirdą Kulį dalyvauti vasario 15 d. gėlių perdavimo ceremonijoje 
prezidentūroje.   
 

Bičiūnaitė, Vilma. „Sanpaulijai“ – 12 metų / Vilma Bičiūnaitė ; Klubo „Sanpaulija“ archyvo nuotr. – Iliustr. // 

Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, vas. 15, p. 9. 

Apie Suvainiškio moterų klubą „Sanpaulija“, kuriam susiburti mintį davė buvęs Suvainiškio mokyklos 
direktorius Valdis Vaičėnas. Šiuo metu klubas turi 15 narių, jam vadovauja Vita Gasparavičienė, klubo 
ekskursijų kuratorė Nida Skruodienė, yra aktyvios narės Jūratė Nagelienė, bibliotekininkės Virginija 

Konstanblackienė, Regina Šimėnienė. Klubo moterys prisideda prie veiklos, inicijuoja šventes, dalyvauja 
bendruomenės ir bibliotekos renginiuose.   
 

Savipagalbai – biblioterapinės knygos / parengė Daiva Vilkickienė. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 

1822-7740. – 2022, vas. 15, p. 8. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka pristato ir siūlo paskaityti biblioterapines knygas, tai: Viktoro 
Franki „Žmogus ieško prasmės“, Roberto Bly „Geležinis Džonas“, Alice Miller „Gabaus vaiko drama“, 

Laurento Gounelleio „Dievas visada keliauja incognito“, Ivano Gončiarovo „Oblomovas“, Gustavo Flaubero 

„Ponia Bovari“. 

 

Bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriuje vyko šventinis rytmetis vaikams „Šios žemės vardas – Lietuva“ / J. 

Keliuočio viešosios bibliotekos inform. – Iliustr. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2022, vas. 18, p. 2. 

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriuje vyko 
šventinis rytmetis vaikams „Šios žemės vardas – Lietuva“, skirtas paminėti Vasario 16-ąją. Šventėje dalyvavo 
Rokiškio lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ auklėtiniai. Jie visi kartu prisiminė trispalvės vėliavos spalvų reikšmes, 
knygose ieškojo Lietuvos valstybės simbolių. Darželinukai kūrė dovanas Lietuvai – spalvotus vėjo malūnėlius. 
Renginio pabaigoje buvo sugiedotas Lietuvos himnas. Šventinis rytmetis organizuotas įgyvendinant 2014–2020 

m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Šeimų stiprinimas, 
bendradarbiaujant bibliotekoms, kaip indėlis į socialinį ir ekonominį augimą Ludzos savivaldybėje, Rokiškio 
rajone ir Jēkabpilio mieste“, LLI-422 (HOME). 

 

Bičiūnaitė, Vilma. Viešnagė Prezidentūroje ir Signatarų namuose / Vilma Bičiūnaitė ; GR archyvo nuotr. – 

Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, vas. 19, p. 9 . 
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Vasario 16-osios išvakarėse signataro Vlado Mirono giminių ir Vasario 16-osios klubo narių vardu į 
Prezidentūrą pakviesti atstovai iš Pandėlio seniūnijos – seniūnas Algirdas Kulys ir Rokiškio J. Keliuočio 
viešosios bibliotekos Panemunio filialo bibliotekininkė Elena Baronienė, kurie dalyvavo gėlių perdavimo 
ceremonijoje. Susirinkusius sveikino prezidentas Gitanas Nausėda, kuris savo kalboje priminė valstybės ištakas 
ir susiejo su šių dienų aktualijomis. V. Mironui skirta puokštė Vasario 16-ąją padėta Vilniuje, Rasų kapinėse. 
Pandėlio krašto atstovai pabendravo su signataro giminės atstove, vilniete Milda Mironaite, lankėsi Signatarų 
namuose, kur buvo pristatyta dr. Valdo Selenio knyga „Nepriklausomybės Akto signataras Jokūbas Šernas“. 

Kraštietė, istorikė dr. Vilma Bukaitė skaitė pranešimą apie signatarus, kurių gimimo jubiliejus pažymime šiais 
metais.  

 

COVID – 19: užgeso židiniai rajono ugdymo įstaigose / GR inform. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-

7740. – 2022, vas. 19, p. 2. 

Statistikos departamento duomenimis Rokiškio rajone per paskutines dienas registruota po 79 naujus Covid-

19 susirgimus kasdien. Šiuo metu serga 607 gyventojai, iš viso nuo pandemijos pradžios registruoti 6 432 
susirgimai koronavirusu, pasveiko 5 581, mirė 109. Vakcinacijos ataskaitoje Rokiškis užima dvyliktą vietą. Iš 
viso paskiepyta 20 736 gyventojai – 75,4 proc., pirma vakcinos doze – 528, antra – 9 613, pakartotinai – 10 595. 

Lietuvos vakcinacijos vidurkis – 69,6 proc. Ugdymo įstaigose virusas sumažėjo, tačiau išplito gydymo ir 
socialinių paslaugų įstaigose. Pasak Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Rokiškio skyriaus vedėjos 
Daivutės Bulovienės Juozo Tūbelio progimnazijoje ir lopšelyje-darželyje „Varpelis“ židinys gęsta, tačiau virusas 
galėjo išplisti rajono policijos komisariate bei Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje.   
 

Kalbos: kūno, Dievo, meilės, gyvačių, vienumos ir slaptoji… / parengė Daiva Vilkickienė. – Iliustr. – 

Rubrika: Knygų apžvalga // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, vas. 22, p. 8. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka vasario 21-ąją, minint tarptautinę gimtosios kalbos dieną, 
pristato ir siūlo susipažinti su knygomis, tai: A. Pease „Kūno kalba“ 2003, F. S. Collins „Dievo kalba“ 2009, A. 

Kivirahk „Žmogus, mokėjęs gyvačių kalbą“ 2020, G. Chapman „Penkios meilės kalbos“ 2020, M. Jampolskij 

„Kalba – kūnas – įvykis“ 2011, T. R. Smith „Slaptoji kalba“ 2010, J. P. Sendker „Vienumos kalba“ 2018.  

 

Keliuotytė, Rasa. Rokiškis – kaip geras variklis, tereikia kokybiško kuro / Rasa Keliuotytė // Gimtasis Rokiškis. 
– ISSN 1822-7740. – 2022, vas. 22, p. 1–2–3. 

Rokiškio rajone lankėsi Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys Kristijonas 

Bartoševičius, kurį atvykti į Rokiškį paskatino pažintis su TS-LKD Rokiškio skyriaus lydere Audrone Kaupiene. 
Seimo narys vizito Rokiškyje metu lankėsi mokykloje-darželyje „Ąžuoliukas“, Rudolfo Lymano muzikos 

mokykloje, Juozo Keliuočio bibliotekoje, Krašto muziejuje, susitiko su jaunimu. Jis pasidalino savo įžvalgomis, 
nuomone apie aplankytas įstaigas.     
 

Rokiškyje viešėjo Seimo narys Kristijonas Bartoševičius / Rajono savivaldybės inform. // Rokiškio sirena. 
– ISSN 2351-7433. – 2022, vas. 22, p. 4. 

Vasario 18 d. Rokiškyje viešėjo Lietuvos Respublikos Seimo narys Kristijonas Bartoševičius su padėjėja ir 
patarėja Rugile Smoliakaite. Kultūros ir Ateities komitetų narys susitiko su Rokiškio rajono savivaldybės 
administracijos direktoriumi Andriumi Burnicku, Švietimo ir sporto skyriaus vedėju Aurimu Laužadžiu, 
Komunikacijos ir kultūros skyriaus vedėja Irena Mateliene, Jaunimo reikalų koordinatoriumi Gediminu Kriove 
bei Jaunimo organizacijų sąjungos „Apvalus stalas“ prezidente Birute Bagdoniene ir nariu Eimantu Tuska. 

Svečiai lankėsi mokykloje-darželyje „Ąžuoliukas“, R. Lymano muzikos mokykloje, Juozo Keliuočio viešojoje 
bibliotekoje, Krašto muziejuje. 
 

Žėkienė, Rima. Pandėlio gimnazijos šauliai ir ateitininkai dalyvavo Vasario 16-osios renginiuose / Rima 

Žėkienė ir Eglė Glemžienė. – Iliustr. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2022, vas. 22, p. 6. 

Vasario 16 d. Kuodiškių kaime vyko Nepriklausomybės Akto signataro kun. Vlado Mirono atminimo 
pagerbimas, kuriame dalyvavo Pandėlio gimnazijos šauliai ir ateitininkai. Pandėlio bažnyčioje vyko Šv. Mišios 

už tėvynę ir jos žmones. Po mišių šauliai ir ateitininkai vyko į Kazliškio biblioteką apžiūrėti spaudinių parodos, 
skirtos Lietuvos Laisvės kovos Sąjūdžio Tarybos 1946 m. Vasario 16-osios akto signatarui Vytautui Gužui-
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Kardui. Vėliau prie paminklinio akmens vyko signataro pagerbimas, po kurio visi vyko į pėsčiųjų žygį Kazliškio 
šilo taku. 
 

Kudirkienė, Gailutė. Ašaros tvenkiasi išvydus vaikystės pieno ąsotį / Gailutė Kudirkienė. – Iliustr. // Panevėžio 
kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2022, vas. 26, p. 10–11. 

Apie Rokiškio rajone, Lukštų kaime, esantį piliakalnį bei veikiantį etnografijos muziejų, jame surinktus 
eksponatus. Idėją kurti muziejų prieš 21-erius metus išsakė tuometė istorijos mokytoja Laima Garuolienė, prie 

jos prisijungė kultūros centro vadovė Gražina Dapkuvienė. Su Lukštų bibliotekininkės Sigutės Šimanauskienės 
bei seniūnaičio Rimanto Pečiūros pasakojimais.  
 

Moterų klubo akiratyje – įvairiapusė veikla. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, vas. 

26, p. 3. 

Apie Rokiškio moterų klubą, kuriam šiuo metu priklauso 32 narės, klubo veiklą, bendruomeniškumą, 
kryptis, jo vadovę Dainorą Mineikienę. Pateikta apie kelias šio klubo nares, jų atėjimo aplinkybes į klubą, 
įsijungimą į jo veiklą, savęs atradimą, tai: Žaneta Šiškūnaitė-Jasinevičienė, Jolanta Juknė, Laimutė Narbutienė, J. 
Keliuočio viešosios bibliotekos Panemunio filialo bibliotekininkė Elena Baronienė. Užsakomasis straipsnis.  
 


