Rokiškio rajono įžymių datų kalendorius 2012
SAUSIS
1 d. – Naujieji metai. Lietuvos vėliavos diena
6 d. – Trys karaliai
13 d. – Laisvės gynėjų diena
15 d. – Klaipėdos krašto diena
25 d. – Pusiaužiemis
26 d. – Tarptautinė muitininkų diena
28 d. - Europos duomenų apsaugos diena
Sausio 3 d. sukanka 125 metai, kai 1887-01-03 Steponiuose, Rokiškio sen. ir r. gimė Romas Striupas – rašytojas.
Mirė 1934-04-08 Kaune.
Sausio 3 d. sukanka 75 metai, kai 1937-01-03 Žilių k., Panemunėlio sen., Rokiškio r. gimė Genovaitė ČypaitėMarčiauskienė – poetė, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narė, agrarinių m. daktarė.
Sausio 3 d. sukanka 70 metų, kai 1942-01-03 Naniškių k., Pandėlio sen., Rokiškio r. gimė Vanda Grigaliūnienė –
provizorė, biologijos m. daktarė, docentė.
Sausio 6 d. sukanka 85 metai, kai 1927-01-06 Zybolių k., Rokiškio sen. ir r. gimė Vitas Areška – habil. humanitarinių
m. daktaras, VU profesorius, nusipelnęs meno veikėjas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys.
Sausio 6 d. sukanka 80 metų, kai 1932-01-06 Degučių k., Obelių sen., Rokiškio r. gimė Julius Žuklys – gydytojas,
medicinos m. daktaras.
Sausio 10 d. sukanka 70 metų, kai 1942-01-10 Steponiuose, Pandėlio sen., Rokiškio r. gimė Rimantas Šavelis –
rašytojas, scenaristas, kino kritikas, Lietuvos rašytojų sąjungos, Lietuvos kinematografininkų sąjungos narys.
Sausio 13 d. sukanka 170 metų, kai 1842-01-13 Naniškiuose, Pandėlio sen., Rokiškio r. gimė Petras Rimkevičius –
poetas, kunigas. Mirė 1907-12-20 Pušalote, Pasvalio r.
Sausio 13 d. sukanka 120 metų, kai 1892-01-13 Paupėje, Rokiškio sen. ir r. gimė Vladas Lašas – gydytojas
fiziologas, alergologas, profesorius, medicinos m. daktaras. Mirė 1966-01-02 Kaune.
Sausio 14 d. sukanka 75 metai, kai 1937-01-14 Žiobiškio k., Rokiškio sen. ir r. gimė Laima Kastanauskaitė – habil.
socialinių m. daktarė, publikacijų ir monografijų autorė.
Sausio 19 d. sukanka 80 metų, kai 1932-01-19 Rokiškyje gimė Janina Cibienė – poetė, prozininkė, tremtinė. Mirė
2003-12-04.
Sausio 29 d. sukanka 75 metai, kai 1937-01-29 Grigiškių k., Panemunėlio sen., Rokiškio r. gimė Vytautas Gasiūnas
– pedagogas istorikas, literatas.
VASARIS
2 d. - Grabnyčios. Perkūno diena
5 d. – Šv. Agota, Duonos diena
7 d. – Tarptautinė saugesnio interneto diena
11 d. – Pasaulinė ligonių diena
14 d. – Šv. Valentino, įsimylėjėlių diena
16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo diena
21 d. – Tarptautinė gimtosios kalbos diena. Tarptautinė gido diena. Užgavėnės
22 d. – Nusikaltimų aukų rėmimo diena. Pelenų diena. Gavėnios pradžia
24 d. – Šv. Motiejaus – Vieversio šventė. Estijos Nepriklausomybės diena

Vasario 3 d. sukanka 75 metai, kai 1937-02-03 Vyžunkos k., Rokiškio sen. ir r. gimė Jaunutis Barauskas –
mokslininkas, buvo VGTU docentas.
Vasario 9 d. sukanka 65 metai, kai 1947-02-09 Bajoriškių k., Jūžintų sen., Rokiškio r. gimė Zosė PipinytėGudžiūnienė – Vilniaus kolegijos Dizaino ir technologijų fakulteto prodekanė.
Vasario 9 d. sukanka 55 metai, kai 1957-02-09 Dauniūnų k., Pandėlio sen., Rokiškio r. gimė Rimantas Dovydėnas –
dailininkas karikatūristas.
Vasario 14 d. sukanka 15 metų, kai 1997-02-14 Rokiškyje mirė Elena Naginskaitė – Vajegienė – pedagogė, literatė.
Gimė 1925-08-21 Rokiškyje.
Vasario 18 d. sukanka 145 metai, kai 1867-02-18 Butėniškiovs., Juodupės sen., Rokiškio r. gimė Antanas Deksnys –
kunigas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas. Mirė 1949-06-28 JAV.
Vasario 19 d. sukanka 20 metų, kai 1992-02-19 Juodšiliuose, Vilniaus r. mirė Emilija Kuzavinienė – tautosakininkė,
dainininkė. Gimė 1903-04-07 Rūmiškiuose, Obelių sen., Rokiškio r.
Vasario 21 d. sukanka 130 metų, kai 1882-02-21 Dauliūnų k., Jūžintų sen., Rokiškio r. gimė Antanas Bernotas –
knygnešio Juozo Oto Širvydo brolis, spaudos darbuotojas, bendradarbiavęs JAV spaudoje - „Lietuvninke“,
„Vienybėje“. Žuvo 1941 m.
Vasario 23 d. sukanka 150 metų, kai 1862-02-23 Baisogaloje, Radviliškio r. gimė Juozas Zauka – knygnešys, meno
saviveiklos organizatorius, vargonininkas, lietuviškų vakarų rengėjas bei režisierius. Nuo 1932 m. gyveno
Obeliuose, Rokiškio r. ir ten mirė 1943-12-03.
Vasario 24 d. sukanka 70 metų, kai 1942-02-24 Zibolių k., Obelių sen., Rokiškio r. gimė Lionginas Kurklietis –
liaudies muzikantas, tautosakininkas, muzikos instrumentų meistras.
Vasario 25 d. sukanka 85 metai, kai 1927-02-25 Rokiškyje gimė Zofija Stukonienė – gydytoja
onkologėcitopatologė, medicinos m. daktarė, docentė, mokslinių straipsnių autorė.
Vasario 26 d. sukanka 50 metų, kai 1962-02-26 Gegužinės k., Panevėžio r. gimė Jonas Buziliauskas – aktorius,
režisierius, Humoro grupės „Ambrozija“ įkūrėjas, aktorius ir režisierius, 2007–2008 m. Rokiškio rajono
savivaldybės tarybos narys, Gargždų kultūros centro mėgėjų teatro „Raganinė“ vadovas.
KOVAS
3 d. – Tarptautinė rašytojų diena. Lėlių šventė (Hina – Matsuri)
4 d. – Lietuvos globėjo Šv. Kazimiero diena. Kovarnių diena. Gerumo diena
8 d. – Tarptautinė moterų solidarumo diena
10 d. – 40 – ies paukščių diena
11 d. – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena
15 d. – Europos vartotojų diena
16 d. – Knygnešio diena
19 d. – Šv. Juozapas, Pempės šventė. Kliento diena
20 d. – Žemės diena. Pavasario lygiadienis
21 d. – Tarptautinė miego diena. Tarptautinė rasinės diskriminacijos panaikinimo diena. Pasaulinė poezijos diena.
Tarptautinė lėlininkų diena
22 d. – Pasaulinė vandens diena
23 d. – Pasaulinė meteorologijos diena
24 d. – Tarptautinė tuberkuliozės diena
25 d. – Blovieščiai. Gandro šventė
27 d. – Tarptautinė teatro diena

29 d. – Lietuvos įstojimo į NATO diena
Kovo 1 d. sukanka 5 metai, kai 2007-03-01 Rokiškyje mirė Vytautas Vajega – mokytojas, režisierius, muzikas,
literatas. Gimė 1919-12-19 Apaščios k., Biržų r.
Kovo 3 d. sukanka 55 metai, kai 1957-03-03 Orliškio k., Rokiškio sen. ir r. gimė Vidas Stakėnas – biomedicinos m.
daktaras, Lietuvos miškų instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, Ekologijos skyriaus vedėjas.
Kovo 6 d. sukanka 85 metai, kai 1927-03-06 Sriubiškių k., Pandėlio sen., Rokiškio r. gimė Juozas Grikienis –
filologas, fotožurnalistas.
Kovo 14 d. sukanka 70 metų, kai 1942-03-14 Kamajuose, Rokiškio r. gimė Bronius Bakšys – habil. technologijos m.
daktaras, KTU profesorius, 2005 metų Mokslo premijos laureatas.
Kovo 15 d. sukanka 65 metai, kai 1947-03-15 Salose, Kamajų sen., Rokiškio r. gimė Henrikas Pragarauskas – habil.
fizinių m. daktaras, profesorius, VU Matematikos ir informatikos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas,
akademikas, LMA Prezidiumo narys. Mirė 2011-10-11 Vilniuje.
Kovo 16 d. sukanka 70 metų, kai 1942-03-16 Ridikiškių k., Panemunėlio sen., Rokiškio r. gimė Renė – Kristina
Klemkaitė - Gabdankienė – dailininkė-keramikė.
Kovo 17 d. sukanka 95 metai, kai 1917-03-17 Petrograde mirė Juozas Kubilius – publicistas, visuomenės veikėjas.
Gimė 1878-12-28 Tindžiuliuose, Panemunėlio sen., Rokiškio r.
Kovo 18 d. sukanka 80 metų, kai 1932-03-18 Daliokijėje, Baltarusijoje gimė Edvardas Uldukis – rašytojas,
žurnalistas. Vaikystę praleido Trako k., Jūžintų sen., Rokiškio r.
Kovo 19 d. sukanka 60 metų, kai 1952-03-19 Penagalio k., Anykščių r. gimė Zita Kapušinskienė – Rokiškio pirminės
asmens sveikatos priežiūros centro direktorė.
Kovo 20 d. sukanka 85 metai, kai 1927-03-20 Joneliškių k., Jūžintų sen., Rokiškio r. gimė Vytautas Leitonas –
tarptautinės kategorijos sunkiosios atletikos teisėjas, Lietuvos nusipelnęs treneris, docentas.
Kovo 23 d. sukanka 75 metai, kai 1937-03-23 Gireišių k., Panemunėlio sen., Rokiškio r. gimė Petras Matiukas –
technikos m. daktaras, docentas.
BALANDIS
1 d. – Verbų sekmadienis. Juokų diena. Pasaulinė paukščių diena
2 d. – Tarptautinė vaikų knygos diena
6 d. – Saugaus eismo diena
7 d. – Pasaulinė sveikatos diena
8-9 d. – Šv. Velykos
11 d. – Tarptautinė koncentracijos stovyklų kalinių išlaisvinimo diena
12 d. – Tarptautinė aviacijos ir kosmonautikos diena
15 d. – Alvelykis. Kultūros diena
17 d. – Lietuvos energetikų diena
18 d. – Tarptautinė paminklų apsaugos diena. Sekretorės diena
20 d. – Tarptautinė kovos su triukšmu diena
23 d. – Jorė. Jurginės. Pasaulinė knygos ir autorinių teisių diena
24 d. – Tarptautinė jaunimo solidarumo diena
25 d. – Daržų diena. Pasaulinė pingvinų diena
26 d. – Pasaulinė intelektinės nuosavybės diena
27 d. – Medicinos darbuotojų diena. Pasaulinė grafinio dizaino diena
29 d. – Tarptautinė šokio diena. Fotografijos diena

30 d. – Valpurgijos naktis. Tarptautinė veterinarijos diena
Balandžio 3 d. sukanka 85 metai, kai 1927-04-03 Žiukeliškėse, Jūžintų sen., Rokiškio r. gimė Petras Žiukelis –
kanauninkas, profesorius, teologijos licenciatas, Rokiškio bažnyčios altarista.
Balandžio 4 d. sukanka 115 metų, kai 1897-04-04 Uvainių k., Kazliškio sen., Rokiškio r. gimė Povilas Gasiūnas –
kolekcionierius, spaudos darbuotojas. Mirė 1966-06-25 Šiauliuose.
Balandžio 4 d. sukanka 95 metai, kai 1917-04-04 Vyžeičiuose, Rokiškio sen. ir r. gimė Pranas Kozulis – poetas,
pedagogas. Mirė 2000-06-11 Toronte, Kanadoje.
Balandžio 4 d. sukanka 70 metų, kai 1942-04-04 Rokiškyje gimė Eugenijus Bagdonas – socialinių m. daktaras, KTU
Socialinių mokslų fakulteto Regionų plėtros katedros vedėjas, profesorius, knygų autorius.
Balandžio 10 d. sukanka 90 metų, kai 1922-04-10 Rokiškyje gimė Sofija Dagytė – agronomė, mokslininkė biologė,
įvairių knygų autorė.
Balandžio 10 d. sukanka 65 metai, kai 1947-04-10 Roviškėlių k., Rokiškio r. gimė Janina Reda Mažeikytė – biologė,
gamtos m. daktarė, VU Ekologijos instituto mokslo darbuotoja.
Balandžio 11 d. sukanka 60 metų, kai 1952-04-11 Kilpiškių k., Pandėlio sen., Rokiškio r. gimė Leonas Kilius –
Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos direktorius.
Balandžio 15 d. sukanka 80 metų, kai 1932-04-15 Vyžeičių k., Rokiškio sen. ir r. gimė Aldona Laguckaitė – Varnienė
– bibliotekininkė, tautodailininkė, publicistė. Mirė 2011-02-01 Vilniuje.
Balandžio 15 d. sukanka 70 metų, kai 1942-04-15 Rudelių k., Jūžintų sen., Rokiškio r. gimė AlviraEigminaitė Širkienė – dailininkė tapytoja, pedagogė.
Balandžio 17 d. sukanka 55 metai, kai 1957-04-17 Rokiškyje gimė Gražina Startienė – socialinių m. daktarė, KTU
Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekanė, profesorė, vadovėlių bendraautorė.
Balandžio 18 d. sukanka 130 metų, kai 1882-04-18 Ilgalaukiuose, Rokiškio sen. ir r. gimė Juozas Tūbelis – valstybės
ir visuomenės veikėjas, buvo Nepriklausomos Lietuvos Ministras Pirmininkas. Mirė 1939-09-30 Kaune.
Balandžio 19 d. sukanka 80 metų, kai 1932-04-19 Kamajuose, Rokiškio r. gimė Antanas Gylys – fotografas,
fotoalbumo „Panevėžys ir panevėžiečiai“ autorius.
Balandžio 24 d. sukanka 15 metų, kai 1997-04-24 Vilniuje mirė Jonas Tadas Teseckas – žurnalistas. Gimė 1928-0905 Rokiškyje.
Balandžio 27 d. sukanka 65 metai, kai 1947-04-27 Sodelių k., Juodupės sen., Rokiškio r. gimė Laima Bareišienė –
filologė, vertėja, Lietuvos rašytojų sąjungos narė.
GEGUŽĖ
1 d. - Tarptautinė darbo šventė. Lietuvos įstojimo į ES diena. Gegutės diena
3 d. – Saulės diena. Pasaulinė spaudos laisvės diena
4 d.- Šv.Florijonas, Gaisrų sergėtojo diena
5 d. – Vandentvarkos darbuotojų diena. Berniukų šventė. Gatvės Muzikos Diena
6 d . – Motinos diena. Tarptautinė diena be dietų
7 d. – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena
8 d. – Tarptautinė raudonojo kryžiaus diena. Lietuvos muitinės įkūrimo diena. Antrojo pasaulinio karo aukų
atminimo diena
9 d. – Europos diena

11 d. – Buhalterių diena
12 d. – Tarptautinė slaugytojų diena
13 d. – Meilės diena, deivės Mildos šventė. Pasaulinė kokteilių diena
14 d. – Pilietinio pasipriešinimo diena
15 d. – Steigiamojo Seimo diena. Tarptautinė šeimos diena
16 d. – Tarptautinė jūros kiaulės (delfino) diena
17 d. – Šeštinės. Pasaulio informacinės visuomenės diena. Tarptautinė diena prieš homofobiją
18 d. – Tarptautinė muziejų diena
19 d. – Pasaulinė Hepatito diena
20 d. – Kauno diena. Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena. Pasaulinė metrologų diena
21 d. – Pasaulinė kultūrų puoselėjimo diena
22 d. – Tarptautinė biologinės įvairovės diena
25 d. – Tarptautinė Afrikos diena. Tarptautinė dingusių vaikų diena
27 d. - Sekminės
29 d. – Tarptautinė Jungtinių Tautų taikos saugotojų diena
30 d. – Pasaulinė išsėtinės sklerozės diena
31 d. – Pasaulinė diena be tabako. Pasaulinė šviesiaplaukių diena
Gegužės 1 d. sukanka 105 metai, kai 1907-05-01 Paunksnių k., Ukmergės apskr. gimė Kazimieras Paunksnis –
istorikas, medžio drožėjas. Mokėsi Rokiškio gimnazijoje, dirbo Rokiškio krašto muziejuje. Mirė 1988-02-12.
Gegužės 2 d. sukanka 75 metai, kai 1937-05-02 Rokiškyje gimė Jonas Jackevičius – poetas, dailininkas, scenaristas.
Gegužės 3 d. sukanka 70 metų, kai 1942-05-03 Degučių k., Obelių sen., Rokiškio r. gimė Rimantas Pranas Deksnys
– technologijos m. daktaras, KTU profesorius, mokslo leidinių redakcinių kolegijų narys.
Gegužės 5 d. sukanka 60 metų, kai 1952-05-05 Ažubalių k., Kriaunų sen., Rokiškio r. gimė Petras Kurlavičius – VPU
profesorius, Ekologijos instituto Ornitologijos laboratorijos vyr. mokslo darbuotojas, Lietuvos ornitologų draugijos
pirmininkas.
Gegužės 13 d. sukanka 75 metai, kai 1937-05-13 Močiekų k., Rokiškio sen. ir r. gimė Venantas Petras Mačiekus –
ekonomistas, etninės kultūros tyrinėjimų organizatorius, „Versmės“ leidyklos kraštotyros monografijų rengėjas,
Rokiškio krašto garbės pilietis.
Gegužės 16 d. sukanka 55 metai, kai 1957-05-16 Pavyžuonių k. (dabar Čedasų k.), Rokiškio sen. ir r. gimė Virgilijus
Mikšys – agrarinių m. daktaras, Lietuvos miškų instituto direktoriaus pavaduotojas informaciniam darbui,
vyresnysis mokslo darbuotojas.
Gegužės 16 d. sukanka 70 metų, kai 1942-05-16 Rokiškyje gimė Alfredas Martynas Sviklas – habil. technologijos m.
daktaras, KTU profesorius, KTU chemijos inžinerijos mokslo krypties doktorantūros kvalifikacinės komisijos
pirmininkas.
Gegužės 17 d. sukanka 85 metai, kai 1927-05-17 Kriaunose, Rokiškio r. gimė Antanas Jozėnas – choro dirigentas,
profesorius, respublikinių dainų švenčių dirigentas, Lietuvos muzikų sąjungos narys senjoras.
Gegužės 18 d. sukanka 235 metai, kai 1777-05-18 Užnemunėje gimė Pranas Savickas – poetas. Mirė 1864-03-18
Aleksandravėlėje, Rokiškio r.
Gegužės 18 d. sukanka 70 metų, kai 1942-05-18 Rešiotų lageryje žuvo Petras Bliūdžius – pedagogas, Rokiškio
krašto muziejaus steigėjas ir pirmasis direktorius. Gimė 1901 m. Taručių k., Marijampolės r.
Gegužės 19 d. sukanka 90 metų, kai 1922-05-19 Aleknose, Juodupės sen., Rokiškio r. gimė JuzefaČeičytė –
dailininkė scenografė, poetė, nusipelniusi meno veikėja, Rokiškio krašto garbės pilietė.

Gegužės 20 d. sukanka 85 metai, kai 1927-05-20 Norkūnų k., Rokiškio r. gimė Juozas Pipinis – gydytojas
kardiologas, Kretingos rajono medicinos darbuotojų „Žinijos“ draugijos pirmininkas, Lietuvos gydytojų sąjungos,
Gydytojų etikos komisijos pirmininkas.
Gegužės 20 d. sukanka 65 metai, kai 1947-05-20 Rokiškėlių k., Rokiškio r. gimė Gintautas Kligys – Kauno
visuomenės sveikatos centro direktorius, Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos prezidentas, Lietuvos gydytojų
vadovų sąjungos tarybos narys, Lietuvos higienistų ir epidemiologų sąjungos narys.
Gegužės 24 d. sukanka 65 metai, kai 1947-05-24 Pandėlyje, Rokiškio r. gimė Vladas Baranauskas – Šiaulių dramos
teatro aktorius, trupės vedėjas.
Gegužės 30 d. sukanka 70 metų, kai 1942-05-30 Jurkupių k., Panemunėlio sen., Rokiškio r. gimė Pranciškus Balaišis
– habil. technologijos m. daktaras, KTU profesorius, Lietuvos nacionalinės premijos laureatas.
Gegužės 31 d. sukanka 110 metų, kai 1902-05-31 Palieknėje, Rokiškio r. gimė Antanas Byras – literatas, Kanados
lietuvių visuomenės veikėjas. Mirė 1988-01-15 Kanadoje.
Gegužės 31 d. sukanka 60 metų, kai 1952-05-31 Kaune mirė Ona Kurmytė-Mazurkevičienė – aktorė. Gimė 190104-02 Kirkūnuose, Obelių sen., Rokiškio r.
BIRŽELIS
1 d. – Tarptautinė vaikų gynimo diena
3 d. – Tėvo diena. Sąjūdžio diena.
4 d. – Tarptautinė agresijos prieš vaikus diena
5 d. – Pasaulinė aplinkos apsaugos diena
7 d. - Devintinės
14 d. – Gedulo ir vilties diena
15 d. – Okupacijos ir genocido diena. Alytaus miesto diena
17 d. – Pasaulinė kovos su dykumų plitimu ir sausromis diena
20 d. – Pasaulinė pabėgėlių diena
21 d. – Vasaros saulėgrįža
23 d. – Birželio sukilimo diena. Tarptautinė olimpinė diena
24 d. – Rasos (Joninių) diena
26 d. – Tarptautinė kovos su narkomanija diena. Tarptautinė diena prievartos aukoms paremti
27 d. – Tarptautinė žvejų diena
29 d. – Lietuvos pasieniečių diena
Birželio 1 d. sukanka 125 metai, kai 1887-06-01 Panemunyje, Pandėlio sen., Rokiškio r. gimė Nikodemas
Martinonis – choro dirigentas, muzikos pedagogas. Mirė 1957-07-19 Kaune.
Birželio 2 d. sukanka 85 metai, kai 1927-06-02 gimė Vladas Liolys – literatas.
LIEPA
1 d. – Tarptautinė architektų diena
6 d. – Lietuvos valstybės (Mindaugo karūnavimo) diena
8 d. – Tarptautinė alergijos diena
10 d. – 7 broliai miegantys
11 d. – Pasaulio gyventojų diena
15 d. – Žalgirio mūšio diena
17 d. – Pasaulio lietuvių vienybės diena. Dariaus ir Girėno žuvimo diena
18 d. – Tarptautinė aludarių diena
20 d. – Tarptautinė šachmatų diena
22 d. – Tarptautinė dešrainių diena
27 d. – Sistemų administratoriaus diena

30 d. – Jūros diena
Liepos 2 d. sukanka 70 metų, kai 1942-07-02 Rokiškyje gimė Antanas Trumpa – technologijos m. daktaras, AB
„Rokiškio sūris“ direktorius, Rokiškio krašto garbės pilietis, apdovanotas Didžiojo kunigaikščio Gedimino I laipsnio
ordino medaliu.
Liepos 18 d. sukanka 60 metų, kai 1952-07-18 Obeliuose, Rokiškio r. gimė Skirmantas Valentas – kalbininkas, ŠU
Humanitarinio fakulteto profesorius.
Liepos 20 d. sukanka 75 metai, kai 1937-07-20 Kalvių k., Kamajų sen., Rokiškio r. gimė Stasys Mickūnas – docentas,
daktaras, KTU Veteranų klubo valdybos narys.
Liepos 23 d. sukanka 90 metų, kai 1922-07-23 Varšuvoje mirė Henrikas Veisenhofas – dailininkas tapytojas,
grafikas. Gimė 1859-07-26 Pakriaunyje, Kriaunų sen., Rokiškio r.
Liepos 24 d. sukanka 90 metų, kai 1922-07-24 Geniškio vnk., Pandėlio sen., Rokiškio r. gimė Leonas Juozonis –
Garbės kraštotyrininkas, tautodailininkas, poeto Aisčio premijos laureatas, Kauno Sėlių klubo, Kauno senjorų klubo
pirmininkas, Kauno keliautojų kultūros klubo, Lietuvai pagražinti draugijos, Tėviškės pažinimo draugijos narys,
ateitininkas.
Liepos 25 d. sukanka 40 metų, kai 1972-07-25 Rokiškyje gimė Rytis Saladžius – O.Koršunovo teatro aktorius.
Liepos 26 d. sukanka 75 metai, kai 1937-07-26 Rukšių k., Panemunėlio sen., Rokiškio r. gimė Bronislovas Vizbaras –
pulkininkas, Lietuvos kariuomenės divizijos generolo St. Raštikio Puskarininkių mokyklos viršininkas, vadovėlių bei
mokymo priemonių autorius.
Liepos 27 d. sukanka 70 metų, kai 1942-07-27 Svobiškio k., Obelių sen., Rokiškio r. gimė Meletėlė Navalinskienė –
habil. biomedicinos m. daktarė, Botanikos instituto Fitovirusų laboratorijos vyriausioji mokslo darbuotoja,
doktorantūros komisijos pirmininkė.
RUGPJŪTIS
9 d. – Tarptautinė tautos diena
10 d. – Šv. Laurynas. Paskutinioji perkūno diena
12 d. – Tarptautinė jaunimo diena
13 d. – Tarptautinė kairiarankių diena
15 d. – Žolinė (Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų diena)
23 d. – Juodojo kaspino diena. Tarptautinė vergų kelio ir vergovės panaikinimo diena. Baltijos kelias
24 d. – Šv. Baltramiejus, Gandrų išskridimo diena
31 d. – Laisvės diena. Interneto dienoraščių (blogų) diena
Rugpjūčio 16 d. sukanka 50 metų, kai 1962-08-16 Rokiškyje gimė Rasa Keliuotytė – Lietuvos parodų centro
LITEXPO atstovė spaudai ir viešiesiems ryšiams.
Rugpjūčio 19 d. sukanka 80 metų, kai 1932-08-19 Roblių k., Panemunėlio sen., Rokiškio r. gimė Janina Balaišytė –
Kaškelienė – bibliotekininkė, Lietuvos nusipelniusi kultūros švietimo darbuotoja, buvo Šiaulių apskrities P.Višinskio
viešosios bibliotekos direktorė.
Rugpjūčio 20 d. sukanka 50 metų, kai 1962-08-20 Panemunėlio geležinkelio st. gyvenvietėje, Rokiškio r. gimė
Jonas Misiūnas – vidaus tarnybos pulkininkas, Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas,
Šiaulių Saulės Rotary klubo narys.
Rugpjūčio 26 d. sukanka 50 metų, kai 1962-08-26 Rokiškyje gimė Algis Kazulėnas – istorikas, 2008-2012 m.
kadencijos LR Seimo narys.

Rugpjūčio 29 d. sukanka 120 metų, kai 1892-08-29 Laižuvoje, Mažeikių r. mirė Antanas Vienažindys – poetas,
kunigas. Gimė jis 1841-09-26 Anapolyje, Jūžintų sen., Rokiškio r.
RUGSĖJIS
1 d. – Mokslo ir žinių diena
7 d. – Panevėžio diena
8 d. – Šilinė (Švč. Mergelės Marijos gimimo diena). Vytauto Didžiojo karūnavimo diena. Padėkos už Lietuvos
nepriklausomybę ir laisvės apgynimą diena. Tarptautinė raštingumo diena. Statybininkų diena
9 d. – Tarptautinė grožio diena
10 d. – Pasaulinė savižudybių prevencijos diena
12 d. – Programuotojų diena
14 d. – Šv. Kryžiaus išaukštinimas
15 d. – Pasaulinė kovos su prostatos vėžiu diena. Tarptautinė demokratijos diena
16 d. – Tarptautinė Ozono sluoksnio apsaugos diena
21 d. – Tarptautinė taikos diena. Bobų vasara
22 d. – Baltų vienybės diena. Tarptautinė diena be automobilio. Rudens lygiadienis. Šiaulių miesto gimimo diena
23 d. – Lietuvos žydų genocido atminties diena. Pasaulinė kurčiųjų diena
24 d. – Pasaulinė širdies diena
26 d. – Europos kalbų diena
27 d. – Pasaulinė turizmo diena. Lietuvos socialinių darbuotojų diena
28 d. – Vilniaus įkūrėjo Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino diena. Tuskulėnų aukų atminimo diena. Pasaulinė
pasiutligės diena
30 d. – Tarptautinė vertėjų diena
Rugsėjo 4 d. sukanka 110 metų, kai 1902-09-04 Joniškio k., Rokiškio sen. ir r. gimė Juozas Keliuotis – kritikas,
prozininkas, vertėjas, „Naujosios Romuvos“ ir „Kūrybos“ įkūrėjas ir redaktorius. Mirė 1983-03-25 Vilniuje.
Rugsėjo 4 d. sukanka 40 metų, kai 1972-09-04 Rokiškyje gimė Giedrius Dranevičius – Vilniaus tradicinio karate do
ir kitų kovos menų klubo „Lūšis“ prezidentas, Lietuvos tradicinio karate asociacijos prezidentas, Lietuvos
nacionalinės rinktinės vyriausiasis treneris.
Rugsėjo 7 d. sukanka 130 metų, kai 1882-09-07 Bryzgiuose, Juodupės sen., Rokiškio r. gimė Jonas Skruodys –
poetas, dramaturgas, vadovėlių autorius, pedagogas. Mirė 1935-03-09 Vilniuje, palaidotas Švenčionyse.
Rugsėjo 10 d. sukanka 80 metų, kai 1932-09-10 Rokiškyje gimė JevlampijusLaškovas – geologas, fizinių m.
daktaras, mokslinių straipsnių bei monografijų bendraautorius, valstybinės premijos laureatas.
Rugsėjo 15 d. sukanka 105 metai, kai 1907-09-15 Šiaudinėje, Pandėlio sen., Rokiškio r. gimė Lionginas Šepka –
liaudies skulptorius. Mirė 1985-11-04 Vilniuje.
Rugsėjo 17 d. sukanka 80 metų, kai 1932-09-17 Obelynės k., Rokiškio sen. ir r. gimė Julius Malelė – imtynių
treneris, dvikovinio sporto centro „Heraklis“ direktorius, Lietuvos sambo imtynių federacijos viceprezidentas.
Rugsėjo 22 d. sukanka 80 metų, kai 1932-09-22 Rokiškyje gimė Algirdas Mykolas Brazauskas – Lietuvos valstybės ir
politikos veikėjas, ekonomikos m. daktaras, 4 – asis Lietuvos Respublikos prezidentas, LR Ministras Pirmininkas,
Kovo 11 – osios Akto signataras, Rokiškio krašto garbės pilietis. Mirė 2010-06-26 Vilniuje.
Rugsėjo 22 d. sukanka 60 metų, kai 1952-09-22 Rokiškyje gimė Algirdas Ališauskas – socialinių m. daktaras,
docentas, ŠU Socialinės gerovės ir negalės studijų fakulteto Specialiosios pedagogikos katedros vedėjas, Šiaulių
pedagoginės psichologinės tarnybos psichologas.
Rugsėjo 23 d. sukanka 85 metai, kai 1927-09-23 Obeliuose, Rokiškio r. gimė Algirdas Seibutis – pelkėtyrininkas,
biologijos m. daktaras.

Rugsėjo 30 d. sukanka 30 metų, kai 1982-09-30 Niujorke, JAV mirė Antanas Bimba – JAV lietuvių visuomenės
veikėjas, žurnalistas. Gimė 1894-01-22 Valaitiškyje, Panemunėlio sen., Rokiškio r.
SPALIS
1 d. – Tarptautinė muzikos diena. Pagyvenusių žmonių diena. Pasaulinė vegetarų diena. Pasaulinė natūralios
aplinkos diena. Pasaulinė architektūros diena
2 d. – Angelų sargų arba Policijos diena
3 d. – Tarptautinė Veltinio diena
4 d. – Pasaulinė gyvūnijos diena
5 d. – Tarptautinė mokytojų diena
6 d. – Kūno kultūros ir sporto diena
7 d. – Krašto apsaugos diena. Diena už orų darbą
9 d. – Tarptautinė pašto diena
10 d. – Pasaulinė psichinės sveikatos diena. Vietinės savivaldos diena
11 d. – Pasaulinė paliatyviosios pagalbos diena. Pasaulinė regėjimo diena
13 d. – Pasaulinė organų donorystės diena. Pasaulinė kostiumų diena
14 d. – Karaliaus Mindaugo vardo diena. Pasaulinė standartizacijos diena
15 d. – Tarptautinė baltosios lazdelės (aklųjų ) diena
16 d. – Pasaulinė maisto diena. Boso diena. Mažosios Lietuvos gyventojų genocido diena
17 d. – Tarptautinė kovos prieš skurdą diena
20 d. – Pasaulinė statistikos diena
24 d. – Jungtinių tautų organizacijos diena. Pasaulinė informacinių technologijų plėtros diena
25 d. – Konstitucijos diena
27 d. – Lietuvos saugumo darbuotojų diena. Kriminalinės policijos diena
29 d. – Pasaulinė žvynelinės diena
31 d. – Helovinas (Halloween)
Spalio 4 d. sukanka 65 metai, kai 1947-10-04 Obeliuose, Rokiškio r. gimė Valentinas Pranas Milaknis – verslininkas,
1999 m. Verslo šlovės galerijos laureatas, LR Ministro pirmininko visuomeninis konsultantas verslo sąlygų
klausimais.
Spalio 9 d. sukanka 90 metų, kai 1922-10-09 Ažušiekštyje, Pandėlio sen., Rokiškio r. gimė Valerija Inčiūraitė –
poetė, pedagogė, bibliotekininkė.
Spalio 9 d. sukanka 70 metų, kai 1942-10-09 Rokiškyje gimė Algis Kusta – žurnalistas, žurnalo „Gairės“ vyriausiasis
redaktorius.
Spalio 10 d. sukanka 30 metų, kai 1982-10-10 Rokiškyje gimė Aušra Bimbaitė – krepšininkė, Lietuvos moterų
krepšinio rinktinės narė.
Spalio 14 d. sukanka 90 metų, kai 1922-10-14 Auksučiuose, Šiaulių r. gimė Stasys Daunys – poetas, muziejininkas,
etnografas, 1957 – 1966 m. buvo Rokiškio krašto muziejaus direktorius. Mirė 2011-01-16 Rumšiškėse.
Spalio 14 d. sukanka 75 metai, kai 1937-10-14 Pagados k., Rokiškio sen. ir r. gimė Irena Bajorūnaitė – dailininkė
grafikė, poetė.
Spalio 17 d. sukanka 85 metai, kai 1927-10-17 Sipelių k., Pandėlio sen., Rokiškio r. gimė Pranas Kliauga –
mokytojas, tapytojas.
Spalio 18 d. sukanka 95 metai, kai 1917-10-18 Lašuose, Kriaunų sen., Rokiškio r. gimė Jonas Laucė – prozininkas.
Mirė 2003-05-01 Rumšiškėse.
Spalio 23 d. sukanka 90 metų, kai 1922-10-23 Skiruose, Panemunėlio sen., Rokiškio r. gimė Antanas Tindžiulis –
agronomas, žemės ūkio m. daktaras, valstybinės premijos laureatas. Mirė 1987-10-30 Kaune.

Spalio 24 d. sukanka 80 metų, kai 1932-10-24 Roblių k., Panemunėlio sen., Rokiškio r. gimė Algimantas Magyla –
biomedicinos m. daktaras, Lietuvos žemdirbystės instituto mokslo darbuotojas, daugelio publikacijų autorius bei
knygų bendraautorius. Mirė 2003-10-31.
Spalio 30 d. sukanka 140 metų, kai 1872-10-30 Viktoriškiovs., Kamajų sen., Rokiškio r. gimė Feliksas Dobkevičius –
inžinierius, technikos išradimų autorius, dirbęs Lietuvos geležinkelių vyr. direktoriumi. Mirė 1940-08-19 Kaune.
LAPKRITIS
1 d. – Visų šventųjų diena. Tarptautinė narkotikų vartotojų diena. Pasaulinė veganų diena
2 d. – Vėlinės – mirusiųjų atminimo diena
3 d. – Medžiotojų diena
8 d. – Europos sveikos mitybos diena
9 d. – Verslo diena
10 d. – Pasaulinė mokslo diena taikai ir vystymuisi
14 d. – Pasaulinė diabeto diena. Tarptautinė geografinių informacinių sistemų diena
15 d. - Pasaulinė filosofijos diena. Jauno vyno šventė
16 d. – Tarptautinė tolerancijos diena
17 d. – Tarptautinė studentų diena
18 d. – Latvijos nepriklausomybės paskelbimo diena. Pasaulinė diena žuvusiems eismo įvykiuose atminti
19 d. – Tarptautinė tualetų diena
20 d. – Afrikos industrializacijos diena
21 d. – Pasaulinė sveikinimosi diena. Pasaulinė televizijos diena
23 d. – Lietuvos karių diena. Žvejų diena
25 d. – Senbernių diena. Tarptautinė kovos prieš moterų prievartą diena
28 d. – Pasaulinė filosofijos diena
29 d. – Tarptautinė solidarumo su Palestinos tauta diena. Draugo diena
30 d. – Mažosios Lietuvos diena
Lapkričio 3 d. sukanka 60 metų, kai 1952-11-03 Obeliuose, Rokiškio r. gimė Valdimaras Kalninis – grafikas,
Klaipėdos dailės parodų rūmų dailininkas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys.
Lapkričio 4 d. sukanka 105 metai, kai 1907-11-04 Reizgynėje, Panemunėlio sen., Rokiškio r. gimė Juozas Tininis –
prozininkas, pedagogas. Žuvo 1971-08-02 Los Angeles, JAV.
Lapkričio 9 d. sukanka 10 metų, kai 2002-11-09 mirė Kazimieras Vaičionis – kunigas, poetas, buvęs politinis
kalinys. Gimė 1921-08-19 Vieversynėje, Rokiškio r.
Lapkričio 13 d. sukanka 60 metų, kai 1952-11-13 Panemunėlyje, Rokiškio r. gimė Nijolė Bražiūnaitė-Tetenskienė –
muzikė, Klaipėdos universiteto Menų fakulteto docentė, metodinių mokymo priemonių autorė.
Lapkričio 15 d. sukanka 40 metų, kai 1972-11-15 Vilniuje mirė Jonas Byra – operos solistas, koncertmeisteris. Gimė
1891-02-05 Panemunyje, Rokiškio r.
Lapkričio 17 d. sukanka 40 metų, kai 1972-11-17 Kaune mirė Liuda Vienožinskaitė-Purėnienė – visuomenės
veikėja, advokatė. Gimė 1884-10-25 Mataučiznoje, Obelių sen., Rokiškio r.
Lapkričio 22 d. sukanka 195 metai, kai 1817-11-22 Rokiškyje gimė Leopoldas Arends – vokiečių pedagogas,
sudaręs vokiečių stenografijos sistemą. Mirė 1882-12-22 Berlyne.
Lapkričio 23 d. sukanka 70 metų, kai 1942-11-23 Rokiškyje gimė Jurgis Gediminas Račys – technologijos m.
daktaras, Lietuvos žemdirbystės instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, Lietuvos bitininkų sąjungos
viceprezidentas.

Lapkričio 25 d. sukanka 75 metai, kai 1937-11-25 Grubų k., Rokiškio sen. ir r. gimė Danguolė Rudokaitė –
Raudonikienė – dailininkė, vertėja, pedagogė, Tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrijos narė.
Lapkričio 30 d. sukanka 70 metų, kai 1942-11-30 Degučių k., Obelių sen., Rokiškio r. gimė Irena Žuklytė –
Bagdonienė – dailininkė tapytoja, pedagogė.
GRUODIS
1 d. – Pasaulinė AIDS diena
2 d. – Advento pradžia. Tarptautinė vergovės panaikinimo diena
3 d. – Pasaulinė neįgaliųjų diena
5 d. – Tarptautinė savanorių diena už ekonominį ir socialinį vystymąsi
7 d. – Tarptautinė civilinės aviacijos diena
8 d. – Švč. Mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo šventė
9 d. – Tarptautinė antikorupcijos diena
10 d. – Tarptautinė žmogaus teisių diena. Futbolo diena. Nobelio diena
11 d. – Tarptautinė kalnų diena. Pasaulinė tango diena
13 d. – Šviesos diena
18 d. – Tarptautinė migrantų diena
21 d. – Žiemos saulėgrįža. Elnio devyniaragio šventė
24 d. – Šv. Kūčios
25-26 d. – Šv. Kalėdos
31 d. – Blogų minčių atsikratymo diena
Gruodžio 4 d. sukanka 55 metai, kai 1957-12-04 Mosėdyje, Skuodo r. gimė Arūnas Augutis – tapytojas, keramikas,
eiliuotojas, VšĮ Rokiškio jaunimo centro mokytojas, Rokiškio dailininkų klubo „Roda“ vadovas, Rokiškio krašto
kultūros žurnalo „Prie Nemunėlio“ redakcinės kolegijos narys.
Gruodžio 8 d. sukanka 95 metai, kai 1917-12-08 Tumasonių k., Juodupės sen., Rokiškio r. gimė Feliksas Mažeikis –
visuomenės veikėjas, kraštotyrininkas, literatas.
Gruodžio 10 d. sukanka 50 metų, kai 1962-12-10 Pažąselių k., Kazliškio sen., Rokiškio r. gimė Danguolė UrbikienėBimbaitė – lengvaatletė, tarptautinių varžybų nugalėtoja, daugkartinė Lietuvos rutulio stūmimo čempionė ir
rekordininkė.
Gruodžio 11 d. sukanka 15 metų, kai 1997-12-11 Vilniuje mirė Jonas Lapašinskas – poetas, žurnalistas. Gimė 192303-04 Slabados, Rokiškio r.
Gruodžio 13 d. sukanka 40 metų, kai 1972-12-13 Pandėlyje, Rokiškio r. gimė Vytautas Banelis – medžio gumbų
drožėjas, tautodailininkas.
Gruodžio 15 d. sukanka 95 metai, kai 1917-12-15 Sankt Peterburge gimė Vladas Žuklys – skulptorius. 1921 m. grįžo
į Lietuvą ir gyveno Degučių k., Obelių sen., Rokiškio r.
Gruodžio 21 d. sukanka 85 metai, kai 1927-12-21 Robliuose, Panemunėlio sen., Rokiškio r. gimė Jonas Kriukelis –
inžinierius architektas. Mirė 1985-01-11 Vilniuje.
Gruodžio 24 d. sukanka 80 metų, kai 1932-12-24 Rokiškyje gimė Almonė Sirijos Girienė – bibliografė, viena iš
įvairių bibliografinių rodyklių autorių bei sudarytojų. Mirė 2005-02-11 Vilniuje.
BE TIKSLIOS DATOS
Sukanka 80 metų, kai 1932 m. Kamajuose, Rokiškio r. mirė Juozas Pavarotnikas – knygnešys. Gimė 1871 m.
Panemunėlio apylinkėse.
BIBLIOTEKŲ JUBILIEJAI
Sukanka 70 metų, kai 1942 m. įsteigta Aleksandravėlės biblioteka.

Sukanka 60 metų, kai 1952 m. įsteigta Jūžintų biblioteka.
Sukanka 60 metų, kai 1952 m. įsteigta Rokiškio m. biblioteka.
Sukanka 50 metų, kai 1962 m. įsteigta Antanašės biblioteka.
Sukanka 50 metų, kai 1962 m. įsteigta Lašų biblioteka.
Sukanka 40 metų, kai 1972 m. įsteigta Bajorų biblioteka.
KITOS DATOS
Sukanka 400 metų, kai 1612-11-07 pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas Suvainiškis.
Sukanka 230 metų, kai 1782 m. pastatyta pirmoji Suvainiškio bažnyčia.
Sukanka 220 metų, kai 1792 m. pastatyta pirmoji Panemunėlio bažnyčia.
Sukanka 135 metai, kai 1877 m. pastatyta Rokiškio Šv.Apaštalo evangelisto Mato bažnyčia.
Sukanka 100 metų, kai 1912 m. įsteigta Suvainiškio pagrindinė mokykla.
Sukanka 95 metai, kai 1927 m. įsteigta Juodupės pradžios mokykla (dabar Juodupės gimnazija) ir 15 metų, kai
1997 m. tapo gimnazija.
Sukanka 90 metų, kai 1922 m. įsteigta Kazliškio pagrindinė mokykla.
Sukanka 45 metai, kai 1967 m. įsteigta Rokiškio kultūros mokykla (dabar Panevėžio kolegijos Rokiškio filialas).
Sukanka 40 metų, kai 1972 m. įsteigta Rokiškio 3 – ioji vidurinė mokykla (dabar Rokiškio „Romuvos“ gimnazija).
Sukanka 30 metų, kai 1982 m. įsteigtas Rokiškio vaikų lopšelis – darželis „Linelis“.
Sukanka 20 metų, kai 1992 m. įsteigta Rokiškio choreografijos mokykla.
Sukanka 15 metų, kai 1997 m. įsteigtas Rokiškio Suaugusiųjų mokymo centras.
Sukanka 25 metai, kai 1987 m. įsteigtas Kriaunų muziejus.
Sukanka 15 metų, kai 1997 m. įsteigtas Tunaičių muziejus Šetekšnų kaime.
Sukanka 15 metų, kai 1997 m. įsteigtas muziejus Pandėlio vidurinėje mokykloje (dabartinėje gimnazijoje).
Sukanka 20 metų, kai 1992 m. įsteigta Lašų ŽŪB.
Sukanka 15 metų, kai 1997 m. įsteigtas Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras.
Sukanka 15 metų, kai 1997 m. įkurtas Rokiškio dailininkų klubas „Roda“.
Sudarė:
Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos
bibliografijos informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja Rita Viskaitienė
Tel. 8 - 458 – 52656
e.p.: bibliogr@rokiskis.rvb.lt

