
Rokiškio rajono literatų klubo „Vaivorykštė“ 2018 metų veiklos apžvalga 

 

Jau 32 metus gyvuoja Rokiškio rajono literatų klubas „Vaivorykštė“ (visuomeninė 
organizacija - (asociacija nuo 2004 02 14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str. 2 dalį, įregistravimo 
data: 1997 m. rugpjūčio 13 d.), įsikūręs prie Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos. Šiuo metu 
klubas vienija apie 30 narių, aktyviausi iš jų: Danutė Mažeikienė, Alė Kazlauskienė, Vida 
Papaurėlienė, Laima Bieliūnienė, Reda Kiselytė, Zita Mironienė, Stasė Junokienė, Antanas 
Žilinskas, Stasys Varneckas, Dainora Mineikienė, Gražina Pitrėnienė, Daiva Vilkickienė, Albinas 
Sakapilvis, Vladas Liolys, Alfonsas Keraitis, Romualdas Jukna, Genė Janušienė, Jolanta Augulienė 
ir kt. Literatų tarpe vyrauja moterys ir vyresnio amžiaus įvairių specialybių kūrėjai. Jaunimui 
paskatinti organizuojame įvairius konkursus. Daugelis literatų žinomi ne tik rajone, bet ir už jo ribų. 
Ypač mūsų rajoną garsina LKRS Rokiškio skyriaus nariai, kurių dauguma yra ir literatų klubo 

nariai. 

Literatai bendradarbiauja su kultūros, švietimo įstaigomis, rajono bibliotekomis, Rokiškio 
Rudolfo Lymano muzikos mokykla, su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Rokiškio filialu, 
kartu organizuoja poezijos ir muzikos šventes, prisiminimų popietes, knygų pristatymus, literatų 
jubiliejinius gimtadienius. 

Dauguma literatų yra aktyvūs, pilietiški bendruomenių nariai. Literatus vienija tarpusavio 
supratimas, bendradarbiavimas ir kūrybinis tobulėjimas. Visa tai vyksta teminėse literatūrinėse 
popietėse, poezijos šventėse, literatūriniuose skaitymuose, susitikimuose prie arbatos puodelio, kai 

pristatomos klubo narių išleistos knygos. Rokiškėnai literatai – praeities tradicijų saugotojai, jų 
mėgėjiškumo sklaida virsta eilių knygomis, dainų posmais. Nemažai sukurta dainų Vidos 
Papaurėlienės, Danutės Mažeikienės tekstais. Išleisti trys rajono literatų kūrybos almanachai. 

Neįkainojamą vertę literatų gyvenime įgyja bendradarbiavimas su kitų rajonų kūrėjais. 
Literatų klubo „Vaivorykštė“ nariai pastaraisiais metais bendrauja su  Biržų, Kupiškio, Pasvalio, ir 
kitų rajonų literatais. Noriai dalyvauja jų renginiuose, kviečia pas save. 

2018 m. parengėme ir įgyvendinome projektą renginių ciklas „Neišsenkanti kūrybos 
versmė“, kurį parėmė rajono savivaldybė. Ta proga rajono literatai kartu su Juozo Keliuočio viešąja 
biblioteka, Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centru organizavo nemažai renginių, 
susitikimų, skirtų Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti ir artėjančiam „Rokiškis – 

Lietuvos kultūros sostinė - 2019“ pasirengimui. Vyko literatūrinis konkursas „Čia žydi vardas 
Lietuvos“. Literatūrinio konkurso dalyvių kūryba publikuota literatų klubo „Vaivorykštė“ išleistame 
2019 metų kalendoriuje. 2018 m. balandžio mėn. kavinėje „Senas grafas“ vyko popietė „Laisvė 
skaityti“, skirta Pasaulinei knygos dienai. Šv. Juozapo koplyčioje vyko „Poezijos pavasaris - 2018“ 

šventė, kurioje dalyvavo svečiai iš Biržų ir Kupiškio rajonų. Vasarai baigiantis literatai dalyvavo 

Liongino Šepkos parke Rokiškio kultūros centro organizuotose „Vasaronėse“. Rudenėjant grupė 
literatų dalyvavo Panemunio bibliotekos organizuotame renginyje, skirtame šviesios atminties poeto 
Vytauto Šavelio 90 – osioms gimimo metinėms paminėti. Renginyje dalyvavo ir kraštietis poetas 
Arvydas Genys su žmona rašytoja Virgina Šukyte. Taip pat Aleksandravėlėje - tradicinėje šventėje, 
skirtoje - Pauliui Širviui. Vyko susitikimas su kultūros žurnalo „Nemunas“ vyr. redaktore, poete, 

vertėja Erika Drungyte. Literatai dalyvavo ir kituose rajono, ypač bibliotekų organizuojamuose 
susitikimuose, įvairiuose renginiuose, pvz. Laibgaliuose, Pandėlyje. Buvo išvykę ir į kitus rajonus, 
pvz. Biržų r. Papilyje vykusiame tradiciniame renginyje „Keturių vėjų pagairėje“, skirtame poetui 

Kaziui Binkiui atminti ir kt. 

Įgyvendindami projektą „Neišsenkanti kūrybos versmė“ – išleidome 2019 m. kalendorių (50 
egzempliorių). Turime poezijos suolelį Rokiškio kultūros centro kieme su V. Šavelio žodžiais „Einu 

į Lietuvą, į lėtą lietų/ Ir eisiu tol, kol tavo būsiu.“ 

Literatai dalyvauja Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos organizuojamuose renginiuose: 
Knygos šventėse, knygų pristatymuose, literatūriniuose skaitymuose. Pastaraisiais metais ne viena 

nauja knyga papildė literatų kūrybos kraitę, net 4 knygas šiandien pristatysime. Rajono literatų 
kūryba buvo publikuota žurnale „Prie Nemunėlio“ ir kt. Gerbiama Reda Kiselytė renginius aprašo 
respublikinėje (laikraštyje „Lietuvos aidas“) ir net užsienio spaudoje. 



Rajono literatai gyvena kūrybos verpetuose, savo darbuose, svajose, išgyvenimuose. 
Tikėdami ir vildamiesi, laukdami ir kurdami, fiksuodami įvykius, prisiminimus, visa tai 

užrašydami, dalindamiesi mintimis, kūrybos vaisiais, pristatydami naujas knygas, bendraudami, 
susitikdami su žymiais rašytojais, poetais, aktoriais, muzikais, išvykdami pas kolegas į kitus 
rajonus. Dar kiti - rengdami projektus, ieškodami finansinės paramos, organizuodami renginius. Ši 
sausį gražius jubiliejus šventė Stasė Junokienė ir Vida Papaurėlienė – vienos aktyviausių rajono 
literačių. Vida Papaurėlienė – literatų klubo Garbės pirmininkė, LKRS Rokiškio skyriaus narė, jai 
suteiktas Lietuvos kaimo kultūros šviesuolio vardas. 
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