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Janina Rekašienė
AKMENĖS KRAŠTE
SAUSIS
5 d. – Agluonų bendruomenės namuose vyko me
no mėgėjų kolektyvų popietė „Naujus vartus
atvėrus...“.
5–16 d. – Akmenės viešojoje bibliotekoje veikė
spaudinių paroda „Būrų būryje, pats būras bū
damas, tegalėjo taip širdingai juos paguost“,
skirta poeto K. Donelaičio 295-osioms gimimo
metinėms.
– Akmenės viešojoje bibliotekoje veikė spau
dinių paroda „Tą naktį ėjome į Tiesą“, skirta
Laisvės gynėjų dienai paminėti.
– Kairiškių bibliotekoje veikė spaudinių paro
da „O, laisve Lietuvos!“, skirta Laisvės gynė
jų dienai.
5–19 d. – Kruopių bibliotekoje veikė spaudinių par
oda, skirta poeto K. Donelaičio 295-osioms
gimimo metinėms.
– Pakalniškių bibliotekoje vyko piešinių kon
kursas „Kai degė laisvės laužai“, skirtas Lais
vės gynėjų dienai.
5–20 d. – Daubiškių bibliotekoje veikė spaudinių
paroda „Kristijonas Donelaitis – vienas origi
naliausių švietimo epochos Europos rašytojų“,
skirta poeto 295-osioms gimimo metinėms.
– Pakalniškių bibliotekoje veikė spaudinių
paroda „Gyvybės ir mirties keliu“, skirta Lais
vės gynėjų dienai.
– Papilės bibliotekoje veikė paroda „Čia Lie
tuva, čia lietūs lyja...“, skirta Lietuvos vardo
tūkstantmečiui paminėti.
5–23 d. – Akmenės bibliotekoje-filiale veikė spau
dinių ir fotonuotraukų paroda „Malda sausio
naktį“, skirta Laisvės gynėjų dienai.
5–26 d. – Ventos bibliotekoje vyko „Metų knygos
rinkimai 2008“.
– Pakalniškių bibliotekoje veikė spaudinių
paroda „Lietuvos tautos poetui, grožinės lite
ratūros pradininkui K. Donelaičiui – 295 m.“.
5–30 d. – Kivylių bibliotekoje veikė spaudinių paro
da „Vingiuotas gyvenimo kelias“, skirta poeto
K. Donelaičio 295-osioms gimimo metinėms.
5 d. – vasario 10 d. – Papilės bibliotekoje veikė
spaudinių paroda „Ką vadinam gimtine?“, skir
ta Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti.
6 d. – Agluonų bibliotekoje vyko literatūrinė valan
dėlė „Ir vaikšto pastorius ir vėl balsu tyliu at
kopiančią jis sveikina saulelę...“, skirta poeto
K. Donelaičio 295-osioms gimimo metinėms.
– Daubiškių bibliotekoje vyko Trijų karalių
šventė.
6–23 d. – Eglesių bibliotekoje veikė spaudinių par
oda „Stalas jo nei švents altorius tau pasiro
dys“, skirta poeto K. Donelaičio 295-osioms
gimimo metinėms.
6–30 d. – Kivylių bibliotekoje veikė spaudinių paro
da „Trys karaliai Lietuvoje ir pasaulyje“.
8–15 d. – Daubiškių bibliotekoje veikė spaudinių
paroda „Sausio 13-oji – tautos atmintyje“,
skirta Laisvės gynėjų dienai.
9–19 d. – Agluonų bibliotekoje veikė spaudinių
paroda „Laisvė apsigaubė kruviną mantiją“,
skirta Laisvės gynėjų dienai.
9–21 d. – Agluonų bibliotekoje veikė spaudinių par
oda „Ten gi tavo dainų sietuva“, skirta poeto
V. Giedros 80-osioms gimimo metinėms.
9–23 d. – Kruopių bibliotekoje veikė spaudinių par
oda „Už tėvynę, už tiesą, už laisvę...“, skirta
Laisvės gynėjų dienai.
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12–16 d. – Sablauskių bibliotekoje veikė spaudinių
paroda „Tai buvo... Tai neužmirštama... Kru
vinas Sausio 13-osios rytas...“, skirta Laisvės
gynėjų dienai.
12–20 d. – Eglesių bibliotekoje veikė spaudinių paro
da „Neužmiršti“, skirta Laisvės gynėjų dienai.
12 d. – vasario 6 d. – Akmenės krašto muziejuje
veikė paroda, skirta tautodailininkės drožėjos
Onos Šimkienės 80-osioms gimimo metinėms.
13 d. – Akmenės kultūros centre vyko renginys
„Vėl stovim susikaupę“, skirtas Laisvės gy
nėjų dienai paminėti.
– Akmenės kultūros namuose, Ventos kultūros
namuose ir Papilės kultūros ir laisvalaikio cen
tre vyko Laisvės gynėjų dienos minėjimas.
13–19 d. – Jučių bibliotekoje veikė spaudinių paroda
„Kruvinų įvykių pėdsakais“, skirta Laisvės gy
nėjų dienai.
– Vegerių bibliotekoje veikė spaudinių paro
da „Atmintyje – Sausio 13-oji“, skirta Laisvės
gynėjų dienai.
13–20 d. – Vegerių bibliotekoje veikė spaudinių paro
da „V. Giedrai – 80 metų“.
13–30 d.– Kivylių bibliotekoje veikė spaudinių par
oda „Sausio 13-osios naktis, kai budėjo visa
Lietuva“.
14 d. – Kairiškių bibliotekoje vyko K. Donelaičio
„Metų“ skaitymas.
15 d. – Papilės bibliotekoje vyko K. Donelaičio po
emos „Metai“ skaitymas.
15–30 d. – Ventos bibliotekoje veikė spaudinių paroda
„Žemaičių stiprybė – vienybė“, skirta Lietuvos
tūkstantmečiui.
16 d. – vasario 2 d. – Akmenės viešojoje bibliotekoje
veikė spaudinių paroda „Žemaitukų Žemaitija“,
skirta Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti.
20 d. – vasario 27 d. – Ventos bibliotekoje veikė
Editos Šimkienės ir Ritos Šimkutės fotografijų
paroda.
23–31 d. – Pakalniškių bibliotekoje veikė spaudinių
paroda „Mažosios Lietuvos poetas, prozinin
kas Teofilis Tilvytis“, skirta poeto 105-osioms
gimimo metinėms.
23 d. – vasario 26 d. – Kruopių bibliotekoje veikė
spaudinių paroda „T. Tilvyčio kūriniai – ne
senstančios estetinės vertybės“, skirta poeto
105-osioms gimimo metinėms.
28 d. – Jučių bibliotekoje vyko skaitymas iš knygos
„Skiedros“, skirtas poeto T. Tilvyčio 105-osioms
gimimo metinėms.
28 d. – vasario 6 d. – Sablauskių bibliotekoje vei
kė spaudinių paroda „Nieko šviesesnio ir
šventesnio mano atsiminimuose nėra, kaip
motinos paveikslas“, skirta poeto T. Tilvyčio
105-osioms gimimo metinėms.
30 d. – S. Daukanto muziejuje vyko susitikimas su
keliautojų grupe ir geriausių 2008 m. lietuvių
autorių knygų aptarimas.
VASARIS
2–27 d. – Ventos bibliotekoje veikė E. Šimkienės ir
R. Šimkutės fotografijų paroda „Čia ir svetur“ ir
spaudinių paroda „Iš žodžių išnirusios braido
saulėje sakmės“, skirta kalbai, tautosakai.
2–30 d. – Kairiškių bibliotekoje veikė spaudinių
paroda „Lietuvių tautiniai kalendoriniai pa
pročiai ir tradicijos“.
2 d. – spalio 30 d. – Kivylių bibliotekoje veikė
spaudinių paroda „Lietuvių tautiniai kalendo
riniai papročiai ir tradicijos“.
3–13 d. – Pakalniškių bibliotekoje veikė spaudinių
paroda „Rašytojui A. V. Misevičiui – 85 m.“.

3–26 d. – Akmenės viešosios bibliotekos Vaikų
literatūros skyriuje veikė spaudinių paroda
„O, mano krašte, aš tave matau žemėj kaip
mažytį žalią rojų...“, skirta Lietuvos valstybės
atkūrimo dienai.
5–18 d. – Akmenės viešojoje bibliotekoje veikė spau
dinių paroda „1918 m. vasario 16-osios aktas
– tautos vieningumo simbolis“.
– Daubiškių bibliotekoje veikė spaudinių par
oda „Tautos laisvės diena“, skirta Lietuvos
valstybės atkūrimo dienai.
9 d. – Akmenės krašto muziejuje atidaryta meni
ninko Antano Adomaičio tapybos darbų par
oda „Rekonstrukcija“.
9–17 d. – Jučių bibliotekoje veikė spaudinių par
oda „Tėvynė dainų ir artojų“, skirta Lietuvos
vardo paminėjimo tūkstantmečiui.
9–23 d. – Kruopių bibliotekoje veikė spaudinių par
oda „Gyvenime stengiausi neapvilti, pateisin
ti man skirtą žmogaus lemtį“, skirta rašytojo V.
Misevičiaus 85-osioms gimimo metinėms.
10–20 d.– Agluonų bibliotekoje veikė spaudinių par
oda „Gyvenam mes ir rašome širdim“, skirta
rašytojo V. Misevičiaus 85-osioms gimimo me
tinėms.
10–24 d.– Papilės bibliotekoje veikė spaudinių par
oda „Žmonės, bičiuliai manimi tikėjo, o aš iš
visų jėgų stengiausi (nors klysti žmogiška)
jų neapvilti...“, skirta rašytojo V. Misevičiaus
85-osioms gimimo metinėms.
11–25 d. – Akmenės viešojoje bibliotekoje veikė spau
dinių paroda, skirta Tarptautinei gimtosios kal
bos dienai.
12 d. – Agluonų bibliotekoje vyko literatūrinė va
landėlė, skirta rusų poeto Ivano Krylovo
240-osioms gimimo metinėms.
12–20 d. – Kivylių bibliotekoje veikė spaudinių paroda
„Iš Alberto Vytauto Misevičiaus kūrybos“, skirta
rašytojo 85-osioms gimimo metinėms.
– Vegerių bibliotekoje veikė spaudinių par
oda „V. Misevičiaus gyvenimas ir kūryba“,
skirta rašytojo 85-osioms gimimo metinėms.
12–23 d. – Agluonų bibliotekoje veikė spaudinių par
oda „Jauna laisva, pati savęs valdovė Tautų
eilėn įstoja Lietuva!“, skirta Lietuvos valstybės
atkūrimo dienai.
12–27 d. – Kruopių bibliotekoje veikė spaudinių par
oda „Šalis ta Lietuva vadinas“, skirta Lietuvos
valstybės atkūrimo dienai.
– Papilės bibliotekoje veikė spaudinių paroda
„Prabudusi Lietuva 1918-ieji“, skirta Lietuvos
valstybės atkūrimo dienai.
13 d. – Socialinių paslaugų namuose koncertavo
„Bočių“ meno kolektyvai.
– Kivylių bibliotekoje vyko popietė „Lietuva,
Tėvyne mūsų...“, skirta Lietuvos valstybės
atkūrimo dienai paminėti.
– Eglesių bibliotekoje vyko kūrybos ir skaito
vų konkursas „Vienas žodis – Lietuva“, skir
tas Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti.
– Kairiškių ir Kivylių bibliotekose vyko popie
tė „Lietuvos vardas istorijos vingiuose“, skirta
Lietuvos valstybės atkūrimo dienai.
13–20 d. – Eglesių bibliotekoje veikė spaudinių paro
da „Iš praeities mes stiprybę semiam“, skirta
Lietuvos valstybės atkūrimo dienai.
– Sablauskių bibliotekoje veikė spaudinių
paroda „Prisiminkime Lietuvos istoriją“, skirta
Lietuvos valstybės atkūrimo dienai.
13–25 d.– Vegerių bibliotekoje veikė spaudinių par
oda „Tauta istorijos vingiuose“, skirta Lietuvos
vardo tūkstantmečiui paminėti.

13–27 d.– Akmenės bibliotekoje-filiale veikė spaudi
nių paroda „Pasitinkant Vasario 16-ąją“.
– Kivylių bibliotekoje veikė spaudinių paroda
„Vasario 16-osios spalvos“.
14 d. – Papilės kultūros ir laisvalaikio centro liau
diškos muzikos kapela koncertavo Kapėnuo
se (Mažeikių r.).
15 d. – Akmenės kultūros namuose vyko Lietuvos
valstybės atkūrimo dienos minėjimas.
– Alkiškių kultūros namuose vyko meno mė
gėjų kolektyvų koncertas, skirtas Lietuvos
valstybės atkūrimo dienai paminėti.
– Vyko šventinis Papilės kultūros ir laisvalai
kio centro mėgėjų meno koncertas, skirtas
Lietuvos valstybės atkūrimo dienai.
15–27 d.– Pakalniškių bibliotekoje veikė spaudinių
paroda „Laisvės varpas vėl prabilo“, skirta
Lietuvos valstybės atkūrimo dienai.
16 d. – Akmenės Šv. Dvasios Atsiuntimo bažny
čioje aukotos šv. Mišios Lietuvos valstybės
atkūrimo dienai paminėti. Vyko minėjimas ir
koncertinė programa.
– Ventoje parodytas Akmenės teatro spekta
klis „Tariamas ligonis“.
– Kruopių kultūros namuose vyko Kruopių
vidurinės mokyklos meno mėgėjų kolektyvų
koncertas.
18 d. – kovo 4 d. – Akmenės viešojoje bibliotekoje
veikė spaudinių paroda „Ir pats pajunti dau
giau šviesos, kitam ką nors davęs“, skirta
rašytojo J. Paukštelio 110-osioms gimimo
metinėms.
20 d. – Jučių bibliotekoje vyko etnokultūrinė popie
tė „Gyva kalba – gyva tauta“, skirta Tarptauti
nei gimtosios kalbos dienai.
20–27 d.– Agluonų bibliotekoje veikė spaudinių
paroda „Mylėkite ir gerbkit savo kalbą labiau
už duoną garbę ir turtus“, skirta Tarptautinei
gimtosios kalbos dienai.
22 d. – Užgavėnių šventėje Naujojoje Akmenėje
dalyvavo Kivylių bendruomenės namų folklo
rinis ansamblis, Sablauskių bendruomenės
namų meno mėgėjų kolektyvas.
24 d. – Akmenėje vyko Užgavėnių šventė.
– Kivyliuose vyko teatralizuotos Užgavėnių
persirengėlių vaikštynės.
– Ventos regioninio parko Užgavėnių šventė
je dalyvavo persirengėliai iš Papilės, Ventos,
Viekšnių (Mažeikių r.) seniūnijų.
25 d. – kovo 16 d. – Kruopių bibliotekoje veikė
spaudinių paroda „Anksti pamilęs knygas“,
skirta prozininko, dramaturgo, vertėjo J.
Paukštelio 110-osioms gimimo metinėms.
28 d. – Papilės kultūros ir laisvalaikio centre vyko
rajoninis konkursas „Tramtatulis“.
KOVAS
1–30 d. – Akmenės rajono tautodailininkai savo
kūrybą eksponavo Šiaulių krašto retrospek
tyvinėje tautodailės parodoje Šiaulių dailės
galerijoje.
2–9 d. – Jučių bibliotekoje veikė literatūrinė popietė,
skirta kraštietės poetės D. Milukaitės-Bura
gienės 60-osioms gimimo metinėms.
2–12 d. – Agluonų bibliotekoje vyko muzikinė-lite
ratūrinė popietė „Kažkada iš Lietuvos atėję,
mes ir vėl sugrįšim Lietuvon“, skirta Lietuvos
vardo tūkstantmečiui.
– Papilės bibliotekoje veikė spaudinių paro
da, skirta prozininko, dramaturgo J. Paukšte
lio 110-osioms gimimo metinėms.
2–13 d. – Daubiškių bibliotekoje veikė spaudinių
paroda „J. Paukšteliui – 110 m.“.
2 d. – balandžio 1 d. – Papilės bibliotekoje veikė
spaudinių paroda „Lietuvių kovos už Nepri
klausomybę“, skirta Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo dienai.
4 d. – Ventos bibliotekoje vyko knygos „Vadovas
po Ventos regioninį parką“ pristatymas.
4–16 d. – Akmenės viešojoje bibliotekoje veikė spau
dinių parodos: „Volunge mana daina pašauks“,
skirta kraštietės poetės D. Milukaitės-Buragie
nės 60-osioms gimimo metinėms, „Amžinai

skambės jos vardas – Lietuva“, skirta Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo dienai.
4–18 d. – Akmenės viešojoje bibliotekoje veikė
spaudinių paroda „Šventas knygnešio dar
bas“, skirta Knygnešio dienai.
4–31 d. – Ventos bibliotekoje veikė Ventos regioni
nio parko fotonuotraukų paroda.
7 d. – Kairiškių kultūros namuose koncertavo Pa
pilės kultūros ir laisvalaikio centro liaudiškos
muzikos kapela.
9–23 d. – Akmenės viešojoje bibliotekoje veikė
spaudinių paroda, skirta Žemės dienai.
– Kruopių bibliotekoje veikė spaudinių paro
da, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūri
mo dienai.
9–30 d. – Ventos bibliotekoje veikė spaudinių par
oda „Eilėraščio posmuos pražydę žiedai“,
skirta Žemės dienai.
9 d. – gruodžio 31 d. – Kivylių bibliotekoje veikė
spaudinių paroda „Lietuva ten kur Vilnelė,
Neris siekia Nemuno vingį“, skirta Lietuvos
vardo tūkstantmečiui paminėti.
10 d. – Ventos kultūros namuose vyko Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo dienos minėjimas.
– Papilės kultūros ir laisvalaikio centre vyko
IV tarpregioninis liaudiškos muzikos festiva
lis. Dalyvavo kapelos iš Kelmės, Šeduvos
(Radviliškio r.), Viekšnių (Mažeikių r.), Telšių,
Akmenės rajonų.
– Jučių bibliotekoje veikė spaudinių paroda
„Prozininkui, dramaturgui, vertėjui J. Paukš
teliui – 110 m.“.
10–18 d.– Daubiškių bibliotekoje veikė spaudinių
paroda, skirta Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo dienai.
10–19 d.– Vegerių bibliotekoje veikė spaudinių par
oda, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkū
rimo dienai.
10–20 d.– Sablauskių bibliotekoje veikė spaudinių
paroda, skirta Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo dienai.
10–23 d.– Agluonų bibliotekoje veikė spaudinių par
oda „Ir laisvei užtvarų nepastatysit!“, skirta
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai.
– Jučių bibliotekoje veikė spaudinių paroda
„Gyvenimas ir laisvė – didelė dovana“, skirta
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai.
10–27 d.– Kruopių bibliotekoje veikė spaudinių
paroda, skirta poeto, vertėjo, prozininko M.
Karčiausko 70-osioms gimimo metinėms.
– Pakalniškių bibliotekoje veikė spaudinių
paroda „Nupyniau tau garbės vainiką“, skirta
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai.
10–30 d.– Akmenės bibliotekoje-filiale veikė spau
dinių paroda „Diena, nulėmusi ateitį“, skirta
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai.
– Kivylių bibliotekoje veikė spaudinių par
odos, skirtos prozininko, dramaturgo J.
Paukštelio 110-osioms gimimo metinėms bei
kraštietės poetės D. Milukaitės-Buragienės
60-osioms gimimo metinėms.
11 d. – Ramučių gimnazijoje vyko Akmenės rajono
vokalinių ansamblių festivalis „Lietuva, visa
tos gyva širdie“, skirtas Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo dienai paminėti.
– Akmenės kultūros namuose vyko Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo dienos minėji
mas ir koncertas „Kalnai ant kalnų“.
– Kruopių kultūros namuose vyko Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo dienos minėjimas.
12–23 d.– Eglesių bibliotekoje veikė spaudinių par
oda, skirta Knygnešio dienai.
12–30 d.– Kruopių bibliotekoje veikė spaudinių par
oda, skirta Knygnešio dienai.
13–20 d.– Vegerių bibliotekoje veikė spaudinių par
oda, skirta poeto M. Karčiausko 70-osioms
gimimo metinėms.
13–25 d.– Akmenės viešosios bibliotekos Vaikų lite
ratūros skyriuje veikė spaudinių paroda „Tai
upės ir medžio, ir paukščio, ir Tavo namai“,
skirta Žemės dienai.
13–30 d.– Kruopių bibliotekoje veikė spaudinių par
oda, skirta Pasaulinei poezijos dienai.

14–15 d. – Akmenės kultūros namų kaimo kapela
koncertavo Konine (Lenkija).
15–28 d. – Pakalniškių bibliotekoje veikė spaudinių
parodos: „Knygos ženklai“, skirta Knygnešio
dienai, „Nemuno krašto sūnus“, skirta prozinin
ko P. Cvirkos 100-osioms gimimo metinėms.
16–23 d. – Pakalniškių bibliotekoje veikė spaudinių par
oda „Gamta – visų namai“, skirta Žemės dienai.
– Sablauskių ir Vegerių bibliotekose veikė
spaudinių parodos, skirtos Knygnešio dienai.
16–25 d.– Daubiškių bibliotekoje veikė spaudinių
paroda, skirta Žemės dienai.
– Papilės bibliotekoje veikė spaudinių paro
da, skirta Knygnešio dienai.
16–30 d.– Akmenės viešojoje bibliotekoje veikė
spaudinių paroda „Rašytojas Petras Cvir
ka – talentingas pasakotojas, žodžio meis
tras, juoko galios kūrėjas“, skirta prozininko
100-osioms gimimo metinėms.
– Akmenės bibliotekoje-filiale veikė spaudinių
paroda „Knygnešystės laikus prisimenant...“,
skirta Knygnešio dienai.
– Jučių bibliotekoje veikė spaudinių paroda
„Jūs išsaugojot lietuvišką žodį“, skirta Kny
gnešio dienai.
20 d. – Akmenės kultūros centro Vaikų dainavimo
studijos dainininkai dalyvavo VI vaikų ir moki
nių dainavimo konkurse „Vyturiai ir vyturėliai“
Kelmės kultūros centre.
– Agluonų bibliotekoje vyko popietė vaikams
„Žemė – žmonių namai“, skirta Žemės dienai.
– Kruopių bibliotekoje vyko Vytės Nemunėlio
poemos „Meškiukas Rudnosiukas“ garsinis
skaitymas, skirtas Pasaulinei poezijos dienai.
– Vegerių bibliotekoje vyko popietė „Ir žinau,
ir nežinau“, skirta Žemės dienai.
20–25 d.– Vegerių bibliotekoje veikė spaudinių par
oda, skirta poeto B. Mackevičiaus 80-osioms
gimimo metinėms.
20–26 d.– Sablauskių bibliotekoje veikė spaudinių
paroda, skirta Žemės dienai.
20–27 d.– Jučių bibliotekoje veikė fotografijų ir pie
šinių paroda „Priglusk prie žemės siela ir šir
dim“, skirta Žemės dienai.
20–31 d.– Agluonų bibliotekoje veikė spaudinių
paroda „Poezija – mažoji žemės saulė“, skir
ta Pasaulinei poezijos dienai.
– Eglesių bibliotekoje veikė spaudinių paro
da, skirta Žemės dienai.
20 d. – balandžio 1 d. – Kivylių bibliotekoje veikė
spaudinių paroda, skirta Žemės dienai.
20 d. – balandžio 6 d. – Kruopių bibliotekoje veikė
spaudinių parodos: „Nemuno krašto sūnus“,
skirta prozininko P. Cvirkos 100-osioms gimi
mo metinėms, „Kalbas su mumis knygutės“,
skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai.
20 d. – balandžio 10 d. – Akmenės bibliotekoje-fili
ale veikė spaudinių paroda „Lietuvos vardas
istorijos tėkmėj“, skirta Lietuvos vardo tūks
tantmečiui paminėti.
20 d. – gruodžio 20 d. – Agluonų bibliotekoje veikė par
odų ciklas „Tauta be praeities – tarsi medis be
šaknų“, skirtas Lietuvos vardo tūkstantmečiui.
23 d. – balandžio 6 d. – Akmenės krašto muziejuje
veikė fotografijų paroda „Kamanos“.
23 d. – balandžio 10 d. – Papilės bibliotekoje vei
kė spaudinių paroda „100 metų prozininkui
Petrui Cvirkai“.
25 d. – Agluonų bibliotekoje vyko literatūrinė valan
dėlė „Tavus žodžius pavasarį ankstyvą kartos
mums gimtos pievos ir laukai“, skirta rašytojo
P. Cvirkos 100-osioms gimimo metinėms.
25 d. – balandžio 8 d. – Kivylių bibliotekoje veikė
spaudinių paroda, skirta prozininko P. Cvir
kos 100-osioms gimimo metinėms.
27 d. – Akmenės kultūros centro tautinių šokių kolek
tyvai dalyvavo Kelmės rajono šokių festivalyje
„Šokių pynė 2009“ Kelmės kultūros centre.
30 d. – balandžio 30 d. – Kivylių bibliotekoje veikė
Rimos Kanavolienės rankdarbių paroda.
BALANDIS
1–10 d. – Daubiškių ir Papilės bibliotekose veikė
spaudinių parodos, skirtos Tarptautinei vaikų
knygos dienai.
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1–15 d. – Akmenės viešojoje bibliotekoje veikė
spaudinių paroda „Rašytojas Jonas Biliūnas
– lietuvių literatūros klasikas, humanistas“,
skirta rašytojo 130-osioms gimimo metinėms.
1–30 d. – Ventos bibliotekoje veikė spaudinių paro
da, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai.
– Daubiškių bibliotekoje veikė spaudinių par
oda „Juozo Baltušio gyvenimas ir kūryba“,
skirta rašytojo 100-osioms gimimo metinėms.
2 d. – Akmenės viešosios bibliotekos Vaikų litera
tūros skyriuje, Akmenės bibliotekoje-filiale ir
Agluonų bibliotekoje vyko šventė, skirta Tarp
tautinei vaikų knygos dienai.
– Jučių bibliotekoje vyko viktorina, skirta
Tarptautinei vaikų knygos dienai.
– Kivylių bibliotekoje vyko H. K. Anderseno
pasakų skaitymas.
– Kruopių bibliotekoje vyko piešinių parodakonkursas „Piešiame mylimiausius knygų he
rojus“, skirtas Tarptautinei vaikų knygos dienai.
– Vegerių bibliotekoje vyko J. Baltušio knygos
„Su kuo valgyta druska“ aptarimas; literatūrinė
kelionė, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai.
2–9 d. – Pakalniškių bibliotekoje veikė spaudinių
paroda „Aš draugauju su knyga“, skirta Tarp
tautinei vaikų knygos dienai.
3–10 d. – Vegerių bibliotekoje veikė spaudinių
paroda, skirta poetės V. Šulcaitės 80-osioms
gimimo metinėms.
3–17 d. – Papilės bibliotekoje veikė spaudinių par
oda, skirta poetės V. Šulcaitės 80-osioms gi
mimo metinėms.
3–20 d. – Akmenės viešojoje bibliotekoje veikė
spaudinių paroda „Prozininkas ir dramatur
gas, Nacionalinės premijos laureatas Ro
mualdas Granauskas“, skirta R. Granausko
70-osioms gimimo metinėms.
– Kruopių bibliotekoje veikė spaudinių paro
da, skirta prozininko, dramaturgo J. Biliūno
130-osioms gimimo metinėms.
4 d. – Akmenės kultūros centro tautinių šokių
kolektyvai dalyvavo Šiaulių apskrities vaikų
šokių konkurse „Suk, suk ratelį“ Kuršėnuose.
7 d. – gegužės 8 d. – Akmenės krašto muzieju
je veikė tautodailininkų Albinos ir Stanislovo
Kinčių kūrybos darbų paroda, skirta A. Kin
čienės 90-mečiui paminėti.
7 d. – gegužės 18 d. – Ventos bibliotekoje veikė
Jolantos Valantinaitės ir Filomenos Navickie
nės siuvinėtų paveikslų paroda.
8–20 d. – Papilės bibliotekoje veikė spaudinių par
oda, skirta prozininko, dramaturgo J. Biliūno
130-osioms gimimo metinėms.
8–27 d. – Kruopių bibliotekoje veikė spaudinių paro
da, skirta prozininko, dramaturgo R. Granausko
70-osioms gimimo metinėms.
10–17 d.– Agluonų bibliotekoje veikė spaudinių
paroda „Ieškokim pirmo žiedlapių baltu
mo...“, skirta prozininko, kritiko, poeto J. Bi
liūno 130-osioms gimimo metinėms.
10–28 d. – Kivylių ir Pakalniškių bibliotekose veikė
spaudinių parodos, skirtos prozininko, drama
turgo J. Biliūno 130-osioms gimimo metinėms.
14–21 d.– Jučių bibliotekoje veikė spaudinių paro
da, skirta prozininko, kritiko, poeto J. Biliūno
130-osioms gimimo metinėms.
15–30 d.– Akmenės viešojoje bibliotekoje veikė
spaudinių paroda „Prozininkas, dramatur
gas, publicistas Juozas Baltušis“, skirta ra
šytojo 100-osioms gimimo metinėms.
16–28 d.– Papilės bibliotekoje veikė spaudinių par
oda, skirta prozininko, dramaturgo R. Gra
nausko 70-osioms gimimo metinėms.
17 d. – Akmenės kultūros namų jaunimo dramos bū
relis pasirodė Atvelykio šventėje Kruopiuose.
– Kruopių kultūros namuose vyko Tūkstan
tmečio liepų alėjos sodinimo šventė.
– Akmenės viešojoje bibliotekoje vyko semi
naras „Knyga – laiko vingiuose“, skirtas Lie
tuvos vardo tūkstantmečiui.
– Agluonų bibliotekoje vyko R. Granausko
apysakos „Raudona ant balto“ aptarimas,
skirtas rašytojo 70-osioms gimimo metinėms.
– Kivylių bibliotekoje vyko R. Granausko kny
gos „Gyvenimas po klevu“ aptarimas, skirtas
rašytojo 70-osioms gimimo metinėms.
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19 d. – Papilės kultūros ir laisvalaikio centre vyko
Baltarusijos kamerinės muzikos ansamblio
koncertas ir pažintinė-pramoginė vakaronė
„Velykų ir Atvelykio papročiai“.
20–27 d.– Jučių bibliotekoje veikė spaudinių par
oda, skirta prozininko, dramaturgo R. Gra
nausko 70-osioms gimimo metinėms.
20 d. – gegužės 8 d. – Kruopių bibliotekoje vei
kė spaudinių paroda, skirta J. Baltušio
100-osioms gimimo metinėms.
23–30 d.– rajono bibliotekose vyko renginiai, skirti
Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei.
24–30 d.– Agluonų bibliotekoje veikė spaudinių par
oda, skirta prozininko, dramaturgo, publicisto
J. Baltušio 100-iosioms gimimo metinėms.
– Papilės bibliotekoje veikė spaudinių paro
da „Amžinajam meilės dainiui Viljamui Šeks
pyrui – 445 metai“.
24 d. – gegužės 12 d. – Papilės bibliotekoje veikė
spaudinių paroda, skirta prozininko, dra
maturgo, publicisto J. Baltušio 100-osioms
gimimo metinėms.
25 d. – Akmenės kultūros centro moterų ansamblis
dalyvavo II tarptautiniame vokalinių ansam
blių festivalyje-konkurse „Primavera“ Šiaulių
konservatorijoje.
26 d. – Akmenės kultūros namuose vyko regioninis
tautinių šokių festivalis „Šokių siautulys“.
– Akmenės kultūros centro mišrus choras
„Bočiai“ ir kaimo kapela „Akmena“ koncerta
vo Plungės kultūros centre.
27–30 d.– Akmenės viešosios bibliotekos Vaikų li
teratūros skyriuje veikė puokščių ir poezijos
paroda, skirta Motinos dienai.
27 d. – gegužės 4 d. – Jučių bibliotekoje veikė
spaudinių paroda „Lietuvos senojo kaimo
enciklopedistas“, skirta rašytojo J. Baltušio
100-osioms gimimo metinėms.
27 d. – gegužės 8 d. – Daubiškių bibliotekoje vei
kė spaudinių paroda, skirta Motinos dienai.
27 d. – gegužės 11 d. – Akmenės viešojoje biblio
tekoje veikė spaudinių paroda „Kas mieliau
suskambės man už gimtąją kalbą“, skirta
Lietuvos tūkstantmečiui.
27 d. – gegužės 15 d. – Jučių bibliotekoje vyko ra
šinių konkursas „Ateities Lietuva. Kokia ji?“,
skirtas Lietuvos vardo tūkstantmečiui.
27 d. – gegužės 28 d. – Kivylių bibliotekoje veikė
spaudinių paroda, skirta rašytojo J. Baltušio
100-osioms gimimo metinėms.
29 d. – S. Daukanto muziejuje vyko popietė „Siuvinėji
mo kryželiu menas R. Nocienės paveiksluose“.
30 d. – Ventos kultūros namuose vyko koncertas,
skirtas Motinos dienai.
30 d. – gegužės 11 d. – Akmenės viešojoje bibliote
koje veikė spaudinių paroda „Apie Europą ir
europiečius“, skirta Europos dienai.
GEGUŽĖ
1 d. – Akmenės kultūros namuose vyko šventinis
koncertas, skirtas Motinos dienai.
– Kruopių kultūros namuose vyko šventinis
koncertas „Tau, mamyte“ ir E. Damskienės
kryželiu siuvinėtų paveikslų paroda.
3 d. – Alkiškių kultūros namų meno mėgėjų kolek
tyvas dalyvavo rajoninėje šventėje, skirtoje
Motinos dienai.
– Sablauskių bendruomenės meno mėgėjų
kolektyvas dalyvavo rajoninėje šventėje, skir
toje Motinos dienai.
4–12 d. – Kairiškių bibliotekoje veikė spaudinių par
oda „Europoje Lietuva – Lietuva Europoje“.
4–18 d. – Daubiškių ir Kruopių bibliotekose veikė
spaudinių parodos, skirtos Spaudos atgavi
mo, kalbos ir knygos dienai.
4–29 d. – Akmenės bibliotekoje-filiale veikė spau
dinių paroda, skirta Motinos dienai.
– Ventos bibliotekoje veikė spaudinių paro
da, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir kny
gos dienai.
5–18 d. – Akmenės viešojoje bibliotekoje veikė spau
dinių paroda, skirta Tarptautinei šeimos dienai.
6–18 d. – Agluonų ir Papilės bibliotekose veikė
spaudinių parodos, skirtos Spaudos atgavi
mo, kalbos ir knygos dienai.

6–20 d. – Pakalniškių bibliotekoje veikė spaudinių
paroda „Spaudos ir knygos kelias“.
7 d. – Akmenės kultūros namuose parodytas
Akmenės gimnazijos jaunimo studijos spek
taklis „Atžalynas“.
– Akmenės viešosios bibliotekos Vaikų litera
tūros skyriuje vyko žaidimas-viktorina „Klajo
jant po Europą“, skirta Europos dienai.
7–14 d. – Sablauskių ir Vegerių bibliotekose veikė
spaudinių parodos, skirtos Spaudos atgavi
mo, kalbos ir knygos dienai.
7–30 d. – Akmenės bibliotekoje-filiale veikė spau
dinių parodos, skirtos Spaudos atgavimo,
kalbos ir knygos dienai bei Europos dienai.
8–20 d. – Eglesių bibliotekoje veikė spaudinių par
oda, skirta Europos dienai.
11–30 d.– Akmenės viešojoje bibliotekoje veikė
spaudinių paroda, skirta Lietuvos vardo tūks
tantmečiui.
11 d. – birželio 15 d. – Akmenės krašto muziejuje
veikė paroda iš Lietuvos genocido centro
„Karas po karo“.
13 d. – Akmenės kultūros namuose parodytas
jaunimo dramos būrelio spektaklis „Senelio
pypkė“.
13–17 d.– folkloro kolektyvas „Volungė“ dalyvavo
muzikos festivalyje Konine Lenkijoje.
15 d. – Ventos kultūros namuose vyko Tarptau
tinės šeimos dienos šventė „Šeima – kaip
žydintis sodas“.
– Jučių bibliotekoje vyko rašinių konkursas
„Ateities Lietuva. Kokia ji?“, skirtas Lietuvos
vardo tūkstantmečiui.
– Kairiškių bibliotekoje vyko renginys šei
moms, skirtas Tarptautinei šeimos dienai.
15–29 d.– Kruopių bibliotekoje veikė spaudinių
paroda, skirta anglų prozininko, detektyvo
meistro A. Konano Doilio 150-osioms gimimo
metinėms.
– Papilės bibliotekoje veikė spaudinių paro
da „Kraštiečiui poetui Zigmui Kupsčiui-Žirge
liui – 85 m.“.
18–29 d.– Sablauskių bibliotekoje veikė spaudinių
paroda, skirta Lietuvos vardo tūkstantmečiui.
18 d. – birželio 11 d. – Akmenės viešojoje biblioteko
je veikė spaudinių paroda, skirta Tėvo dienai.
20 d. – birželio 8 d. – Akmenės viešojoje biblioteko
je veikė spaudinių paroda, skirta Pasaulinei
aplinkos apsaugos dienai.
20 d. – birželio 11 d. – Akmenės viešojoje bibliote
koje veikė spaudinių paroda, skirta rusų poe
to A. Puškino 210-osioms gimimo metinėms.
20 d. – birželio 23 d. – Akmenės viešosios bibliotekos
Vaikų literatūros skyriuje veikė spaudinių paro
da, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai.
22 d. – Agluonų bibliotekoje vyko spaudinių paro
dos „Lietuvos istorija grožinėje literatūroje“,
skirtos Lietuvos vardo paminėjimo tūkstan
tmečiui, pristatymas.
24 d. – Akmenės kultūros centro tautinių šokių ko
lektyvai ir mišrus choras „Cementininkas“ da
lyvavo regioninėje meno šventėje Šiauliuose.
29 d. – Agluonų bibliotekoje vyko literatūrinė va
landėlė, skirta anglų prozininko, detektyvo
meistro A. Konano Doilio 150-osioms gimimo
metinėms.
30 d. – Ventos vasaros estradoje vyko šventė, skir
ta Tarptautinei vaikų gynimo dienai.
– S. Daukanto muziejuje vyko tarptautinis po
ezijos festivalis „Poezijos pavasario ir Lakš
tingalų nakties šventė“.
BIRŽELIS
1 d. – Agluonų, Kivylių, Jučių ir Sablauskių biblio
tekose vyko šventė, skirta Tarptautinei vaikų
gynimo dienai.
1–30 d. – Akmenės bibliotekoje-filiale veikė pieši
nių paroda „Vaikystės džiaugsmas“, skirta
Tarptautinei vaikų gynimo dienai.
– Ventos bibliotekoje veikė spaudinių paro
dos: „Sūduva – plačių lygumų ir derlingų že
mių kraštas“, skirta Lietuvos vardo paminė
jimo tūkstantmečiui, „Margas Ach pasaulis“,
skirta dailininkės, rašytojos, leidėjos Sigutės
Ach 40-osioms gimimo metinėms.

3–10 d. – Jučių bibliotekoje veikė spaudinių paro
da, skirta Sąjūdžio dienai.
5 d. – Akmenės bibliotekoje-filiale vyko popietė
„Kas naujo vaikiškų knygų karalystėje“.
5–15 d. – Vegerių bibliotekoje veikė spaudinių paro
da, skirta Pasaulinei aplinkos apsaugos dienai.
5–19 d.
– Papilės bibliotekoje veikė spaudinių
paroda „210 metų didžiajam rusų poetui
Aleksandrui Puškinui“.
8–16 d. – Akmenės viešojoje bibliotekoje veikė spau
dinių paroda, skirta Gedulo ir vilties dienai.
10–16 d.– Kairiškių bibliotekoje veikė spaudinių
paroda, skirta Gedulo ir vilties dienai.
11–18 d. – Jučių ir Pakalniškių bibliotekose veikė spau
dinių parodos, skirtos Gedulo ir vilties dienai.
12 d. – VšĮ Turizmo ir verslo informacijos centre vyko
dailininko J. Tolvaišio grafikos darbų parodos
„Lietuvos kunigaikščiai“ atidarymas.
– Akmenės krašto muziejuje drugelių kolekci
ją pristatė VU Ekologijos instituto Entomologi
jos laboratorijos vedėjas dr. Povilas Ivinskis.
– Agluonų bibliotekoje vyko poezijos valan
dėlė, skirta rusų poeto A. Puškino 210-osioms
gimimo metinėms.
12–19 d.– Ventos, Papilės ir Vegerių bibliotekose
veikė spaudinių parodos, skirtos Gedulo ir
vilties dienai.
12–30 d.– Akmenės bibliotekoje-filiale veikė spau
dinių paroda, skirta Gedulo ir vilties dienai.
– Kruopių bibliotekoje veikė spaudinių par
oda, skirta rašytojo, dramaturgo G. Kanovi
čiaus 80-osioms gimimo metinėms.
13 d. – vyko Meno šventė, skirta Lietuvos vardo
tūkstantmečiui paminėti.
15–30 d.– Papilės bibliotekoje veikė spaudinių par
oda „Grigorijus Kanovičius – rašytojas, apra
šęs Lietuvos žydų gyvenimą“.
22 d. – liepos 8 d. – Akmenės viešojoje bibliote
koje veikė spaudinių paroda „Kunigaikštis
Mindaugas – pirmasis suvienytos Lietuvos
valstybės valdovas“.
LIEPA
1–7 d. – Akmenės kultūros centro meno kolektyvai
dalyvavo Lietuvos tūkstantmečio dainų šven
tėje „Amžių sutartinė“ Vilniuje.
1–10 d. – Pakalniškių bibliotekoje veikė spaudinių
paroda „Valstybės diena ir Lietuvos karalius
Mindaugas“.
1–13 d. – Kruopių bibliotekoje veikė spaudinių par
oda „Lietuvos kelias istorijos vingiuose“.
1–17 d. – Akmenės viešojoje bibliotekoje veikė
spaudinių paroda, skirta poeto A. Nykos-Ni
liūno 90-osioms gimimo metinėms.
1–31 d. – Akmenės krašto muziejuje veikė A. Remi
nienės tapybos darbų paroda, skirta autorės
85-osioms gimimo metinėms.
3–10 d. – Vegerių bibliotekoje veikė spaudinių
paroda, skirta Lietuvos valstybės (Karaliaus
Mindaugo karūnavimo) dienai.
3–14 d. – Kivylių bibliotekoje veikė spaudinių paro
da „Karaliaus Mindaugo ir galybės laikai“.
3–17 d. – Kairiškių bibliotekoje veikė spaudinių
paroda „Lietuviškas žodis per 1000 metų“.
3–20 d. – Papilės bibliotekoje veikė spaudinių par
oda „Lietuvos karalius Mindaugas. Jo darbai
ir gyvenimas“.
3–30 d. – Akmenės bibliotekoje-filiale veikė spaudi
nių paroda „Mindaugas ir Lietuvos valstybė“.
3–31 d. – Ventos bibliotekoje veikė fotografijų paroda
„Tūkstantmetis Ventos regioniniame parke“.
4 d. – Alkiškių kultūros namuose vyko Naujosios
Akmenės kaimiškosios seniūnijos meno ir spor
to šventė „Draugystės tiltai“, skirta Lietuvos vals
tybės (Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai.
5 d. – Akmenėje, L. Petravičiaus aikštėje, vyko
Lietuvos valstybės (Karaliaus Mindaugo ka
rūnavimo) dienos minėjimas.
– Ventos kultūros namuose vyko meno mėgė
jų kolektyvų koncertas „Tau, Lietuva“.
12 d. – Akmenėje vyko tarptautinis folkloro festi
valis „Saulės žiedas“. Dalyvavo kolektyvai
iš Graikijos, Prancūzijos, šokių ansamblis iš
Šri Lankos ir kt.

14 d. – rugpjūčio 3 d. – Papilės bibliotekoje veikė
spaudinių paroda, skirta Žalgirio mūšio dienai.
17 d. – Šapnagiuose vyko meno mėgėjų kolektyvų
koncertas.
17–24 d.– Kruopių bibliotekoje veikė spaudinių par
oda „Rašymas – mano pagrindinė profesija“,
skirta dramaturgo, prozininko J. Dovydaičio
95-osioms gimimo metinėms.
17 d. – rugpjūčio 3 d. – Akmenės viešojoje bibliote
koje veikė spaudinių paroda „Miškų ir dainų
kraštas – Dzūkija“, skirta Lietuvos vardo tūks
tantmečiui paminėti.
20 d. – rugpjūčio 27 d. – Pakalniškių bibliotekoje
veikė spaudinių, fotonuotraukų paroda „Pa
žink savo kraštą“.
24–31 d.– Vegerių bibliotekoje veikė spaudinių par
oda, skirta prozininko, dramaturgo J. Dovy
daičio 95-osioms gimimo metinėms.
24 d. – rugpjūčio 21 d. – Jučių bibliotekoje veikė
spaudinių paroda, skirta poeto, prozininko J.
Mačiukevičiaus 70-osioms gimimo metinėms.
27 d. – rugpjūčio 10 d. – Akmenės viešojoje biblio
tekoje veikė spaudinių paroda, skirta rašyto
jo, ekonomisto, socialinių mokslų daktaro V.
Ažušilio 80-osioms gimimo metinėms.
RUGPJŪTIS
3–18 d. – Akmenės viešojoje bibliotekoje veikė
spaudinių paroda, skirta poeto, prozininko J.
Mačiukevičiaus 70-osioms gimimo metinėms.
6–28 d. – Akmenės bibliotekoje-filiale veikė spau
dinių paroda „Vytautui Ažušiliui – 80“.
8 d. – vyko Ventos miesto šventė, skirta Lietuvos
vardo tūkstantmečiui paminėti.
10–14 d.– Pakalniškių bibliotekoje veikė fotografijų
paroda „Krinta žolynų žiedai“.
10–24 d.– Akmenės viešojoje bibliotekoje veikė
spaudinių paroda, skirta poeto A. Maldonio
80-osioms gimimo metinėms.
11–21 d.– Daubiškių bibliotekoje veikė spaudinių
paroda, skirta poeto, prozininko J. Mačiuke
vičiaus 70-osioms gimimo metinėms.
14–15 d.– vyko Naujosios Akmenės miesto 60-me
čio šventė.
16 d. – Paragiuose vyko tradicinė šventė „Sugrįži
mai į Paragius“.
18–31 d. – Akmenės viešojoje bibliotekoje veikė
spaudinių paroda, skirta vokiečių rašytojo,
humanisto, mokslininko ir filosofo J. V. Gėtės
260-osioms gimimo metinėms.
20–31 d. – Agluonų bibliotekoje veikė spaudinių
paroda, skirta poeto, prozininko J. Mačiuke
vičiaus 70-osioms gimimo metinėms.
20 d. – rugsėjo 1 d. – Papilės bibliotekoje veikė
spaudinių paroda „Poetui, vertėjui Alfonsui
Maldoniui – 80 m.“.
21 d. – Jučių bibliotekoje vyko literatūrinė popietė,
skirta poeto, vertėjo A. Maldonio 80-osioms
gimimo metinėms.
21 d. – rugsėjo 4 d. – Daubiškių bibliotekoje veikė
spaudinių paroda „J. V. Gėtei – 260 metų“.
24–31 d.– Kivylių bibliotekoje veikė spaudinių par
oda „Skaudi tautos istorija“, skirta Juodojo
kaspino dienai.
28 d. – Agluonų bibliotekoje vyko literatūrinė va
landėlė, skirta vokiečių rašytojo, humanisto,
mokslininko ir filosofo J. V. Gėtės 260-osioms
gimimo metinėms.
RUGSĖJIS
1–10 d. – Daubiškių bibliotekoje veikė spaudinių par
oda, skirta Vytauto Didžiojo karūnavimo dienai.
– Jučių bibliotekoje veikė piešinių ir fotografi
jų paroda „Jau tėviškėj rudens šviesa“.
1–22 d. – Akmenės viešojoje bibliotekoje veikė
spaudinių paroda, skirta lietuvių literatūros
klasiko J. Tumo-Vaižganto 140-osioms gimi
mo metinėms.
1–30 d. – Ventos bibliotekoje veikė I. Griciutės foto
grafijų paroda; spaudinių paroda apie dvarus.
– Ventos bažnyčioje veikė spaudinių paroda
apie jos statybą.
– Akmenės viešosios bibliotekos Vaikų literatū
ros skyriuje veikė spaudinių paroda, skirta poe
to E. Mieželaičio 90-osioms gimimo metinėms.

4 d. – Akmenės krašto muziejuje vyko K. Šiaulyčio
tapybos (akvarelė) darbų parodos atidarymas.
– Akmenės rajono savivaldybės salėje vyko
tradicinė Poezijos rudens šventė, literatūrinės
St. Niūniavaitės vardo premijos įteikimas.
4–24 d. – Akmenės viešojoje bibliotekoje veikė spau
dinių paroda, skirta Baltų vienybės dienai.
5 d. – Akmenės krašto muziejuje vyko J. ir A. Gra
kavinų poezijos knygos „Seto pėdos“ prista
tymas.
6 d. – Papilėje vyko tradicinė miestelio šventė.
7–18 d. – Jučių bibliotekoje veikė spaudinių paroda,
skirta Vytauto Didžiojo karūnavimo dienai.
10–30 d.– Akmenės viešojoje bibliotekoje veikė
spaudinių paroda, skirta rašytojo M. Katiliš
kio 95-osioms gimimo metinėms.
11 d. – Sablauskių bendruomenės namuose vyko
etnografinio kolektyvo „Šventupėlė“ koncertas.
14–30 d. – Akmenės viešojoje bibliotekoje veikė spau
dinių paroda „Politikas, puikus diplomatas –
Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas“.
16–30 d.– Daubiškių bibliotekoje veikė spaudinių
paroda „Lietuvių literatūros klasikas – Juozas
Tumas-Vaižgantas“.
18 d. – Akmenės bibliotekoje-filiale vyko viktorina
jaunimui „Lietuva – mano valstybė“.
18–25 d.– Sablauskių bibliotekoje veikė spaudinių
paroda, skirta lietuvių literatūros klasiko J. Tu
mo-Vaižganto 140-osioms gimimo metinėms.
18–30 d.– Agluonų, Kivylių, Pakalniškių ir Papilės
bibliotekose veikė spaudinių parodos, skirtos
lietuvių literatūros klasiko J. Tumo-Vaižganto
140-osioms gimimo metinėms.
21–28 d.– Jučių bibliotekoje veikė spaudinių par
oda „Lietuvių literatūros klasikui, prozininkui
Juozui Tumui-Vaižgantui – 140 m.“.
21 d. – spalio 9 d. – Daubiškių bibliotekoje veikė
spaudinių paroda, skirta poeto E. Mieželaičio
90-osioms gimimo metinėms.
22 d. – spalio 5 d. – Akmenės viešojoje bibliotekoje
veikė spaudinių paroda, skirta poeto E. Mie
želaičio 90-osioms gimimo metinėms.
23 d. – Kairiškių bibliotekoje vyko muzikinė-literatū
rinė kompozicija „M. K. Čiurlionis ir Lietuva“.
23–30 d.– Vegerių bibliotekoje veikė spaudinių par
oda, skirta Lietuvos žydų genocido dienai.
25 d. – Kruopiuose vyko teatralizuota rudens šven
tė „Linksmos rudens spalvos“.
– Agluonų bibliotekoje vyko popietė, skirta
Europos kalbų dienai.
28 d. – spalio 15 d. – Kivylių bibliotekoje veikė
spaudinių paroda, skirta Vytauto Didžiojo
karūnavimo dienai.
30 d. – spalio 12 d. – Akmenės viešojoje bibliotekoje
veikė spaudinių paroda, skirta lietuvių prozinin
ko R. Kašausko 75-osioms gimimo metinėms.
SPALIS
1–14 d. – Papilės bibliotekoje veikė spaudinių par
oda, skirta poeto E. Mieželaičio 90-osioms
gimimo metinėms.
1–30 d. – Ventos bibliotekoje veikė fotografijų par
oda apie Kamanų rezervatą.
1 d. – lapkričio 2 d. – Kivylių bibliotekoje veikė
spaudinių paroda, skirta Lietuvos vardo pa
minėjimo tūkstantmečiui.
2–9 d. – Sablauskių bibliotekoje veikė spaudinių
paroda, skirta poeto E. Mieželaičio 90-osioms
gimimo metinėms.
2–15 d. – Vegerių bibliotekoje veikė spaudinių par
oda, skirta poeto E. Mieželaičio 90-osioms
gimimo metinėms.
2–16 d. – Agluonų bibliotekoje veikė spaudinių par
oda, skirta poeto E. Mieželaičio 90-osioms
gimimo metinėms.
2–30 d. – Kivylių bibliotekoje veikė spaudinių par
oda, skirta poeto E. Mieželaičio 90-osioms
gimimo metinėms.
3–16 d. – Eglesių bibliotekoje veikė spaudinių par
oda, skirta poeto E. Mieželaičio 90-osioms
gimimo metinėms.
3–30 d. – Akmenės krašto muziejuje veikė G. Ku
chalskytės Čaplinskienės tarpybos darbų
paroda, skirta autorės 80-mečiui.
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5 d. – Jučių bibliotekoje veikė spaudinių paroda,
skirta poeto E. Mieželaičio 90-osioms gimimo
metinėms.
9–15 d. – Vegerių bibliotekoje veikė spaudinių par
oda, skirta rašytojo R. Kašausko 75-osioms
gimimo metinėms.
12–30 d.– Akmenės viešojoje bibliotekoje veikė
spaudinių paroda, skirta Lietuvos vardo pa
minėjimo 1000-mečiui.
21 d. – lapkričio 11 d. – Akmenės viešosios bi
bliotekos Vaikų literatūros skyriuje veikė
spaudinių paroda, skirta poetės S. Nėries
105-osioms gimimo metinėms.
26 d. – lapkričio 9 d. – Akmenės viešojoje bibliote
koje veikė spaudinių paroda, skirta poetės S.
Nėries 105-osioms gimimo metinėms.
LAPKRITIS
2–13 d. – Pakalniškių bibliotekoje veikė spaudinių
paroda, skirta poetės S. Nėries 105-osioms
gimimo metinėms.
2–30 d. – Ventos bibliotekoje veikė M. Pušinsko
darbų paroda; spaudinių paroda, skirta poe
tės S. Nėries 105-osioms gimimo metinėms.
3–20 d. – Daubiškių bibliotekoje veikė spaudinių
paroda, skirta poetės S. Nėries 105-osioms
gimimo metinėms.
5 d. – Papilės bibliotekoje vyko poezijos popietė,
skirta poetės S. Nėries 105-osioms gimimo
metinėms.
5–25 d. – Papilės bibliotekoje veikė spaudinių par
oda, skirta poetės S. Nėries 105-osioms gimi
mo metinėms.
6 d. – Agluonų bibliotekoje vyko literatūrinė va
landėlė, skirta poetės S. Nėries 105-osioms
gimimo metinėms.
– Jučių bibliotekoje vyko literatūriniai skaity
mai, skirti poetės S. Nėries 105-osioms gimi
mo metinėms.
6–13 d. – Sablauskių bibliotekoje veikė spaudinių
paroda, skirta poetės S. Nėries 105-osioms
gimimo metinėms.
6–15 d. – Vegerių bibliotekoje veikė spaudinių par
oda „S. Nėries gyvenimas ir kūryba“.
6–18 d. – Eglesių bibliotekoje veikė spaudinių
paroda, skirta poetės S. Nėries 105-osioms
gimimo metinėms.
6–30 d. – Akmenės bibliotekoje-filiale veikė spaudi
nių paroda, skirta poetės S. Nėries 105-osioms
gimimo metinėms.
7–30 d. – Kivylių bibliotekoje veikė spaudinių paro
da, skirta poetės S. Nėries 105-osioms gimi
mo metinėms.
9–15 d. – Akmenės viešojoje bibliotekoje, Akmenės
viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje,
Eglesių ir Sablauskių bibliotekose veikė Šiaurės
šalių bibliotekų savaitės spaudinių parodos.
9–30 d. – Akmenės viešojoje bibliotekoje veikė spau
dinių paroda, skirta prozininkės, dramaturgės
V. Juknaitės 60-osioms gimimo metinėms.
10–20 d.– Kairiškių bibliotekoje veikė literatūros ir
spaudinių paroda, skirta S. Nėries 105-osioms
gimimo metinėms.
12 d. – Ventos kultūros namuose vyko susitikimas
su rašytoja publiciste F. Taunyte.
16–30 d.– Daubiškių bibliotekoje veikė spaudi
nių paroda, skirta poetės D. Teišerskytės
65-osioms gimimo metinėms.
17 d. – Akmenės krašto muziejuje įvyko P. Nor
manto fotografijų parodos atidarymas.
– Kairiškių bibliotekoje vyko poetės S. Nėries
poezijos garsinis skaitymas.
19 d. – Akmenės turizmo ir verslo informacijos
centre veikė rajono tautodailininkų jubiliatų
kūrybos darbų paroda.
19 d. – gruodžio 4 d. – Akmenės viešojoje bibliote
koje veikė spaudinių paroda, skirta bibliografo
V. Biržiškos 125-osioms gimimo metinėms.
20 d. – Akmenės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros
skyriuje vyko susitikimas su rašytoju V. Almaniu.
26 d. – gruodžio 10 d. – Papilės bibliotekoje veikė
spaudinių paroda, skirta poetės D. Teišersky
tės 65-osioms gimimo metinėms.
27 d. – Kivylių bendruomenės namuose vyko
advento popietė pagyvenusiems žmonėms
„Šventas laukimas“.
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– Agluonų bibliotekoje vyko spaudinių paro
dos „Lietuvos kunigaikščiai“ pristatymas, skir
tas Lietuvos vardo paminėjimo 1000-mečiui.
30 d. – gruodžio 20 d. – Agluonų bibliotekoje vyko
advento skaitymai „Ramybės jūsų namams“.
GRUODIS
1–14 d. – Papilės bibliotekoje veikė spaudinių par
oda „125 metai, kai Viekšniuose gimė biblio
grafas, kultūros veikėjas Vaclovas Biržiška“.
1–30 d. – Pakalniškių bibliotekoje veikė karpinių
paroda „Pirmoji snaigė“.
1–31 d. – Ventos bibliotekoje veikė J. Praniauskai
tės fotografijų paroda „Gyvenimo dviratis“.
2–11 d. – Jučių bibliotekoje veikė spaudinių paro
da, skirta bibliografo, kultūros veikėjo V. Bir
žiškos 125-osioms gimimo metinėms.
4 d. – Papilėje buvo paminėtos S. Daukanto
145-osios mirties metinės.
4–30 d. – Akmenės viešojoje bibliotekoje veikė spau
dinių paroda, skirta prozininko, dramaturgo, ver
tėjo A. Griciaus 110-osioms gimimo metinėms.
5 d. – Ventos vaikų pensionate vyko jaunimo es
tradinės grupės „Atžalos“ koncertas.
6 d. – Ventos kultūros namuose vyko advento po
pietė „Poezija dainoje“. Dalyvavo Mažeikių
literatų sambūris „Aura“.
11 d. – Akmenės r. kultūros centro liaudiškų šokių
kolektyvai dalyvavo šokių festivalyje „Šokim
šokimėlį“ Joniškio kultūros centre.
– Naujojoje Akmenėje įžiebta kalėdinė eglutė.
– Akmenės bibliotekoje-filiale vyko advento
popietė.
12 d. – Akmenės kultūros namuose vyko šiuolaiki
nių šokių festivalis „Akimirka 2009“.
– Papilės kultūros ir laisvalaikio centre vyko
VIII tarpregioninis jaunimo meninės kūrybi
nės veiklos festivalis „Rudens melodija“.
14 d – Sablauskių bibliotekoje vyko Vytės Nemu
nėlio poemėlės „Meškiukas Rudnosiukas“
bei V. Petkevičiaus apysakos „Didysis me
džiotojas Mikas Pupkus“ garsinis skaitymas.
14–21 d.– Vegerių bibliotekoje veikė spaudinių par
oda, skirta poetės O. Miciūtės 100-osioms
gimimo metinėms.
17 d. – Akmenėje vyko miesto eglės įžiebimas.
18 d. – Akmenės kultūros namuose vaikų dramos
būrelis (vadovė R. Butnorienė) parodė spek
taklį „Senelio pypkė“.
19 d. – Kivylių mokyklos salėje vyko advento popietė
pagyvenusiems žmonėms „Negesk, žiburėli“.
21 d. – Akmenės kultūros namuose vyko kalėdi
nis renginys vaikams, parodytas spektaklis
„Skersgatvio pasaka“.
– Papilės kultūros ir laisvalaikio centre vyko
mėgėjų meno kolektyvų koncertas; šventinės
eglės įžiebimas S. Daukanto aikštėje.
21–31 d.– Agluonų bibliotekoje veikė spaudinių par
oda, skirta prozininko, dramaturgo, vertėjo A.
Griciaus 110-osioms gimimo metinėms.
23 d. – Ventos kultūros namuose vyko kalėdinės
eglutės šventė vaikams.
23–31 d.– Vegerių bibliotekoje veikė spaudinių
paroda, skirta prozininko, dramaturgo A. Gri
ciaus 110-osioms gimimo metinėms.
26 d. – Alkiškių kultūros namuose vyko teatralizuo
ta kalėdinė šventė vaikams.
27 d. – Ventos kultūros namuose vyko kalėdinis
koncertas miesto gyventojams.
29 d. – Sablauskių bendruomenės namuose vyko jau
nimo estradinės grupės „Atžalos“ koncertas.
– Kruopių kultūros namuose vyko muzikinisteatralizuotas vakaras „Kai Naujieji ateina“.
30 d. – Jučių bibliotekoje vyko Vytės Nemunėlio
„Meškiuko rudnosiuko“ inscenizacija, skirta
70-osioms poemėlės sukūrimo metinėms.
Zita Balaišienė
BIRŽŲ KRAŠTE
SAUSIS
6 d. – Biržuose atidaryta čiuožykla.
– Trijų Karalių šventę surengė Pabiržės, Kirdo
nių, Kratiškių, Šukionių kultūros darbuotojai.

10 d. – Vabalninko krašto muziejuje atidaryta tauto
dailininkės Idilijos Dumbrauskienės tapybos
darbų paroda.
13 d. – Biržuose vyko renginiai, skirti Laisvės gy
nėjų dienai: šv. Mišios Šv. Jono Krikštytojo
bažnyčioje, minėjimas tvirtovės rūmų salėje.
22 d. – Biržų kultūros centre vyko rajono bitininkų
susirinkimas.
23 d. – Biržų kultūros centre vyko populiarios klasi
kos koncertas. Dalyvavo V. Genytė, R. Urbie
tis, L. Mikalauskas.
– Biržų pilies salėje vyko knygos „Biržų–
Pasvalio krašto gamtos ir istorijos slėpiniai“
pristatymas. Dalyvavo autoriai Augustinas
Linčius ir Vytautas Narbutas.
24 d. – „Saulės“ gimnazijoje vyko Lietuvos nacio
nalinio diktanto atrankinis turas.
30 d. – Biržų kultūros centre vyko Pagyvenusių
žmonių asociacijos ataskaitinis susirinkimas.
– Biržų viešojoje bibliotekoje vyko knygos
„Poezijos sparno paliesti“ pristatymas.
31 d. – Pasvaliečių svetainėje vyko jaunimo rengi
nys „Kai šypsosi dangus“.
– Biržų kultūros centre vyko kaimo kapelų
šventės „Grok, Jurgeli“ atrankinis turas.
– Užušiliuose susitiko Parovėjos seniūnijos
kaimo bendruomenių atstovai.
VASARIS
5 d. – Biržų viešojoje bibliotekoje vyko susitikimasdiskusija su žurnalistu Rimvydu Valatka.
6 d. – Biržų kultūros centre vyko Algimanto Raudo
nikio kūrybos vakaras, skirtas kompozitoriaus
75-mečiui bei kūrybinės veiklos 50-mečiui.
– Biržų pilies salėje koncertavo Simona
Zajančkauskaitė (fortepijonas, Sankt Peter
burgas). Dalyvavo Biržų Vlado Jakubėno
muzikos mokyklos mokiniai Gabija Laumytė,
Giedrė Didzinskaitė, Kipras Kubilius.
7 d. – Pačeriaukštėje vyko popietė „Prie kraičio
skrynios“. Varžėsi Pačeriaukštės ir Nemunė
lio Radviliškio komandos.
8 d. – Biržų kultūros centre vyko folkloro šventė
„Pragyda gyda“.
10 d. – Biržų pilies salėje vyko susitikimas su buvu
sia mokytoja, aktyvia „Šalpusnio“ klubo nare
Otilija Petronyte.
14 d. – muziejuje „Sėla“ atidaryta Biržų krašto tau
todailininkų paroda.
15 d. – Biržuose vyko Lietuvos Valstybės atkūrimo
dienos minėjimas.
– Biržų kultūros centre vyko folkloro kolektyvų
šventė „Pragyda gyda“.
16 d. – Vabalninke paminėta Vasario 16-oji.
20 d. – Biržų pilies salėje atidaryta fotomenininko
Stanislovo Vadapalo paroda „Lietuvos tūks
tantmetį pasitinkant“.
– Rygos lėlių meno muziejuje atidaryta biržie
tės lėlininkės Vitos Kiseliūnienės lėlių paroda.
20–22 d.– Biržų kultūros centre vyko profesionalių
teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“.
21 d. – Germaniškoje buvo išrinkta šimtmečio kai
mo šeimyna.
22 d. – Rinkuškių kaimo bendruomenė surengė
Užgavėnių šventę.
– Nemunėlio Radviliškio Švč. Mergelės Ma
rijos bažnyčioje šv. Mišiose dalyvavo Utenos
muzikos grupė.
– Biržų pilies salėje vyko aktoriaus, rašytojo ir
publicisto Arkadijaus Vinokuro knygos „Eroto
glėbyje“ pristatymas.
24 d. – Biržuose, Užušiliuose, Anglininkuose, Nau
sėdžiuose, Kratiškiuose, Nemunėlio Radvi
liškyje, Pabiržėje, Papilyje buvo švenčiamos
Užgavėnės.
25 d. – Biržų pilies salėje vyko M. K. Čiurlionio kvar
teto koncertas, skirtas J. Haidno 200-osioms
gimimo metinėms.
26 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ vyko Vlado
Jakubėno muzikos mokyklos moksleivių kon
certas „Klavesino muzikos valanda“.
– Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje su
rengtoje sakralinio meno parodoje buvo
eksponuojami tautodailininkų Vyto Jarecko ir
Algirdo Butkevičiaus dirbiniai.

27–28 d.– Biržų kultūros centre vyko profesionalių
teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“.
27 d. – kovo 1 d. – Biržų turizmo informacijos cen
tras rajono turizmo išteklius pristatė parodoje
„Vivattur 2009“ Vilniuje.
28 d. – Papilyje surengta literatūrinė-muzikinė po
pietė poetui Pauliui Širviui atminti.
– Vabalninko krašto muziejuje surengta tau
todailininkės Onos Ladygienės audinių par
oda. Vyko renginys „Vardai ir jų istorijos“.
28 d. – kovo 1 d. – Biržuose vyko renginys, skirtas
Laisvės kovų sąjūdžio deklaracijos jubiliejui.
KOVAS
1 d. – Biržų pilies salėje vyko konferencija „Ben
dražmogiškosios vertybės ir modernioji is
torija. Mamertas Indriliūnas, Marta Skuja ir
Bronius Krivickas – krauju rašytos eilutės“.
– Biržų kultūros centre vyko profesionalių te
atrų festivalis „Žaldokynės kraštas“.
2 d. – Biržų pilies salėje koncertavo Mantas Ma
krickas (altas), Marius Deksnys (klarnetas),
Anastazija Govorova (fortepijonas).
4 d. – Vabalninko krašto muziejuje surengta Kaziu
ko mugė, rankdarbių paroda-pardavimas.
6 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ pristatyta paroda,
skirta buvusiam biržiečiui architektūros ir dailės
paveldo tyrinėtojui dr. Jonui Tatoriui atminti.
7 d. – Nemunėlio Radviliškyje, Kupreliškyje, Kra
tiškiuose, Nausėdžiuose vyko renginiai, skirti
Tarptautinei moterų solidarumo dienai.
9 d. – Biržų krašto muziejus „Sėla“ surengė Biržų
Magdeburgo teisių 420-ųjų metinių minėjimą.
11 d. – Biržuose vyko Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo dienos minėjimas.
13 d. – Biržų kultūros centre valstybinis dainų ir
šokių ansamblis „Lietuva“ parodė muzikinįchoreografinį spektaklį „Žvejų dainos“.
– Biržų viešojoje bibliotekoje atidaryta Mareko
Ostrovskio fotografijų paroda „GEA – reiškia
Žemė. Lenkijos vaizdai iš paukščio skrydžio“.
14 d. Biržų pilies salėje vyko „Miestelėnų“ ansam
blio koncertas. Dalyvavo smuikininkė Violeta
Sabonienė.
– Medeikių kaimo bendruomenės namuose
vyko Parovėjos seniūnijos šventė.
17 d. – Biržų kultūros centre vyko „Tatulos“ progra
mos ataskaitinis susirinkimas.
19 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta Vytauto
Didžiojo karo muziejaus parengta paroda „Lie
tuvos kariuomenė Nepriklausomybės kovose“.
20 d. – Vilniuje Rašytojų klube vykusiame poeto
Jono Strielkūno sukaktuviniame vakare daly
vavo grupė Biržų rajono atstovų.
– Biržų krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta daili
ninko Vinco Andriaus tapybos darbų paroda
„Fragmentai“.
21 d. – Biržų kultūros centre vyko kapelų šventė
„Auksinė gaida“.
– Biržų viešosios bibliotekos salėje vyko ra
jono literatų klubo „Versmė“ ataskaitinis susi
rinkimas.
25 d. – Biržų pilies salėje koncertavo Judita Leitaitė
(sopranas), Renata Krikščiūnaitė (fortepijonas).
26 d. – Biržų viešojoje bibliotekoje ir Vabalninke
vyko susitikimai su poetu Jonu Strielkūnu.
Dalyvavo diktorius Juozas Šalkauskas, dainų
autorius ir atlikėjas Sigitas Stankūnas.
27 d. – balandžio 10 d. – Biržų krašto muziejuje
„Sėla“ mokiniams buvo rengiamos edukaci
nės pamokos „Velykų margutis“.
– Papilio bažnyčioje surengta sakralinė tauto
dailininkų Algirdo Butkevičiaus medžio darbų
ir Vyto Jarecko metalo dirbinių paroda.
28 d. – Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje
koncertavo sakralinės muzikos ansamblis iš
Latvijos „Liksma“.
– Biržų pilies salėje vyko susitikimas su Joa
nitų vienuoliu kun. K. J. Pranciškumi.
– Medeikių grupė „Bobos“ dalyvavo Radvi
liškyje vykusioje tradicinėje humoro šventėje
„Juokis 2009“.
31 d. – Biržų pilies salėje koncertavo Vlado Jaku
bėno muzikos mokyklos fleitininkai.

BALANDIS
3 d. – Biržų kultūros centre vyko chorinės muzikos
koncertas „Dainos sparnais pakilt norėčiau“.
– Kauno marijonų vienuolyne vykusiame III
respublikiniame vaikų ir moksleivių – lietuvių
liaudies kūrybos atlikėjų – konkurse „Tramta
tulis 2009“ dalyvavo Biržų moksleiviai.
4 d. – Biržuose vyko pavasario mugė.
6–10 d. – Biržų regioninis parkas surengė velykinių
margučių parodą.
15 d. – Biržų kultūros centre vyko koncertas, skir
tas Pasaulio kultūros dienai. Koncertavo Biržų
„Saulės“ gimnazijos mišrus jaunimo choras.
17 d. – Biržų pilies salėje vyko Biržų Rotary klubo
labdaros vakaras. Renginyje koncertavo Vla
do Jakubėno muzikos mokyklos moksleiviai.
18 d. – Biržų „Bočiai“ koncertavo Bauskės rajono
Iecavos kultūros namuose vykusioje tautų
draugystės šventėje.
19 d. – Skrebiškių bendruomenės namuose vaikai
šventė Velykėles.
– Biržų pagyvenusių žmonių asociacijos val
dyba surengė Atvelykio šventę.
– Pabiržės bendruomenės namuose vyko
literatūrinė popietė. Dalyvavo kraštietis, poe
tas, tautodailininkas, kraštotyrininkas, žurna
listas Algirdas Butkevičius.
22 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta Bir
žų krašto dailininkų grupės „8+“ fotografijų
paroda.
– Kratiškių bibliotekoje paminėta Pasaulinė
knygos diena.
23–30 d.– Biržuose vyko Nacionalinės bibliotekų
savaitės renginiai.
24 d. – Biržų pilies salėje vyko pianisto Petro Ge
niušo rečitalis.
25 d. – Biržų „Aušros“ vidurinėje mokykloje vyko
rajono mokinių polkos konkursas „Šokim,
trypkim 2009“.
– Papilyje vyko pavasarinė mugė.
– Biržų kultūros centre parodyta kultūros cen
tro mėgėjų teatro premjera-komedija pagal A.
Miljano „Kalio cianido... su pienu ar be?“.
26 d. – Vabalninke paminėtas miesto 455 metų ju
biliejus.
28 d. – Nemunėlio Radviliškyje Rokiškio liaudies
teatro „Rebus“ grupė parodė inscenizaciją
pagal A. Čechovo apsakymą „Ragana“.
29 d. – Biržų viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas
su filosofijos profesore Jūrate PatkauskaiteBaranova ir poete Aušra Kaziliūnaite.
30 d. – Biržų kultūros centre vyko šventinis koncer
tas, skirtas Motinos dienai.
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GEGUŽĖ
1–15 d. – Biržų kultūros centre atidaryta Sankt Pe
terburgo vaškinių figūrų muziejaus paroda.
2 d. – Biržų kultūros centre vyko 2009 metų Lie
tuvos tūkstantmečio dainų šventės šokių
grupių atranka. Dalyvavo Vabalninko, Biržų
kultūros centro ir „Aušros“ mokyklos liaudiš
kų šokių šokėjai.
– Biržuose vyko gatvės muzikantų šventė.
2–3 d. – Germaniškoje, Juostaviečiuose, Kratiškiuo
se, Vabalninke, Ančiškiuose vyko Motinos
dienai skirti renginiai.
8 d. – rajone lankėsi Vilkaviškio rajono kaimo ben
druomenių aktyvistai.
9 d. – Biržų kultūros centre vyko šventė „Šokio
pavasaris“.
– evangelikų reformatų jaunimo grupė da
lyvavo giesmių šventėje „Giesmių giesmelė
2009“, vykusioje Vanagų evangelikų liutero
nų bažnyčioje (Klaipėdos r.).
13 d. – Vilniuje, kompozitoriaus Stasio Vainiūno
namuose, koncertavo Biržų Vlado Jakubėno
muzikos mokyklos mokiniai.
14 d. – Pačeriaukštės seniūnijoje atidaryta Eglės
Mėlinauskienės fotografijų paroda „Akimirka“.
16 d. – Biržų krašto muziejuje vyko renginys „Nak
tis muziejuje“.
17 d. – Pabiržės Švč. Trejybės bažnyčioje giedojo
Utenos Kristaus Žengimo į Dangų bažnyčios
choras „Liaudate dominum“.

31 d.

– Biržuose paminėta Partizanų pagerbimo,
kariuomenės ir visuomenės vienybės diena.
– Biržų krašto muziejuje „Sėla“ surengta Jūros
Jasevičienės lėlių paroda „Meilė pagal Jūrą“.
– Biržų pagalbos centro moterų choras
„Šviesa“ koncertavo Švedijoje. Viešnagės
metu surengta penkiolika koncertų.
– biržietės lėlininkės Vitos Kiseliūnienės lėlės
dalyvavo Pasaulinėje autorinių lėlių parodoje
Japonijoje.
– Ramongalių kaimo bendruomenė paminėjo
Lietuvos vardo tūkstantmetį.
– Vabalninko krašto muziejuje atidaryta Ge
novaitės Vilnonienės-Mikalajūnienės rank
darbių paroda.
– vyko bibliotekininkų seminaras „Dramatur
go Boriso Dauguviečio keliais“.
– Biržų viešojoje bibliotekoje vyko Jono Aničo
knygos „Jonas ir Martynas Yčai“ pristatymas.
– Biržų kultūros centre vyko koncertas „Drau
gystės juosta“. Dalyvavo Bauskės rajono Ie
cavos kultūros namų šokėjai, Biržų kultūros
centro „Bočių“, pramoginių ir tautinių šokių
šokėjai, muzikantai.
– Biržų pilies salėje vyko tradicinė Pavasario
poezijos šventė.
– Biržų pilies salėje vyko penktasis jaunųjų
pianistų Palmyros vardo premijos konkursas.
Iniciatorė Hamburgo aukštosios muzikos mo
kyklos profesorė Raminta Lampsatytė.
– Biržų pilies salėje vyko chorinės muzikos
koncertas, skirtas Lietuvos tūkstantmečiui.
Dalyvavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos
mokyklos chorai.
– Nemunėlio Radviliškyje pagrindinės mo
kyklos mokiniai vaidino spektaklyje pagal T.
Lorenčienės poeziją „Drugelio diena“.
– Lamokų ūkininko Petro Aukštikalnio ūkyje
Sekminių proga surengta tradicinė galvijų
išginimo į ganyklas šventė.
– Pučiakalnės kaimo bendruomenė šventė
penkerių metų jubiliejų.
– Ančiškiuose surengta šeimos diena.
– Kirkiluose vyko kaimo šventė.
– Biržų pilies prieigose surengta pučiamųjų
orkestrų šventė, skirta Lietuvos tūkstantme
čiui. Dalyvavo Rokiškio, Pasvalio muzikos
mokyklų pučiamieji orkestrai bei Biržų kultū
ros centro ir Vlado Jakubėno muzikos moky
klos jungtinis pučiamųjų orkestras.
– Lapiškiuose iškilmingai atidengtas kaimo
pavadinimo paminėjimą rašytiniuose šalti
niuose simbolizuojantis paminklinis akmuo,
vyko kraštiečių šventė.
– biržiečiai tapytojai vyko į respublikinį Ado
mo Varno tapybos darbų konkursą Joniškyje.
Biržų rajonui atstovavo K. Preidžius, P. Bede
lis, A. Unglininkienė, I. Dumbrauskienė.
– Nausėdžių dramos kolektyvas parodė
premjerinį spektaklį „Keistas gimtadienis“.
– Biržų kultūros centre parodytas Pilies teatro
spektaklis vaikams „Lelijų gatvelė“.
BIRŽELIS

1 d. – J. Janonio aikštėje vyko vaikų kūrybos ir
meno šventė, skirta Tarptautinei vaikų gyni
mo dienai.
3 d. – Vilniuje biržiečių klubas „Krivūlė“ ir Vilniaus
pasvaliečių bendrija surengė A. Linčiaus ir V.
Narbuto knygos „Biržų–Pasvalio krašto gam
tos ir istorijos slėpiniai“ pristatymą. Vakarą
vedė krašto muziejaus „Sėla“ muziejininkas
Antanas Seibutis.
6 d. – Biržų pilies salėje pristatyta literatės Vitali
jos Kairienės knyga „Rūkas pievą perbrido“.
– Panevėžyje vykusioje meno ir sporto šven
tėje dalyvavo 15 Biržų rajono saviveiklinio
meno kolektyvų.
12–22 d.– Vokietijoje, Verderio mieste, vykusiame
dailininkų plenere dalyvavo biržiečiai daili
ninkai Egils Skuja ir Vidmantas Jažauskas.
13 d. – J. Janonio aikštėje vyko tradicinė armoniki
ninkų šventė-varžytuvės.
– Gulbinų bendruomenė surengė popietę, skir
tą Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui.
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14 d. – Biržuose vyko Gedulo ir vilties dienos minė
jimas.
16 d. – Nemunėlio Radviliškyje vyko teatro meno
mylėtojų festivalis „Vaidiname Dauguvietynė
je 2009“.
– Biržų pilies salėje vyko tradicinė apskrities
neįgaliųjų poezijos šventė.
19–21 d.– Biržuose vyko gatvės kultūros festivalis.
20 d. – Parovėjoje vyko Biržų rajono seniūnijų spor
to žaidynės.
– Nemunėlio Radviliškyje surengtas susitikimas
su tautodailininke, literate Saigūne Rožėniene.
21 d. Pačeriaukštėje vyko Aukštaitijos automobilių
kroso antrojo etapo varžybos.
23 d. – Biržų kultūros centro darbuotojai miesto
estradoje surengė Joninių šventę.
– Joninių šventė surengta Parovėjoje, Ger
maniškyje; Kratiškių kultūros darbuotojai
kartu su Pasvalio rajono Gulbinėnų kaimo
bendruomenės nariais šventę organizavo
Jagaudžių kaime.
27 d. – vyko Nausėdžių, Gataučių, Egerdiškio,
Upeliškio, Zizonių kaimų kraštiečių šventė
„Susitikt tave norėčiau vėlei“.
– Papilio evangelikų reformatų bažnyčios
rūpesčiu buvo pagerbtas kunigaikščio Kris
tupo Radvilos Perkūno indėlis į miestelio gy
venimą, jo atminimui atidengta lenta.
27–28 d.– grupė biržiečių dalyvavo Lietuvos kaimo
bendruomenių sąjungos sąskrydyje Molėtų
rajone, prie Bebruso ežero.
28 d. – Papilyje vyko tradiciniai Šv. Apaštalų Petro ir
Povilo atlaidai, po jų – kaimo teatriukų šventė.
– Germaniškio folkloro ansamblis „Vijoklis“
dalyvavo Vilniaus Vingio parke organizuotoje
aukštaičių gegužinėje.
LIEPA
1–6 d. – Lietuvos tūkstantmečio dainų šventėje
„Amžių sutartinė“ dalyvavo 15 Biržų rajono
saviveiklinio meno kolektyvų.
2 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta tau
todailininkės Ilonos Narinkevičienės dekupa
žo technika dekoruotų daiktų paroda.
2–31 d. – Vilniuje, Valdovų rūmuose, vykusioje res
publikinėje tautodailininkų darbų parodoje
buvo eksponuojami biržiečių darbai.
4 d. – Biržuose lankėsi Vilkaviškio „Senų vežimų“
klubo organizuoto 1000 kilometrų ralio „Sku
bėk lėtai“ dalyviai.
5 d. – prie Biržų kultūros centro vyko koncertas,
skirtas Valstybės dienai paminėti ir prisijungti
prie Tūkstantmečio odisėjos projekto. Valsty
bės diena paminėta ir Vabalninke.
– Kupreliškyje vyko Šv. Elžbietos atlaidai. Po
jų – kraštiečių šventė, Lietuvos vardo tūks
tantmečiui skirtas koncertas.
6 d. – Papilyje surengta tradicinė puokščių par
oda.
10 d. – Kilučiuose vyko bendruomenės šventė jos
penkerių metų sukakčiai paminėti.
10–12 d.– Pabiržės folkloro ansamblis „Žemyna“
dalyvavo Kupiškyje vykusiame tarptautinia
me kultūrų festivalyje „Lingaudala“.
11 d. – rinkuškietės dalyvavo Rokiškio rajone
Kriaunose vykusiame tarptautiniame šeimi
ninkių konkurse „Virė virė košę“.
18 d. – Anglininkų pradinėje mokykloje vyko visų kar
tų susitikimo šventė „Prisiminkime vaikystę“.
– Pabiržės Švč. Trejybės bažnyčioje vyko
Martyno Švėgždos von Bekerio solinis kon
certas smuikui.
– Pasvaliečiuose vyko Pačeriaukštės seniū
nijos kaimų bendruomenių meno ir sporto
šventė.
– Nemunėlio Radviliškio biblioteka surengė
susitikimą su vertėja Brone BrazauskaiteBalčiene.
19 d. – Biržų pilies salėje vyko literatų klubo „Vers
mė“ nario Valentino Dagio istorinio romano
„Prabėgę metai“ pristatymas.
– Pabiržėje vyko šventė „Susiburkime visi – ir
jauni, ir seni“.
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23–25 d.– Kraniškyje surengta projekto „LT identite
tas profesionalaus meno kontekste“ kūrybinė
stovykla, joje dalyvavo „Portfolio“ meno gale
rijos profesionalūs menininkai.
25 d. – Biržuose vyko tradicinė vasaros Vandens
šventė.
– Pasvaliečiuose vyko tradicinė seniūnijos
kaimo bendruomenių šventė.
– Papilyje vyko vasaros šventė.
– Medeikiuose vyko kaimo bendruomenės
šventė.
– Bartkūnuose vyko kraštiečių šventė.
– Ubiškių kaimas šventė 500 metų jubiliejų.
26 d. – Biržų pilies salėje atidaryta „Portfolio“
meno galerijos profesionalių menininkų dar
bų paroda „LT identitetas profesionalaus
meno kontekste“.
29 d. – Biržų pilies salėje koncertavo Christian
Palm (vokalas, Vokietija), Leonidas Dorfma
nas (fortepijonas, Vokietija).
31 d. – Rinkuškiuose vyko Širvėnos seniūnijos
šventė „Dainuokim dainą savo kraštui“.
– Biržų pilies salėje koncertavo Justina Za
jančauskaitė (smuikas), Simona Zajančaus
kaitė (fortepijonas).
– Biržų krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta Biržų
dailės grupės „8+“ vasaros darbų paroda.
RUGPJŪTIS
1 d. – Vabalninko krašto muziejuje surengta tau
todailininkės Lidos Vilčinskaitės tapybos dar
bų paroda.
– Smilgiuose vyko kraštiečių susitikimas.
2 d. – Smilgių bažnyčioje vyko atlaidai, po jų kon
certavo „Čeriaukštos“ meno kolektyvas.
6–12 d. – Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos jau
nimo iniciatyvinė grupė „Svajonių Bažnyčia“
surengė jaunimo stovyklą.
7 d. – Biržų viešoji biblioteka surengė susitikimą
su astronomu Gunaru Kakaru ir miesto Gar
bės piliečiu, nusipelniusiu krepšinio treneriu
Vladu Garastu.
7–8 d. – Biržuose vyko miesto šventė, skirta
Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti ir
Magdeburgo teisių suteikimo Biržų miestui
420-osioms metinėms.
7–9 d. – Biržuose vyko žurnalistų sąskrydis.
11 d. – Meilūnų bibliotekoje vyko renginys „Duona
mūsų gyvenime“.
15–16 d.– Nemunėlio Radviliškio Švč. Mergelės
Marijos parapijoje vyko atlaidai ir renginiai,
skirti bažnyčios 155-osioms metinėms.
16 d. – Vabalninke vyko tradicinės Žolinės gatvės
krepšinio varžybos.
– Papilyje vyko vaikų dainų šventė „Pagauk
svajonę“.
– Biržų krašto muziejuje „Sėla“ surengtos par
odos: „XVI–XVII a. karo amatai“, LDK Didžiųjų
etmonų portretų paroda (iš Lietuvos kariuo
menės Vilniaus įgulos karininkų ramovės).
18 d. – Pabiržėje prasidėjo kūrybinis pleneras. Da
lyvavo menininkės iš Vilniaus: grafikė Virginija
Kalinauskaitė, tapytoja Dalia Mažeikytė, grafikė
tapytoja Edita Matulionytė-Pocienė, tapytoja Li
liana Žutautienė ir grafikė Tatjana Diščenko. Po
savaitę vykusio plenero dailininkių darbai buvo
eksponuojami Pabiržės klebonijoje.
21 d. – Obelaukiuose surengta šventė „Paskutinis
džiaugsmas vasarėlės“.
– Šukionių kultūros namuose surengta poezi
jos popietė „Eilės žemei ir žmogui“.
22 d. – Nemunėlio Radviliškyje vyko vasaros paly
dėtuvių šventė.
– Muimeliškiuose vyko kraštiečių susitikimas.
23 d. – Biržų miesto estradoje paminėtas Baltijos
kelio 20-metis.
– Papilyje surengtas Juodojo kaspino dienos
70-mečio minėjimas.
28 d. – Vabalninko krašto muziejuje pristatyta An
gelės Jurevičienės poezijos knyga „Dienų
mozaika“.
– Biržų evangelinio tikėjimo krikščionių ben
druomenė „Dievas yra meilė“ parodė spekta
klį „Dangaus vartai ir pragaro liepsnos“.

29 d. – Pabiržėje vyko vasaros palydėtuvės. Daly
vavo uteniškių grupė „Intervalas“.
RUGSĖJIS
4 d. – Biržuose bendradarbiavimo sutartį pasira
šė krašto muziejus „Sėla“ ir Minsko naciona
linis dailės muziejus.
9 d. – Vabalninko krašto muziejus kartu su mies
telio biblioteka surengė D. Epšteinaitės pa
rengtos knygos „Jie gyveno Vabalninke“ pri
statymą.
19 d. – Biržų pilies salėje vyko popietė „Pažink šalia
esantį“. Paskaitą apie etnines ir religines Biržų
krašto mažumas skaitė istorikas Deimantas
Karvelis, pristatytas krašto muziejaus „Sėla“
leidinys „Praeities miestas. Biržai Petro Loče
rio fotografijose“, koncertavo Lietuvos karaimų
bendruomenės jaunimo grupė „Sanduhač“.
– Kirdonių biblioteka surengė popietę „Kai
širdimi su tėviške suaugi“. Dalyvavo poetas
Mykolas Karčiauskas.
19–20 d.– Biržų kamerinis choras „Viktorija“ ir Šv.
Jono Krikštytojo bažnyčios mišrus choras da
lyvavo jubiliejiniuose Rokiškio renginiuose.
20 d. – Pabiržės Švč. Trejybės bažnyčioje koncer
tavo Zita Lukošiūnienė (vargonai), Adomas
Lukošiūnas (saksofonas), Zelma Lukošiūnai
tė (sopranas).
– Biržų Šv. Jono krikštytojo bažnyčioje vyko
autentiškų armėnų giesmių bei harmonizuotų
liaudies dainų ir vargonų muzikos koncertas.
Atlikėjai: J. Arutiunian (mecosopranas), J.
Landsbergytė (vargonai), V. Giknius (fleita),
J. Tumasonis (dūdmaišis).
25 d. – Biržų kultūros centre teatras „Senamiesčio
lėlės“ parodė spektaklį vaikams „Gražuolė ir
pabaisa“.
26 d. – Biržų krašto muziejus „Sėla“, minėdamas
Tarptautinę turizmo dieną, surengė ekskursi
ją po Biržų miestą ir rajoną – supažindino su
daugiakultūriu Biržų krašto paveldu.
– Biržų kultūros centre parodytas Rokiškio ir
Pasvalio teatrų jungtinis spektaklis Keturakio
„Amerika pirtyje“.
– Šukioniuose vyko Pasaulinei turizmo dienai
skirta šventė.
27 d. – Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje kon
certavo Vega Maščianskaitė (sopranas),
Gražina Petrauskaitė (vargonai).
29 d. – Biržų pilies salėje vyko koncertų ciklas
„Kvartetas ir fortepijonas“. Dalyvavo Rusijos
liaudies artistas T. Alichanov ir Valstybinis Vil
niaus kvartetas: A. Vainiūnaitė, A. Šilalė, G.
Jakaitis, A. Vasiliauskas.
30 d. – Pučiakalnės ir Nemunėlio Radviliškio biblio
tekose vyko Valentino Dagio istorinio romano
„Prabėgę metai“ pristatymas.
SPALIS
1 d. – Biržų pilies salėje koncertavo kultūros cen
tro kamerinis choras „Viktorija“, Vlado Jaku
bėno muzikos mokyklos fleitininkų ansam
blis, pučiamųjų instrumentų grupė.
10 d. – Pačeriaukštės kultūros namuose vyko ru
dens darbų pabaigtuvių šventė.
– Gulbinų bendruomenės namuose vyko rengi
nys, skirtas kraštiečio poeto Pauliaus Drevinio
90-osioms gimimo metinėms paminėti. Rengi
nyje dalyvavo žurnalistas Algirdas Butkevičius,
literatė Erena Aukštuolienė, aktorė Jūratė Bu
driūnaitė, poeto giminaitė Vilma Valiukevičienė.
– Papilio kultūros namuose surengta roman
sų popietė.
– Ramongalių bendruomenėje surengta po
pietė „Rudenėliui įpusėjus“.
14 d. – Biržų viešojoje bibliotekoje vyko susitiki
mas-diskusija su dr. Kęstučiu Girniumi ir žur
nalistu Aurimu Peredniu.
16 d. – paminėtas tragiškai žuvusio Biržų miesto
burmistro Fridricho Jakšto ir kitų kovotojų už
laisvę atminimas.
17 d. – Biržų kultūros centre vyko mėgėjiško meno
kolektyvų koncertas „Pabūkime kartu geru
mo šventėje“.

– Germaniškoje vyko rudens vakaronė.
21 d. – Biržų kultūros centre parodytas teatro „Se
namiesčio lėlės“ spektaklis vaikams „Geriau
sias šuo Fredis“.
23 d. – Užušilių kaimo bendruomenėje surengta
vakaronė „Po rudens darbų“.
– Biržų viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas
su literatūrologu Virginijumi Gasiliūnu.
24 d. – Biržų pilies salėje vyko Konstitucijos egza
mino pirmasis etapas.
– Kratiškiuose vyko bendruomenės namų
įkurtuvės.
29 d. – Biržų pilies salėje prozą skaitė Europos die
nų Šiauliuose dalyviai.
30 d. – Anglininkų bendruomenės namuose vyko
rudens darbų pabaigtuvių šventė.
LAPKRITIS
9–15 d. – Biržų viešojoje bibliotekoje ir jos filialuo
se vyko tradicinės Šiaurės šalių bibliotekų
savaitės renginiai.
10 d. – Biržų krašto muziejus „Sėla“ surengė se
minarą „Interaktyvi kelionė po Biržų kuni
gaikštystę“.
– Biržų kultūros centre vyko „Elfų teatro“ gas
trolės: spektaklis vaikams „Kelionė į Afriką
arba dar kur nors“, tragikomedija suaugusie
siems „Tu šiandien dar neverkei, kale, arba
Tikroji Eglės, žalčių karalienės, istorija“.
11 d. – Vabalninko krašto muziejuje vyko popietė,
skirta Salomėjai Nėriai paminėti.
12 d. – Biržų pilies salėje vyko Baltijos gitarų kvar
teto koncertas.
– Vabalninko krašto muziejuje surengta tau
todailininkės Sigutės Grotuzienės siuvinėtų
paveikslų paroda.
14 d. – Biržų kultūros centre paminėta „Svajos“
klubo 15 metų sukaktis.
17 d. – Lebeniškių cerkvėje vyko tradiciniai Šv.
Nikandro atlaidai. Po jų bendruomenės na
muose surengta popietė „Rudens vakaras
Lebeniškiuose“.
18 d. – Vilniuje, kompozitoriaus Stasio Vainiūno
namuose, atidaryta biržiečio dailininko Egilo
Skujos paveikslų paroda, skirta Latvijos Ne
priklausomybės dienai.
20 d. – Lebeniškiuose, Ančiškiuose vyko rudens
šventės-vakaronės.
21 d. – Nemunėlio Radviliškyje parodytas Rokiš
kio liaudies teatro spektaklis-drama „Didy
sis geismas“.
– Biržų pilies salėje bus pagerbti metų aplin
kos apžiūros konkurso nugalėtojai.
22 d. – Biržuose vyko renginiai Lietuvos kariuome
nės dienai paminėti.
23–27 d.– Biržų krašto muziejus „Sėla“ į edukacines
pamokas pakvietė suaugusiuosius.
24 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ surengta Rokiš
kio krašto muziejaus paroda „Tarptautinis me
džio drožėjų ir amatininkų pleneras Rokiškyje“.
27 d. – biržiečių klubas „Krivūlė“ Vilniuje surengė
literatūrinį vakarą „Žiedai ant vyturio sparnų“.
Pristatytos Albino Kazlausko eilių knygos, eks
ponuoti Danutės Kazlauskienės rankdarbiai.
– vyko Vabalninko žemės ūkio mokyklos
85-mečio minėjimas.
28 d. – Biržų kultūros centre vyko kapelų šventė
„Melodija iš širdies į širdį...“.
– rinkosi buvusio Karklinių kaimo žmonės,
kaimo atminimui pastatytas kryžius, sureng
ta vakaronė.
– Pačeriaukštės seniūnijos vyresnio amžiaus
žmonės ir neįgalieji buvo pakviesti į tradicinę
vakaronę „Sušildykime pavargusias širdis“.
GRUODIS
1 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ vyko renginių
ciklo „Biržai tūkstantmečio kalendoriuje“ bai
giamieji – Renesanso muzikos vakarai. Kon
certavo Regina Maciūtė (sopranas), Gedimi
nas Kviklys (klavesinas), Lietuvos muzikos ir
teatro akademijos studentės vokalistės Santa
Bulatova ir Laura Stančikienė.

4 d. – Biržų pilies salėje vyko labdaros projektas
– grožio, šviesos, meno ir muzikos šventė
„Angelų duona“.
– Vabalninko krašto muziejuje surengta tau
todailininko Leono Perekšlio kūrybos darbų
paroda.
6 d. – Biržų kultūros centre koncertavo Kauno
valstybinis choras.
– Nemunėlio Radviliškio kultūros namuose
Nausėdžių mėgėjų teatras parodė spektaklį
„Keistas gimtadienis“.
10 d. – Biržų pilies salėje vyko renginių ciklo „Biržai
tūkstantmečio kalendoriuje“ Renesanso mu
zikos vakaras. Koncertavo Vlado Jakubėno
muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai.
– Biržų pilies salėje vyko „Civitas“ klubo susi
tikimas-diskusija su televizijos ir kino kritiku,
menotyrininku Skirmantu Valiuliu.
11 d. – Ančiškių kaimo bendruomenėje surengtas
susitikimas su tautodailininke Vitene Repšiene.
– Šukionių bendruomenės namuose atidary
ta Stanislovo Vadapalo fotografijų paroda.
– Biržų viešojoje bibliotekoje vyko seminaras
„Šiuolaikinės lietuvių literatūros tendencijos“.
Seminarą vedė humanitarinių mokslų daktarė
Solveiga Daugirdaitė.
– biržiečių klubas „Krivūlė“ Vilniuje surengė
knygos „Praeities miestas. Biržai Petro Loče
rio fotografijose“. Vakarą vedė muziejininkė
Snieguolė Kubiliūtė.
12 d. – Parovėjos bendruomenės namuose vyko
advento popietė.
– Biržų pilies salėje literatų klubas „Versmė“
surengė advento skaitymus, jų metu pristatyta
Rimos Tunkūnienės knyga „Akimirkų lašai“.
13 d. – Anglininkų bendruomenės namuose gas
troliavo Nausėdžių dramos kolektyvas, paro
dytas spektaklis „Keistas gimtadienis“.
16 d. – Nemunėlio Radviliškyje surengta popietė
„Metų ratui apsisukus“. Veikė seniūnijos tau
todailininkų darbų paroda, vyko susitikimas
su savaitraščio „Šeimininkė“ redakcijos dar
buotojomis, aktore Doloresa Kazragyte.
17 d. – Biržų pilies salėje vyko Dainiaus ir Aido
Puodžiukų dueto (smuikas ir fortepijonas)
koncertas.
18 d. – Biržų miesto aikštėje įžiebta kalėdinė eglė.
19 d. – Biržų pilies salėje vykusioje advento popie
tėje dalyvavo Vilniaus Bernardinų bažnyčios
kunigas, katalikų radijo „Mažoji studija“ di
rektorius Julius Sasnauskas.
– Kvetkų bendruomenės namuose pristaty
ta Janinos Čižauskienės prisiminimų knyga
„Kai krito obelų žiedai“.
21 d. – Biržų pilies salėje vyko kalėdinis koncertas
„Lopšinė iš Šiaurės“. Dainavo Jorūnė ir Simo
na Jakubėnaitės, suaugusiųjų pasakas skai
tė Panevėžio J. Miltinio dramos teatro aktorė
Toma Razmislavičiūtė.
23 d. – Biržų kultūros centre vyko kalėdinė popietė
socialiai remtinų šeimų vaikams.
24 d. – Nemunėlio Radviliškyje įžiebta kalėdinė
eglė.
26 d. – Biržų kultūros centre vyko kalėdinis koncer
tas „Po angelo sparnu“.
27 d. – Obelaukių kultūros namuose vyko kalėdi
nės eglutės šventė vaikams, popietė suau
gusiesiems.
Vijoleta Kuprevičienė
JONIŠKIO KRAŠTE
Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje
SAUSIS
5–30 d. – veikė parodos kraštiečiams „Adomas
Varnas: gyvenimas ir kūryba“ bei „Muzika
skamba jo sieloje“ (kompozitoriui Algimantui
Raudonikiui – 75).
– Žagarės filiale veikė fotonuotraukų paroda
„Žvilgsnis į Žagarę“.
– prasidėjo „Keliaujančio knygų lagamino“
kelionė ir sutiktuvės kaimo filialuose.

20 d. – Linkaičių filiale vyko linkaitiškio Antano Žat
kevičiaus medžio darbų parodos „Medžio
sakmė“ pristatymas.
VASARIS
1–24 d. – veikė paroda kraštiečiui „Aušrininkas gy
dytojas Mikalojus Kuprevičius“.
12 d. – vyko susitikimas su istoriku Algimantu
Kasparavičiumi („Civito“ klubas) tema „Per
galės kartėlis: Didysis karas (1914–1918) ir
Lietuva“.
14 d. – Kirnaičių filiale vyko viktorina „Su meile Lie
tuvai“.
18 d. – Kepalų filiale vyko viktorina „Ką žinai apie
Lietuvos istoriją?“.
19 d. – vyko susitikimas su filosofu R. Ozolu ir žur
nalo „Naujoji Romuva“ redaktoriumi A. Konic
kiu.
KOVAS
4–31 d. – Bariūnų filiale veikė fotografijų paroda
„Akimirkos iš Bariūnų bendruomenės gyve
nimo“.
17–30 d.– veikė paroda kraštiečiui „Muzikologui Jo
nui Bruveriui – 70 m.“.
20 d. – vyko pokalbis su Europos Parlamento nariu
Šarūnu Biručiu tema „Pasaulio ekonominės kri
zės padariniai ES: kaip išgyventi Lietuvoje?“.
21 d. – Kirnaičių filiale vyko viktorina „Visažinis“.
26 d. – Gasiūnų filiale vyko popietė „Pavartykime
knygas kartu“.
28 d. – Maldenių filiale vyko šventė „Kai atgyja kny
gos“, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai.
30 d. – parodytas monospektaklis apie Vaižgantą.
Dalyvavo aktorius F. Jakšys.
31 d. – Linkaičių filiale vyko popietė „Vydūnas ir
ajurvedos paslaptys“.
BALANDIS
17–30 d.– veikė paroda „Atgajos“ draugijai – 120
metų“.
24 d. – Kirnaičių filiale vyko susitikimas su Joniškio
literatų klubo „Audruvė“ nariais.
– Kriukų filiale vyko popietė vaikams „Biblio
teka ir knyga – tavo draugai“.
25 d. – Maldenių filiale vyko susitikimas su literatu,
nuotraukų parodos „O kalnai Judėjoje judė
jo“ autoriumi Jonu Ivanausku ir aktyviausių
bibliotekos skaitytojų pagerbimas.
28 d. – Satkūnų filiale vyko popietė „Skaitau poezi
ją, ir ji paliečia mano širdį“.
30 d. – vyko renginys „Lietuviško žodžio keliu“, skir
tas „Atgajos“ draugijos 120-osioms metinėms.
Dalyvavo kraštietė „Gimtosios kalbos“ redak
torė R. Urnėžiūtė, literatas J. Ivanauskas.
GEGUŽĖ
4–20 d. – Maldenių filiale veikė literatūros ir foto
nuotraukų paroda „Maldenių kaimui – 410
metų“.
4–30 d. – veikė paroda „Iš Jono Avyžiaus darbo
kabineto“.
15 d. – vyko tradiciniai Jono Avyžiaus skaitymai
„Gyvenimas – tai nesibaigiantis kūrybos pro
cesas“. Atlikėjas Simonas Kilius.
27 d. – vyko diskusija su filosofu Leonidu Donskiu.
– Žagarėje ir Skaistgiryje vyko susitikimas su
savaitraščio „Šeimininkė“ redakcija. Veikė
rankdarbių parodos „Žagariečių kūryba“ bei
„Skaistgiriečių rankdarbiai“.
29 d. – Joniškyje ir prie Medvilionių dvaro vyko
„Poezijos pavasaris“.
BIRŽELIS
1 d. – Vaikų literatūros skyriuje vyko susitikimas
su vaikų rašytoju Liudviku Jakimavičiumi ir
aktore Birute Mar.
– Kepalų filiale vyko popietė „Valio, atosto
gos“.
– Kirnaičių filiale vyko popietė „Pasaulį – vai
kams“.
10–30 d.– veikė tautodailininkės Aldonos ValiulytėsRakickienės akvarelės darbų paroda.
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11 d. – vyko susitikimas su tautodailininke A. Valiu
lyte-Rakickiene.
12 d. – Kriukų filiale vyko popietė vaikams „Sve
čiuose pas pasaką“.
26 d. – Darginių filiale vyko šventė vaikams „Žemė
ir saulė priklauso vaikams“.
LIEPA
1–30 d. – veikė paroda „Lietuvos architektūros pa
veldas Arūno Paulaičio piešiniuose“ bei skai
tyklos languose „Lietuvos pilys ir dvarai“.
4 d. – vyko susitikimas su kraštiečiu Arūnu Pa
slaičiu ir parodos „Lietuvos pilys ir dvarai“
pristatymas. Renginys skirtas Lietuvos vardo
paminėjimo tūkstantmečiui.
8–30 d. – veikė paroda „Joniškio krašto istorija „Ta
rybinio balso“ puslapiuose (1946–1989)“.
16 d. – Linkaičių filiale vyko popietė vaikams „Ant
dainos sparnų“.
RUGPJŪTIS
1 d. – Maldenių filiale parodytas dramos būrelio
spektaklis premjera „Stebuklinga duona“.
– Stungių filiale vyko literatūros popietė „No
rėčiau būti fėja“.
1–30 d. – veikė „Audruvės“ literatų klubo konkurso
„Tūkstantmečio knyga“ dalyvių ir nominantų
kūrybos paroda.
14 d. – Daukšių filiale vyko literatūrinė popietė
gamtoje „Tarp žiedų ir žolynų žalių“.
RUGSĖJIS
7–30 d. – veikė paroda „Būk palaimintas, gimtinės
ilgesy...“ (M. Katiliškiui – 95 m.).
17 d. – vyko literatūrinis muzikinis vakaras „Žuvė
drų klyksmas“ (poeto P. Širvio gyvenimo ir
kūrybos motyvais). Atlikėjai aktorius P. Ven
clova ir klarnetininkas V. Andriuškevičius.
21–30 d.– Vaikų literatūros skyriuje veikė vaikų ru
dens darbelių paroda „Ką akys pamatė, tą
rankos padarė“.
SPALIS
1–30 d. – Vaikų literatūros skyriuje vyko konkursas
„Skaitanti klasė“ Joniškio miesto mokyklų 2–4
klasių mokiniams.
3 d. – Maldenių filiale vyko fotonuotraukų paro
dos „Maldeniai tūkstantmečio akivaizdoje“
pristatymas.
6 d. – vyko susitikimas su rašytoja L. S. Černiaus
kaite ir literatūrologu R. Tamošaičiu.
14 d. – vyko Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos
bei Joniškio literatų klubo „Audruvė“ vakarassusitikimas.
15 d. – Linkaičių filiale vyko popietė „Nepamirštama
knyga“ bibliotekos „Bendraminčių“ klube.
– Stungių filiale vyko literatūros vakaras „Kny
gų, dainų ir poezijos apsuptyje“.
16 d. – Kriukų filiale vyko literatūros valandėlė „Ste
buklingame knygų pasaulyje“.
– Satkūnų filiale vyko popietė su satkūniete
dailininke Nijole Žiurlyte.
17 d. – Daunoravos filiale vyko popietė vaikams
„Aš skaitau poeziją“.
21 d. – Vaikų literatūros skyriuje vyko pirmosios
knygutės šventė „Vesk mane į savo šalį“ ir
Plikiškių filiale „Pasakų valanda“. Dalyvavo
Šiaulių dramos teatro aktorė S. Povilaitytė.
22 d. – Žagarės filiale vyko geriausių bibliotekos
skaitytojų pagerbimas. Muzikinę literatūrinę
programą „Atplėštų laiškų melodijos“ atliko
Kauno valstybinio dramos teatro aktorius
Henrikas Savickis.
28 d. – vyko susitikimas su rašytoju, aktoriumi, re
žisieriumi A. Šlepiku ir poetu A. Marčėnu.
LAPKRITIS
4 d. – vyko A. Krajinienės knygos „Šaknys leidžia
atžalas“ ir R. Kipšaitės knygos „Iš jų ta vers
mė“ pristatymas. Dalyvavo „Saulės deltos“
leidyklos vyriausiasis redaktorius H. Smilgys
ir direktorė J. Kauneckienė.
9 d. – vyko teksto skaitymai iš M. Waltari knygos
„Tiesa apie Estiją, Latviją ir Lietuvą“.
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– Vaikų literatūros skyriuje, Žagarės, Linkai
čių, Maldenių, Plikiškių, Skaistgirio filialuose
vyko „Šviesos ir žodžio šventė“, skirta Šiau
rės šalių bibliotekų savaitei.
9–30 d. – skaityklos languose veikė fotografijos
paroda „Joniškio latvių bendruomenės veikla
ir ryšiai su tautiečiais“.
– veikė paroda „Iškilūs Joniškio krašto žmo
nės“ (S. Goesas, M. Kathe, M. Kulbis, J. Ku
lys, M. Kuprevičius, G. Rastauskienė).
12 d. – vyko susitikimas su „Lietuvos ryto“ žurna
liste, knygų autore Laima Lavaste, skirtas
Šiaurės šalių bibliotekų savaitei.
14 d. – Maldenių filiale vyko poezijos šventė „Kai
gėris nugali blogį“.
15–30 d.– Skaistgirio filiale veikė tautodailininkės V.
Kutkienės piešinių paroda.
16 d. – vyko informacijos paieškos konkursas „Šiau
rės šalys“.
GRUODIS
4 d. – Stungių filiale vyko šventė „Stebuklinga žie
mos pasaka“. Dalyvavo aktorė S. Povilaitytė.
– Žagarės filiale vyko literatūros rytmetys
„Kuriame pasaką“.
12 d. – Jurdaičių filiale vyko valandėlė vaikams
„Kalėdinė dovana. Pasidaryk pats“.
– Satkūnų filiale vyko popietė vaikams
„Advento rimty susimąstom“.
– Stungių filiale vyko poezijos pamokėlė „Su
kurk eilėraštį“.
15 d. – vyko Liubos Nazarenko romansų vakaras,
skirtas ištikimiausiems bibliotekos skaityto
jams ir bičiuliams pagerbti.
16 d. – Vaikų literatūros skyriuje parodytas M. Slan
čiausko gimnazijos moksleivių spektaklis
„Dvylika mėnesių“.
– Linkaičių filiale vyko R. Stankūno fotografijų
parodos „Iš gaivios versmės“ pristatymas.
18–31 d.– Vaikų literatūros skyriuje veikė Joniškio
meno mokyklos moksleivių kūrybos darbų
paroda, skirta šv. Kalėdoms.
– Linkaičių filiale veikė paroda „Mano kolek
cija“ (bibliotekos lankytojų kolekcijos).
– Maldenių filiale veikė rankdarbių paroda
„Žiemos fantazija“.
– Skaistgirio filiale veikė Skaistgirio literatų
kūrybos paroda.
26 d. – Kepalų filiale vyko popietė „Prie kalėdinės
eglutės“.
Marijona Romualda Vaitiekūnienė
PAKRUOJO KRAŠTE
SAUSIS
10 d. – „Kruojos“ folkloro ansamblis minėjo 20-ies
metų sukaktį. Pakruojo rajono mero padėkos
raštais apdovanoti: Danutė Apolonija Lindie
nė, Genovaitė Baikštienė, Ona Gegeckienė,
Jonas Linda, Danutė Mikalauskienė, Stanis
lovas Mitrikas, Bronislovas Svečiulis, Liucija
Uržienė, kitiems įteiktos proginės tautinės
atminimo juostos.
13 d. – Pakruojo kultūros centre vyko Laisvės gy
nėjų dienos – Sausio 13-osios minėjimas.
Koncertavo Rozalimo kultūros namų moterų
choras „Gaudulė“ (vadovė Jūratė Skorups
kienė), Pakruojo kultūros centro mišrus choras
„Uolainis“ (vadovai L. Šaulienė ir Z. Ragulskis)
ir J. Pakalnio muzikos mokyklos smuikininkų
ansamblis (mokytoja L. Stravinskienė).
VASARIS
1–28 d. – Pakruojo krašto muziejuje „Žiemgala“ vei
kė paroda „Žiemgalių papuošalai V–XIV a.“.
6 d. – rajono Savivaldybėje veikė Bardiškių, Ūde
kų, Stačiūnų, Rozalimo, Pamūšio, Klovainių,
Linkuvos kultūros namų darbuotojų parengtų
kultūros įstaigų kronikų paroda, aptarti jos
rezultatai.
7 d. – vyko 15-oji liaudies muzikantų šventė „Pupų
dėdės armonika“.

16 d. – paminėta Lietuvos valstybės atkūrimo die
na. Po šv. Mišių Pakruojo bažnyčioje vyko
Kelmės mažojo teatro solistės Dianos Tiš
kovaitės ir rozalimietės koncertmeisterės
Rasos Vaigauskaitės koncertas. Pakruojo
kultūros centre atidarytos rajono tautodaili
ninkų darbų ir gėlininkų puokščių parodos.
Šventėje dalyvavo Savivaldybės partneriai
iš Latvijos, Bauskės rajono, Baltarusijos Lel
čickio ir Vokietijos.
– Pakruojo kultūros centre atidaryta rajono
tautodailininkų darbų paroda. Joje debiutavo
Eugenijus Rimdžius (juodojo metalo saulu
tės, monumentalūs drožiniai).
22 d. – Linkuvos kultūros namuose vyko 5-oji ves
tuvių muzikantų šventė. Dalyvavo muzikantai
iš Joniškio, Rozalimo, Bardiškių, Linkuvos ir
folkloro ansamblis „Rags“ iš Pasvalio.
28 d. – Pakruojo kultūros centre vyko rajono folklo
ro ansamblių, pretenduojančių dalyvauti Lie
tuvos tūkstantmečio dainų šventės Folkloro
dienoje, apžiūra.
KOVAS
1–31 d. – Pakruojo krašto muziejuje „Žiemgala“ vei
kė paroda „Žeimelio apylinkės knygnešiai“.
10 d. – Stačiūnų kultūros namuose vyko Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėji
mas. Paminėtas dramos mėgėjų teatro kolek
tyvo kūrybinės veiklos 10-metis. Jubiliejaus
proga rajono mero padėkos raštais apdova
notos ilgiausiai kolektyvo veikloje dalyvaujan
čios Aldona Žurauskienė, Inga Paulauskaitė
bei režisierė Angelė Zaveckienė. Aktyviau
siems kolektyvo nariams Onai Domeikienei,
Jonui Jucevičiui ir Mindaugui Jonaičiui įteikti
Kultūros skyriaus vedėjo padėkos raštai.
15 d. – rajono armonikininkai Albertas Jūras, Arvy
das Leščinskas ir Jonas Zinkevičius varžėsi
respublikinėje armonikininkų šventėje-varžy
tuvėse „Antano armonika“ Širvintose.
20 d. – Rozalimo kultūros namų liaudiškos muzikos
kapela dalyvavo šokių šventėje „Aguona“
Paįstryje (Panevėžio r.).
– Pakruojo kultūros centre vyko koncertas
„Supinkim šokių pynę“. Koncertavo kultūros
centro pagyvenusių žmonių grupė „Laja“,
„Žemynos“ pagrindinės mokyklos jaunučių
šokių grupė, J. Pakalnio muzikos mokyklos
jaunimo liaudiškų šokių grupė (vadovė L.
Juodagalvienė), linijinių šokių grupė, kul
tūros centro merginų šokių grupė, svečiai
Biržų kultūros centro jaunimo liaudiškų šo
kių grupė „Raitytinis“ (vadovė D. Kalkienė).
Dainavo kultūros centro jaunieji dainininkai
(vadovė S. Vaitiekūnienė).
26 d. – Pakruojo J. Paukštelio viešojoje bibliote
koje paminėtos rašytojo Juozo Paukštelio
110-osios gimimo metinės. Popietėje dalyva
vo J. Paukštelio literatūros premijos laureatai
J. Aputis, A. Pocius ir H. Čigrėjus, rašytojo
prisiminimus apie gimtuosius Titonius skaitė
aktorė Gražina Urbonaitė.
28 d. – Bardiškių kultūros namuose vyko 7-oji
kaimo mėgėjų teatrų šventė „Auksinis kiau
šinis“. Spektaklius pristatė Ūdekų (rež. V. Va
reikienė), Guostagalio (rež. Z. Venclovienė),
Pamūšio (rež. D. Budrienė), Bardiškių (rež.
D. Legeza), Joniškio r. Kriukų (rež. D. Musie
jukienė) kultūros namų mėgėjų teatrai. Žei
meliečiai, vadovaujami K. Valentinavičiaus,
vaidino etiudus.
BALANDIS
1–30 d. – rajono Savivaldybės trečiajame aukšte
veikė senovinių tarpukario, pokario bei vė
lesnių laikų atvirlaiškių paroda iš kraštotyros
ekspedicijų fondo.
– Pakruojo kultūros centre veikė Milenos
Marcinkevičiūtės-Mili tapybos darbų paro
da „Katinai“.
3 d. – Pamūšio kultūros namų „Naujapamū
šio“ folkloro ansamblio nariai Rugilė Buža

18 d.
19 d.

23 d.
25 d.

vaitė ir Nerijus Žemaitis (duetas), Tomas Va
vilovas (armonika) ir Erina Matickaitė (solo)
dalyvavo 3-iajame respublikiniame vaikų ir
moksleivių liaudies kūrybos atlikėjų konkurse
„Tramtatulis 2009“ Kaune. E. Matickaitė 7–10
metų amžiaus dalyvių grupėje tapo diplo
mante (vadovė Z. Kapučinskienė).
– Rozalimo kultūros namuose vyko mėgėjų
teatrų šventė.
– Guostagalio kultūros namuose nuskambėjo
8-oji tradicinė vokalinių ansamblių šventė-kon
kursas „Kur aukštas klevas“. Dainavo kolekty
vai iš Radviliškio, Šiaulių, Kupiškio, Kelmės,
Akmenės, Pakruojo rajonų. Didžiųjų vokalinių
ansamblių grupėje geriausiai buvo įvertintas
Guostagalio kultūros namų vyrų vokalinis an
samblis „Šiaurys“ (vadovas M. Zubas).
– Pakruojo dvaro sodyboje vyko Lietuvos
maironiečių draugijos sambūris „Jurginės.
Poezijos konkursas „Pavasario balsai“.
– Guostagalio kultūros namų vyrų vokalinis
ansamblis „Šiaurys“ tarptautiniame konkurse
„Primavera“, vykusiame Šiaulių konservatori
joje, pelnė prizinę antrąją vietą.
GEGUŽĖ

2 d. – Pakruojyje vyko Gatvės muzikos diena.
Koncertavo „Atžalyno“ gimnazistai Ernestas
Burovas, Paulius Damanskas, Petras Gerikis
ir Arvydas Leščinskas.
8 d. – Pakruojo J. Paukštelio viešojoje biblioteko
je 13-oji rašytojo J. Paukštelio premija įteikta
rašytojai, poetei, kritikei Renatai Šerelytei už
romaną „Mėlynbarzdžio vaikai“.
12 d. – Pakruojo kultūros centre atidaryta rajono
moksleivių darbų, pagamintų per technologi
jų pamokas, paroda.
18–30 d.– 16-ojoje respublikinėje tautodailininkų ta
pybos darbų parodoje A. Varno premijai lai
mėti Joniškyje kartu su dar 70 autorių iš visos
Lietuvos dalyvavo Pakruojo rajono tautodaili
ninkės tapytojos Rožė Džiaugienė ir Veronika
Daukutienė.
23 d. – Balsių etnografinėje sodyboje vyko tra
dicinė 6-oji kluono teatrų šventė. Dalyvavo
Pakruojo kultūros centro, Plaučiškių kultūros
namų, Krekenavos (Panevėžio r.) vaidintojai.
24 d. – Tūkstantmečio regioninėje dainų šventėje
Šiauliuose dalyvavo Pakruojo rajono an
sambliai: „Žemynos“ pagrindinės mokyklos
jaunių choras (vadovė G. Četkauskienė),
„Atžalyno“ gimnazijos mišrus choras (I. Ba
joriūnienė), Linkuvos kultūros namų moterų
choras „Mūša“ (M. Zubas), Rozalimo kultū
ros namų moterų choras (J. Skorupskienė),
„Atžalyno“ gimnazijos jaunimo šokių kolek
tyvas, „Atžalyno“ gimnazijos merginų šokių
grupė (A. Geležinytė), J. Pakalnio muzikos
mokyklos jaunimo šokių kolektyvas, Pakruo
jo kultūros centro liaudiškų šokių kolektyvas,
Pakruojo kultūros centro merginų šokių ko
lektyvas (L. Juodagalvienė).
28 d. – Bardiškiuose vykusioje antrojoje Sekminių
šventėje dalyvavo kultūros namų folkloro an
samblis „Beržutėlis“.
30 d. – Pakruojyje vyko penktasis pučiamųjų ins
trumentų orkestrų festivalis „Vario dūdos“.
Koncertavo šie orkestrai: „Riska Musikkorps“
iš Norvegijos (vadovas S. Trepekūnas), Pa
nevėžio r. muzikos mokyklos (K. Plačiūnas),
Šeduvos gimnazijos (K. Meškauskas), Joniš
kio kultūros centro „Tonas“ (A. Mitvydas, G.
Burkus), Pakruojo kultūros centro „Viestar
tas“ (V. Lukošiūnas, S. Vaitiekūnienė).
– Pakruojo rajone vyko Poezijos šventė. Pa
kruojo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje rengi
nyje „Tūkstantmečio poezijos paukštės skry
dis Pakruojo rajone“ dalyvavo poetai: Daiva
Molytė Lukauskienė, Tomas Taškauskas,
Iyrky Kiiskinen (Suomija), Albertas Skyrelis,
Ona Jautakienė, aktorė Gražina Urbonaitė,
grojo pučiamųjų orkestras „Riska Musik
korps“ iš Norvegijos. Šventės dalyviai vyko

į Klovainius, Linkuvą ir Rozalimą, kur susitiko
su poezijos mylėtojais.
BIRŽELIS
1–30 d. – Pakruojo krašto muziejuje „Žiemgala“ vei
kė paroda „Kraštotyrininkas J. Šliavas“.
– Grikpėdžių kaimo bendruomenės iniciatyva
Šulaičiuose atidengta atminimo lenta pulki
ninkui Konstantinui Šalkauskui.
6 d. – Pakruojo dvaro sodyboje nuskambėjo
XXI regiono folkloro šventė „Žiemgala 2009“.
Dalyvavo „Trejupė“ ir „Drengeri“ iš Latvijos,
Baisogalos „Dainoriai“, net devyni rajono fol
kloro ansambliai. Šventės svečius sutiko ir
linksmino Pakruojo, Linkuvos, Ūdekų ir Žeime
lio kultūros namų liaudiškos muzikos kapelos.
13 d. – Balsiuose buvo švenčiamos Antaninės,
koncertavo „Linkavos“ folkloro ansamblis.
14 d. – prie Trivalakių kaimo kapinaičių pašventin
ta atminimo lenta, skirta dievdirbio ir liaudies
menininko Jono Remeikos 125-osioms gimi
mo metinėms. Atminimo lentą sukūrė Linkai
čių medžio meistras Antanas Žatkevičius.
23 d. – rytą būrys dailininkų išžygiavę iš Šeduvos
geležinkelio stoties, aplankę Šeduvą, Kle
boniškius, Plaučiškius vakare susirinko Ro
zalimo kapinių koplyčioje. Žygiu pagerbtas
dailininkas Kazys Šimonis, ne kartą lankęs
Rozalimą ir jo apylinkes. Koplyčioje atidary
ta R. Čarnos, E. Velaniškytės, A. Augučio, S.
Latono, M. Vilučio, A. Švėgždos, V., G. ir M.
Lukošaičių ir kitų menininkų darbų paroda.
Vėliau ji perkelta į Rozalimo muziejų, Roza
limo vidurinę mokyklą.
23 d. – Pakruojo miesto parke buvo švenčiamos
Joninės. Koncertavo Lietuvos tūkstantmečio
dainų šventės „Amžių sutartinė“ dalyviai, mu
zikantai Artūras Nogobods ir Vladas Katlaus
kas iš Bardiškių. Joninės buvo švenčiamos
ir Linkuvoje, Balsiuose, Bardiškiuose, Klovai
niuose, Guostagalyje, Rozalime, Stačiūnuo
se, Ūdekuose.
26 d. – Pakruojo miškų urėdijos iniciatyva buvo
suburti Lietuvos vardo tūkstantmečiui skirto
ąžuolyno sodintojai. 1,2 ha užimantis ąžuo
lynas buvo pasodintas 2008 m. balandžio 22
d. prie Paverdenių. Prie ta proga pastatyto
stogastulpio (autorius Romualdas Valteris)
ąžuolų sodintojus pasitiko Pakruojo kultūros
centro vaikų ir jaunimo pučiamųjų instrumen
tų orkestras „Viestartas“.
27 d. – Butniūnuose (Guostagalio seniūn.) atideng
ta atminimo lenta kraštiečiui, nusipelniusiam
ekonomistui ir pedagogui, žemės ūkio mokslų
daktarui, Kauno žemės ūkio akademijos (dabar
universitetas) docentui Kazimierui Jasiūnui.
LIEPA
1–6 d. – Vilniuje dainų šventėje „Amžių sutartinė“
Pakruojo rajonui atstovavo: Pakruojo kultūros
centro mišrus choras „Uolainis“, J. Pakalnio
muzikos mokyklos akordeonininkų ansam
blis (vadovė L. Šaulienė), Linkuvos kultūros
centro moterų choras „Mūša“ (M. Zubas),
Rozalimo kultūros namų moterų choras (J.
Skorupskienė), „Atžalyno“ gimnazijos miš
rus choras (A. Nazarovaitė, I. Bajoriūnienė),
„Žemynos“ pagrindinės mokyklos jaunučių
choras (G. Četkauskienė), J. Pakalnio mu
zikos mokyklos jaunučių choras, Rozalimo
vidurinės mokyklos jaunučių choras (I. Ba
joriūnienė), Pakruojo kultūros centro jaunimo
pučiamųjų instrumentų orkestras „Viestartas“
(V. Lukošiūnas, S. Vaitiekūnienė), „Atžalyno“
gimnazijos jaunimo ir merginų šokių grupė (A.
Gelžinytė), „Žemynos“ pagrindinės mokyklos
merginų, J. Pakalnio muzikos mokyklos jauni
mo ir Pakruojo kultūros centro pagyvenusių
žmonių tautinių šokių grupė „Laja“ (L. Juoda
galvienė), Pakruojo kultūros centro vyresnio
amžiaus tautinių šokių grupė „Reketys“ (S.
Malinauskienė), Pakruojo kultūros centro
liaudiškos muzikos kapela (G. Gvazdaus

kas), J. Pakalnio muzikos mokyklos kanklinin
kų ansamblis (P. Jasilionienė), smuikininkų
ansamblis (L. Stravinskienė). Folkloro dieno
je dalyvavo folkloro ansambliai „Linkava“ (D.
Šimkūnienė), „Pamūšis“ ir „Naujapamūšis (Z.
Kapučinskienė), pavieniai atlikėjai – armoni
kininkai Albertas Jūras, Arvydas Leščinskas,
pasakotoja Liucija Uržienė.
4 d. – gimtojo kaimo atminčiai ties Šinkaučiškiu
pastatytas kryžius su užrašu „Čia – gražioji
Lietuva. Čia – gimtinė mana“. Iniciatorius Al
fonsas Bekeris.
5 d. – Pakruojo jubiliejiniame skverelyje pakruo
jiečiai giedojo „Tautišką giesmę“, taip visam
pasauliui pranešdami apie Lietuvos vardo
tūkstantmetį. Himnas skambėjo ir Balsiuo
se, Bardiškiuose, Linkuvoje, Klovainiuose,
Rozalime, Stačiūnuose, Ūdekuose, Pamū
šyje, Plaučiškiuose, Triškoniuose, Pašviti
nyje, Guostagalyje, Titoniuose, Žeimelyje,
Žvirbloniuose.
13–17 d.– Pakruojo rajono savivaldybės Kultūros
skyrius surengė kraštotyros ekspediciją
„Žmogaus, istorijos ir laiko ženklai“ Lietuvos–
Latvijos paribio kaimuose (vadovė M. Vaitie
kūnienė).
20–23 d.– Pakruojyje vyko dailininkų iš Latvijos ple
neras. Liepos 31 d. Pakruojo kultūros centre
atidaryta svečių darbų paroda.
22 d. – Pamūšio folkloro ansamblis „Pamūšis“ de
vintą kartą dalyvavo Europos tautų kultūrų
šventėje „Europiada 2009“ Klaipėdoje.
28–31 d.– vyko kraštotyros ekspedicija Linkuvos
seniūnijos Laborų, Triškonių, Gegiedžių kai
muose rudens ir žiemos darbams troboje
fiksuoti.
RUGPJŪTIS
1 d. – Rozalimo kultūros namų folkloro ansamblis
„Sedula“ dalyvavo folkloro šventėje „Nemirš
tanti tautos gaida“ Baisogaloje (Radviliškio
r.).
1–8 d. – Jakiškių dvare vyko dvidešimtasis Žiem
galos krašto dailininkų pleneras. Uždarymo
šventėje Kreivakiškio dvarelyje dailininkus
linksmino Žeimelio kaimiškos muzikos kapela
(vadovas S. Zuokas).
23 d. – prie kryžiaus Morkūnuose (Pasvalio r.), ne
toli Saločių muitinės, pakruojiečiai paminėjo
„Baltijos kelio“ 20-metį.
28–30 d.– vyko tradicinė Pakruojo šventė „Susiver
žės Pakruojs“.
RUGSĖJIS
1–30 d. – Pakruojo krašto muziejuje „Žiemgala“
veikė paroda „Žymiausi Žiemgalos krašto
žmonės“.
13 d. – Rozalimo bažnyčioje vykusiuose Švč. Mer
gelės Marijos vardo atlaiduose skambėjo
kraštiečio Vilimo Malinausko „Mišios Dievui ir
Tėvynei“. Kūrinį atliko svečiai iš Baisogalos,
Rozalimo kultūros namų (vadovė J. Skorups
kienė), Pakruojo kultūros centro mišrus choras
„Uolainis“ (L. Šaulienė, Z. Ragulskis), taip pat
solistė E. Stulgienė, Rozalimo bažnyčios var
gonininkė R. Vaigauskaitė, Pakruojo kultūros
centro vaikų ir jaunimo pučiamųjų orkestras
„Viestartas“ (V. Lukošiūnas, S. Vaitiekūnienė).
22 d. – Peleniškių ir aplinkinių kaimų gyventojai,
prisijungdami prie akcijos „Baltų vienybės
ugnis – kalnų sąšauka 2009“, ant Peleniškių
piliakalnio pažymėjo Baltų vienybės dieną.
23 d. – rajone paminėta Lietuvos žydų genocido
diena.
24 d. – vyko jau beveik 30 metų organizuojamų
Europos paveldo dienų renginys „Europa,
bendras paveldas. Istoriją kuriame kartu“.
SPALIS
16 d. – Bardiškių kultūros namuose surengta pa
minklosaugos konferencija „Ant Diržių kalne
lio gegutė kukavo“. Veikė kraštotyros darbų
ir Diržių kapinyno tyrinėjimo medžiagos par
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oda. Koncertavo Bardiškių kultūros namų
etnografinis ansamblis „Beržutėlis“.
28 d. – Pakruojo kultūros centre vyko kompozi
toriaus Algimanto Raudonikio jubiliejinis
vakaras.
LAPKRITIS
6 d.

7 d.

10 d.

14 d.

21 d.

26 d.

28 d.

– Linkuvos kultūros centre vyko vakaronė,
kurioje aptarta „Linkavos“ folkloro ansam
blio ir jo vadovės D. Šimkūnienės surengta
etnografinė ekspedicija „Rudens ir žiemos
darbai troboje“. 90-ojo gimtadienio proga
pagerbtas ilgametis ansamblio dalyvis, mu
zikantas, dainininkas, pasakotojas Albertas
Jūras. Koncertavo Titonių kaimiškos muzikos
ansamblis (vadovė A. Gelažnikienė).
– Ūdekų kultūros namuose vykusiose varžy
tuvėse „Trenk, polkute“ dalyvavo Pakruojo
(vadovas G. Gvazdauskas), Rozalimo (J. Zin
kevičius), Linkuvos (G. Leščinskas), Žeimelio
(S. Zuokas), Ūdekų „Lakštutės“ (V. Janickienė),
Joniškėlio (Pasvalio r.) kaimiškos muzikos ka
pelos. Paminėtas Ūdekų moterų kaimo kape
los „Lakštutės“ kūrybinės veiklos dešimtmetis.
– Rozalimo kultūros namų moterų choras
dalyvavo chorų šventėje „Rudens mozaika“
Šiauliuose, o lapkričio 26 d. – baigiamajame
koncerte.
– Guostagalio kultūros namų vyrų vokalinis
ansamblis „Šiaurys“ (vadovas M. Zubas)
dalyvavo vokalinių ansamblių šventėje-kon
kurse „Juodalksnių pavėsy“ Alksnupiuose
(Radviliškio r.).
– Ūdekų kultūros namuose vyko tradicinė
vakaronė „Po darbų“. Koncertavo moterų
kaimo kapela „Lakštutės.
– Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje
skambėjo aštuntoji chorų šventė „Aušta auš
relė“, skirta kraštiečiui kompozitoriui Juozui
Pakalniui atminti. Dalyvavo Baisogalos kultū
ros namų mišrus choras (vadovė N. Berna
dickienė), Palangos šaulių choras „Naglis“ (E.
Jucevičius), Rozalimo kultūros namų moterų
choras (J. Skorupskienė), Linkuvos kultūros
centro mišrus choras „Uolainis“ (L. Šaulienė,
Z. Ragulskis). Akompanavo Pakruojo kultūros
centro pučiamųjų orkestras „Viestartas“.
– Žeimelio kultūros namų meno kolektyvai
svečiavosi Bauskėje (Latvija). S. Zuoko va
dovaujama liaudiškos muzikos kapela ir
moterų ansamblis kasmet mini Latvijos Ne
priklausomybės dieną.
– Šiaulių filharmonijoje vyko Šiaulių apskrities
kultūros darbuotojų šventė, kurioje Garbės
ženklu „Už nuopelnus Šiaulių apskričiai“ ap
dovanota Stasė Lovčikaitė.
– Klovainių kultūros namuose ketvirtą kartą
skambėjo romansai. Koncertavo Bardiškių
kultūros namų (vadovė I. Nogobodienė), Ti
tonių (A. Gelažnikienė), Pašvitinio laisvalai
kio salės (D. Maižiuvienė), Pakruojo r. tremti
nių moterų, Guostagalio kultūros namų vyrų
(M. Zubas), Klovainių kultūros namų (E.
Stalgienė), „Vėtrungės“ (V. Petrevičienė) vo
kaliniai ansambliai, Rozalimo kultūros namų
ansamblis „Retro“ ir merginų ansamblis (J.
Zinkevičius).
– Rozalimo kultūros namų moterų choras (va
dovė J. Skorupskienė) dalyvavo Panevėžio
apskrities chorų šventėje.
GRUODIS

4 d. – Pakruojo kultūros centre vyko advento va
karas „Ateik sidabro tiltu“.
– Bardiškių kultūros namuose vyko Bardiškių,
Ūdekų ir Žeimelio saviveiklininkų šventė.
11 d. – Žeimelio seniūnijos salėje vyko kraštotyros
ekspedicijos Lietuvos–Latvijos paribio kai
muose „Žmogaus, istorijos ir laiko ženklai“
aptarimas-vakaronė.
– Linkuvos kultūros centre nuskambėjo penk
tasis respublikinis vaikų ir jaunimo šiuolaikinių
šokių festivalis „Step dance“. Renginio organi
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zatorė Linkuvos vaikų ir jaunimo užimtumo cen
tro vadovė Renata Dambrauskaitė-Pėželienė.
12 d. – Pakruojo kultūros centre vyko kraštiečio
Eduardo Mieželaičio 90-mečiui skirtas vaka
ras, kuriame dalyvavo solistas prof. V. Noreika,
operos solistė J. Vaškevičiūtė, aktorė G. Urbo
naitė, A. Vizbaras (fortepijonas), muzikologas
V. Juodpusis. Veikė O. Pajėdaitės fotografijų
paroda. Muzikų rėmimo fondo iniciatyva poe
to žmona Elena Mieželaitienė ir Pakruojo savi
valdybė įsteigė E. Mieželaičio premiją. Pirmoji
įteikta pakruojietei Andželikai Paluckaitei.
16 d. – Vienybės aikštėje Pakruojyje įžiebta kalėdi
nė eglutė.
28 d. – Pakruojo kultūros centre vyko mėgėjų tea
tro premjera, 78-asis kultūros centro spekta
klis J. Vaičiūnaitės „Pavasario fleita“.
Genė Juodytė
Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje
SAUSIS
6 d. – viešosios bibliotekos skaitykloje atidaryta
dokumentų paroda „Mes – baltai“, skirta Lie
tuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui.
13 d. – viešosios bibliotekos Vaikų literatūros sky
riuje atidaryta dokumentų paroda „Kviečia
me į kelionę po Pakruojo kraštą“.
20 d. – viešosios bibliotekos skaitykloje bei Vaikų li
teratūros skyriuje vyko diskusijos apie knygas,
dalyvaujančias 2008 metų knygos rinkimuose.
22 d. – viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje
vyko susitikimas su poete Zene Sadauskaite.
VASARIS
4 d. – viešojoje bibliotekoje pristatyta šiauliečio
bibliotekininko Sergejaus Peršino parengta
fotografijų paroda „Paminklai literatūriniams
personažams“.
7 d. – Žvirblonių filiale vyko atminties vakaras
„Mylėjęs Žemę, Žmogų ir Lietuvą“, skirtas
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo akto
signataro Algirdo Ražausko pirmosioms mir
ties metinėms.
8 d. – viešosios bibliotekos skaitykloje atidary
ta dokumentų paroda „Imkit šviesybę nuo
žmonių mūsų“, skirta kraštietės poetės auš
rininkės Liudvikos Malinauskaitės-Šliūpienės
(Eglės) 145-osioms gimimo metinėms.
9 d. – Šukionių filiale parengta senųjų leidinių par
oda „Išlikę nuo knygnešių laikų“.
24 d. – viešojoje bibliotekoje vyko pakruojietės litera
tės Birutės Pažarauskienės kūrybos popietė.
KOVAS
3 d. – viešosios bibliotekos salėje pristatyta jubi
liejinė 20-oji Lietuvos ekslibrisų paroda.
19 d. – Gačionių filiale atidaryta Klovainių biblio
tekininkės Vidos Grigaliūnienės karpinių iš
popieriaus paroda.
24 d. – viešojoje bibliotekoje vykusioje literatūros
popietėje, skirtoje kraštiečiui poetui Pranui
Kasperavičiui-Kasparaičiui atminti, pristatyta
dokumentų paroda „Ir mirdamas gyvenimui
nenoriu dingti“, įteikta šių metų P. Kasperavi
čiaus-Kasparaičio literatūros premija Linku
vos gimnazijos moksleivei Sigitai Činčiūtei.
26 d. – viešojoje bibliotekoje vyko literatūros popie
tė „Rašytojas nuo Mūšos krantų“, skirta kraš
tiečio rašytojo Juozo Paukštelio 110-osioms
gimimo metinėms. Dalyvavo rašytojai Henri
kas Čigriejus, Algirdas Pocius, Juozas Aputis
ir aktorė Gražina Urbonaitė.
27 d. – viešosios bibliotekos skaitykloje pristaty
ta dokumentų paroda „Kraštietis, politikas,
advokatas, visuomenininkas“, skirta Vlado
Poželos 130-osioms gimimo metinėms.
BALANDIS
2 d. – viešosios bibliotekos salėje vykusioje vai
kų knygos šventėje dalyvavo rašytojas Ro
mas Sadauskas ir aktorė Marcelė Zikaraitė.

Leidykla „Mūsų knyga“ pristatė kilnojamąją
knygų mugę.
20 d. – Bardiškių filiale atidaryta žeimelietės mo
kytojos Emilijos Bumblienės rankdarbių iš
lino paroda.
– Žvirblonių filiale vyko popietė „Mano raga
nystė – tai runos ir žolelės“ su žolininke Adele
Karaliūnaite.
20–25 d.– viešosios bibliotekos Vaikų literatūros
skyriuje vyko pokalbių ciklas „Ką aš žinau
apie Pakruojo kraštą“. Jo metu Pakruojo rajo
no kultūros skyriaus vyresnioji paminklosau
gininkė Valentina Alekseriūnaitė moksleivius
supažindino su rajono istorija, istorijos bei
kultūros paminklais.
24 d. – viešojoje bibliotekoje pristatyta architekto,
Nacionalinės premijos laureato Napoleono
Kitkausko knyga „Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės valdovų rūmai“. Dalyvavo knygos
autorius ir Lietuvos kultūros politikos instituto
vadovas Antanas Staponkus.
25 d. – viešojoje bibliotekoje surengtas pakruojietės
literatės Editos Kurauskienės kūrybos vakaras.
29 d. – Šukionių filiale vyko kraštotyros popietė vai
kams „Kas yra kas Šukioniuose“.
30 d. – viešojoje bibliotekoje su pakruojiečiais
susitiko ir apie Europos Parlamento rinki
mus kalbėjo Europos Komisijos atstovybės
Lietuvoje pranešėjas politiniams reikalams
Ramūnas Janušauskas.
– Žvirblonių filiale atidaryta Rozalimo viduri
nės mokyklos moksleivės Gitos Lukoševičiū
tės fotografijų paroda „Pagautos akimirkos“.
GEGUŽĖ
8 d. – viešojoje bibliotekoje, Titoniuose bei Bal
siuose vyko susitikimai su 2009 m. rašytojo
Juozo Paukštelio premijos laureate, prozinin
ke, poete ir dramaturge Renata Šerelyte.
19 d. – viešojoje bibliotekoje pristatyta dokumentų
paroda „Krantams tolstant“, skirta kraštie
čio mokytojo ir kraštotyrininko Juozo Šliavo
30-osioms mirties metinėms.
22–28 d.– Šukionių, Žvirblonių, Stačiūnų, Gačionių,
Linkuvos, Rimkūnų, Bardiškių ir Žeimelio bi
bliotekose vyko konkursiniai renginiai „Juozo
Paukštelio gyvenimo ir kūrybos pėdsakais“,
skirti rašytojo 110-osioms gimimo metinėms.
BIRŽELIS
9 d. – Pašvitinio filiale vyko susitikimas su
kraštiete literate ir tautodailininke Aldona
Valiulyte-Rakickiene, kurio metu atidaryta ir
jos akvarelių paroda.
14 d. – viešosios bibliotekos Vaikų literatūros sky
riuje atidaryta Lietuvos vardo paminėjimo
tūkstantmečiui skirta Pakruojo „Žemynos“
pagrindinės mokyklos mokinių fotografijų par
oda „Man Lietuva prasidėjo prie Kruojos...“,
įamžinusi rajono kultūros paveldo objektus.
LIEPA
20 d. – Balsių filiale parengta dokumentų paroda
„Dvaras, į kurį nebegrįžom“, skirta kraštiečio
poeto, vertėjo Boriso Melngailio 105-osioms
gimimo metinėms.
23 d. – Pakruojo visuomenei pristatyta atnaujinta
viešosios bibliotekos interneto skaitykla.
RUGPJŪTIS
13 d. – Stačiūnų filiale atidaryta kraštietės Geno
vaitės Miežytės-Karpavičienės tautodailės
darbų paroda „Išnykęs Sakalų kaimas“.
20 d. – viešosios bibliotekos skaitykloje atidaryta do
kumentų paroda „Pakruojiečiai Baltijos kelyje“.
RUGSĖJIS
23 d. – viešojoje bibliotekoje pristatyta kraštietės,
Vydūno draugijos narės Rimos Palijanskaitės
pirmoji eilėraščių knyga „Regėti ir augti“.
25 d. – viešojoje bibliotekoje vyko jau tradicine ta
pusi Bibliotekininko diena. Jos metu Šiaulių
dramos teatro aktorė Nomeda Bėčiūtė pri

statė muzikinę-literatūrinę kompoziciją „Su
meile – Nomeda“.
SPALIS
9 d.

– viešosios bibliotekos skaitykloje atidaryta
ir Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos mokiniams
pristatyta dokumentų paroda „Deimančiukų
ieškotojas“, skirta rašytojui, publicistui, kuni
gui Juozui Tumui-Vaižgantui.
27 d. – viešosios bibliotekos salėje atidaryta Pa
kruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos
Jaunimo dailės studijos nario Dariaus Skru
dupio tapybos darbų paroda.

25 d.
28 d.
29 d.
30 d.

LAPKRITIS
9 d. – viešojoje bibliotekoje vyko Žodžio ir šviesos
šventė, skirta Šiaurės šalių savaitei.
GRUODIS
9 d. – viešosios bibliotekos skaitykloje pristatyta
dokumentų paroda „Gyvenimas su meilės
ženklu“, skirta kraštiečio dailininko Romualdo
Čarnos 70-mečiui.
29 d. – viešosios bibliotekos abonemente pareng
ta ekspozicija „Šaknimis ir širdimi su gimti
ne“, skirta kraštietės pedagogės, visuomeni
ninkės Stanislavos Lovčikaitės 80-mečiui.
– viešosios bibliotekos salėje skaitytojams
bei darbuotojams surengtas šventinis rengi
nys „Metų ratui apsisukus“, kurio metu kon
certavo pakruojietė, LMTA Dainavimo kate
dros studentė Jolanta Valiušytė.
Bronė Lapinskaitė
PASVALIO KRAŠTE
SAUSIS
9 d. – Pasvalio kultūros centre paminėtas rajono
laikraščio „Darbas“ 60-metis.
10 d. – Pasvalio P. Vileišio gimnazijoje vyko Lietu
vos mokinių 57-oji fizikos olimpiada.
12–19 d.– Pasvalio M. Katiliškio viešojoje bibliote
koje veikė Sausio 13-ajai paminėti skirta par
oda „Iš juodojo metraščio“.
13 d. – Pasvalio rajono mokyklose paminėta Laisvės
gynėjų diena. Lėvens pagrindinėje mokykloje
surengta atvira pamoka „Laisvės medžiai“.
– Pasvalio krašto muziejuje paminėta Sausio
13-oji.
– restauratoriai atkūrė trūkstamas skulpto
riaus Antano Dimžlio sukurtos ir į Lietuvos
kultūros vertybių registrą įtrauktos skulptūros
„1863–1864 metų sukilėliams“ Balsių malūno
teritorijoje detales.
– Pasvalio rajono meras Gintautas Gegužinskas
ir Aradeo miesto (Italija) vadovas Daniele Anto
nio Perulli pasirašė giminingų miestų sutartį.
17 d. – Pasvalio Lėvens pagrindinėje mokykloje vyko
Lietuvos mokinių 42-oji biologijos olimpiada.
19–23 d.– Pasvalio P. Vileišio gimnazijoje vyko lietu
vių kalbos savaitė.
20 d. – Pasvalio M. Katiliškio viešojoje biblioteko
je vyko „Civitas“ klubo susitikimas su švedų
žurnalistu, vertėju ir dokumentinių filmų kūrėju
Jonu Ohmanu. Pristatytas filmas „Smogikai“.
21 d. – Pasvalio rajono neįgaliųjų draugijos dienos
centre vyko meninės fotografijos parodos
„Prisiminkime vasarą“ apžiūra, fotomeninin
kų Vidmanto Bručo ir Sigitos Letkauskienės
fotografijų paroda-aptarimas.
23 d. – Pasvalio M. Katiliškio viešojoje bibliotekoje
vyko baigiamasis jubiliejinių Sąjūdžio metų
renginys „Laisvės kodas“.
– Pasvalio P. Vileišio gimnazijoje paminėtas
Petro Vileišio 158-asis gimtadienis; Petro
Vileišio fondas apdovanojo leidėją Danielių
Mickevičių, mokytoją Reginą Grubinskienę ir
gimnazistą Domantą Jackūną.
– Pasvalio P. Vileišio gimnazijoje vyko tauto
sakos vakaronė „Lino sakmė“.
24 d. – Pasvalio P. Vileišio gimnazijoje vyko Lietu
vos mokinių 47-oji chemijos olimpiada.

31 d.

– Pasvalio P. Vileišio gimnazijoje vyko Nacio
nalinio diktanto pirmasis turas.
– Pasvalio krašto muziejuje vyko rajono 9–12
klasių mokinių konkursas „Ką žinai apie Lie
tuvos kariuomenę?“.
– Pasvalio krašto muziejuje vyko bardo Do
manto Razausko koncertas.
– Pasvalio kultūros centre „Bočių“ draugijos
ataskaitiniame susirinkime koncertavo Pasva
lio, Meškalaukio bei Kiemelių saviveiklininkai.
– Pasvalio M. Katiliškio viešojoje bibliotekoje
vyko jaunųjų filologų konkursas.
– Pasvalio P. Vileišio gimnazijoje vyko Aukš
taitijos regiono dr. Juozo P. Kazicko mokslei
vių informacinių technologijų ir programavi
mo konkursai.
– Pasvalio P. Vileišio gimnazijoje vyko Lietu
vos mokinių prancūzų kalbos olimpiada 12
klasių mokiniams.
– Pasvalio P. Vileišio gimnazijoje vyko Lie
tuvos mokinių 58-osios matematikos olim
piados rajoniniai etapai 5–8 ir 10–12 klasių
mokiniams.
VASARIS

4 d. – atidarytas Žadeikonių vaiko dienos cen
tras.
5 d. – Pasvalio krašto muziejuje atidaryta An
driaus Repšio fotoparoda „Žmogus – paukš
tis“, skirta Vytautui Lapėnui.
6 d. – Pasvalio krašto muziejuje pristatyta Jurio
Baliūno tapybos darbų paroda „Abstraktūs
improvizai“.
– Pasvalio kultūros centre vyko Lietuvos
vaikų ir jaunimo teatrų šventės „Šimtakojis
2009“ Pasvalio rajono atrankos turas.
7 d. – Daujėnų kultūros namuose vyko koncertas,
skirtas Lietuvos vardo tūkstantmečiui.
– Pasvalio krašto muziejuje vyko jaunųjų skai
tovų konkursas.
12 d. – Pasvalio rajono savivaldybėje atidaryta
paroda „Lietuvos kariuomenė šiandien“.
13 d. – Švobiškio kultūros namuose paminėta Va
sario 16-oji.
– Pušaloto vidurinėje mokykloje paminėta Va
sario 16-oji.
– Rokiškio krašto muziejuje atidaryta Aidos Dulkienės fotografijų paroda „Šviesa čia ir ten“.
15 d. – Meškalaukio kaimo bendruomenės namuo
se vyko renginys Vasario 16-ajai „Ir šviesa, ir
tiesa mūs žingsnius telydi“.
– Diliauskų kultūros namuose paminėta Va
sario 16-oji.
– Joniškėlio kultūros namuose vyko koncer
tas „Dainų puokštė Lietuvai“.
– Pumpėnų bažnyčioje koncertą, skirtą Vasa
rio 16-ajai, surengė mišrus choras „Vasara“
iš Šiaulių.
16 d. – Pasvalio kultūros centre vyko minėjimas ir
koncertas Vasario 16-ajai „Su meile Lietuvai
skiriu“.
– Švobiškio kultūros namuose paminėta Lie
tuvos valstybės atkūrimo diena.
– Nairių kultūros namuose vyko popietė „Gra
ži tu mano, brangi Tėvyne“.
– Namišių kultūros namuose vyko Vasario
16-osios minėjimas.
– Pumpėnų kultūros namuose vyko popietė
„Laisva širdis laisvai dainuoja“.
– Raubonių kultūros namuose vyko koncer
tas „Tėvynę nešioju širdy...“.
– Saločių kultūros centre paminėta Vasario
16-oji.
– Švobiškyje vyko Vasario 16-osios minėjimas.
– Tetirvinų pradinėje mokykloje vyko Vasario
16-osios minėjimas.
– Valakėliuose vyko lietuviško kino vakaras.
– Pasvalio M. Katiliškio viešojoje biblioteko
je atidaryta dokumentų paroda „Tęskime
kovą...“, skirta Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio
tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijai.
20 d. – Pasvalio M. Katiliškio viešojoje bibliotekoje
vyko Pasvalio rajono priešmokyklinio ugdy

mo grupių vaikų rankų darbo knygelių paro
da „Paklausyk, vaikeli, ką kalba knygelės“.
– Pajiešmenių pagrindinėje mokykloje vyko
respublikinė mokytojų ir mokinių konferencija
„Skaitau su džiaugsmu“.
22 d. – Nakiškiuose vyko Užgavėnių šventė.
23 d. – Pasvalio M. Katiliškio viešojoje biblioteko
je vyko susitikimas su dramaturgu Juozu
Glinskiu ir jo naujos knygos „Amoralitetas“
pristatymas.
24 d. – Smegduobių parke vyko Užgavėnių šventė.
25 d. – Pasvalio krašto muziejuje vyko rajoninis viktori
nos „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę?“ turas.
26 d. – Pasvalio krašto muziejuje vyko bardų kon
certas.
27 d. – kovo 1 d. – Pasvalio krašto muziejaus Tu
rizmo informacijos centras dalyvavo tarptau
tinėje turizmo, sporto ir laisvalaikio parodoje
„Vivattur 2009“.
28 d. – Pasvalio krašto muziejuje pristatyta Vidos
Sereikienės eilėraščių knyga „Žengiant per
slenkstį“.
– Pasvalio kultūros centre vyko rajono folklo
ro ansamblių suėjimas „Išlėk, sakale“.
KOVAS
5 d. – Pasvalio kultūros centre vyko lietuvių liau
dies kūrybos atlikėjų konkurso „Tramtatulis
2009“ rajoninis turas.
6 d. – Pasvalio kultūros centre pristatyta ansam
blio „Lietuva“ premjera „Žvejų dainos“.
– Pasvalio krašto muziejuje vyko vaikų teatro
šventė „Teatro uždangą praskleidus“.
9 d. – Pasvalio M. Katiliškio viešojoje bibliotekoje
atidaryta Tomos Grimašauskaitės karpinių
paroda „Emocijos“.
10 d. – Pasvalio krašto muziejuje vyko „Portfolio“
meno galerijai atstovaujančių profesionalių
menininkų darbų parodos-pardavimo „Šven
tė“ atidarymas.
– Girsūdų kultūros namuose vyko Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti
skirtas koncertas.
11 d. – Pasvalio kultūros centre paminėta Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo diena. Parody
tas spektaklis „Keleivio byla“ (pagal Bernar
do Brazdžionio poeziją).
12 d. – parodytas Pasvalio kultūros centro šokio
teatro „Tango &“ spektaklis „... Arba Aš...“ A.
Baricco istorijos „Šilkas“ motyvais.
13 d. – atidaryti renovuoti Vaškų miestelio kultūros
namai.
14 d. – Gulbinėnų kultūros centre vyko Lietuvos
vardo paminėjimo tūkstantmečiui skirtas ren
ginys „Tu nebalintų drobių šalis, Lietuva!“.
15 d. – Pasvalio kultūros centre vyko rajono kaimo
kapelų, pasakotojų šventė „Kieman svečė
suvažiava“.
– Meškalaukio bibliotekoje vyko popietė
lietuvių muzikos, dainuojamosios poezijos
atlikėjui ir autoriui Vytautui Kernagiui atminti
„Nebesulaukęs vyšnių žydėjimo beprotiškai
fantastiškas maestro“.
20 d. – Pasvalio M. Katiliškio viešojoje bibliotekoje
ir Krinčino A. Vienažindžio mokykloje vyko
susitikimai su rašytoju Mykolu Karčiausku.
– Daujėnų kultūros namuose vyko Žemės dienai
skirta valandėlė vaikams „Ir pražydo žemė“.
21 d. – Pasvalio kultūros centre vyko tautinės dai
nos turas „Pabudome ir kelkimės“.
23 d. – Pasvalio M. Katiliškio viešojoje bibliotekoje
atidaryta Pasvalio rajono mokyklų 1–4 klasių
mokinių fotografijų paroda „Aš – mažasis že
mės žmogus“.
– Prezidentas Valdas Adamkus savo dekretu
patvirtino Pušaloto miestelio herbą.
25 d. – Pasvalio krašto muziejuje bardų vakare kon
certavo Vytautas Landsbergis jaunesnysis.
26 d. – Pasvalio M. Katiliškio viešojoje bibliotekoje
vyko susitikimas su filosofu ir politologu, Lietu
vos Nepriklausomybės atkūrimo akto signata
ru Romualdu Ozolu ir kultūros žurnalo „Naujoji
Romuva“ redaktoriumi Andriumi Konickiu.
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BALANDIS
1 d. – Pasvalio kultūros centre parodyta N. Nekra
sovo komedija „Rudens nuobodulys“ (rež. G.
Kutkauskas).
2 d. – Pasvalio krašto muziejuje vyko muziejininko
Albino Kazlausko knygos „Laiko niekas ne
sulaiko“ pristatymas.
3 d. – Pasvalio muzikos mokykloje vyko respubliki
nis fortepijono muzikos jaunųjų atlikėjų festi
valis „Nuo Baroko iki šių dienų“.
4 d. – Pasvalio muzikos mokykloje vyko chorų atranka
Tūkstantmečio dainų šventei „Amžių sutartinė“.
12 d. – Girsūdų kultūros namuose vyko margučių
šventė „Riedėki, marguti“.
16 d. – Vaškų kultūros namuose pristatyta Edmun
do Ganusausko knyga „Vytautas Lapėnas“
ir Andriaus Repšio fotografijų paroda „Žmo
gus – paukštis“.
17 d. – Pasvalio krašto muziejuje paminėtos
120-osios literatūros, politikos ir mokslo
mėnraščio „Varpas“ įkūrimo metinės bei
Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos
105 metų sukaktis.
17–18 d.– Pasvalio kultūros centre vyko jaunimo
muzikos festivalis-konkursas „Nauji veidai“.
18 d. – vyko Pasvalio laivyno pasirodymas – laive
lių plukdymas iki santakos Pasvalyje.
– vyko visuotinė talka ,,Darom 09“.
19 d. – Daujėnų kultūros namuose vyko Velykėlių
šventė „Pilnas krepšelis margučių“.
– Valakėliuose vyko IV Aukštaitijos vaikų fol
kloro festivalis „Vaikų Velykėlės“.
21 d. – Pasvalio Svalios pagrindinėje mokykloje
vyko pradinių klasių mokinių konkurso ,,Švie
soforas“ rajoninis turas.
– Pasvalio M. Katiliškio viešojoje bibliotekoje
vyko vaikų knygos šventė.
– Pasvalio M. Katiliškio viešojoje bibliotekoje
kraštietis filosofas prof. Algis Mickūnas skaitė
paskaitą tema „Lietuva ir globalizacija“.
22 d. – Pasvalio M. Katiliškio viešojoje bibliotekoje
vyko muzikinė pamokėlė pirmosios lietuviš
kos plokštelės 100-mečiui paminėti.
24 d. – Pasvalio krašto muziejuje vyko jaunųjų
kraštotyrininkų konferencija, skirta Lietuvos
vardo tūkstantmečiui.
– Vileišių sodybvietėje Medinių kaime vyko
Vileišiečių organizacijos ir Nepriklausomos
Lietuvos I šaukimo deputatų klubo ąžuolų
sodinimo šventė.
– Pasvalio P. Vileišio gimnazijoje ir Pasvalio
krašto muziejuje vyko „Varpo“ ir spaudos at
gavimo 100-mečiui skirtas renginys.
26 d. – Pasvalio kultūros namuose vyko susitiki
mas su Kauno medicinos universiteto lek
toriumi, farmacininku, žolininku Virginijumi
Skirkevičiumi.
28 d. – Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyko
renginys Pasaulinei gyvybės dienai paminėti.
29 d. – Pasvalio M. Katiliškio viešojoje bibliotekoje
vyko susitikimas su kraštiečiais Algimanta Žu
kauskiene ir aktoriumi Regimantu Adomaičiu.
GEGUŽĖ
2 d. – Joniškėlio kultūros centre vyko Lietuvos
vardo tūkstantmečiui paminėti projektas,
skirtas Motinos dienai.
3 d. – Pasvalio kultūros centre vyko koncertas
Motinos dienai.
4 d. – Pasvalio krašto muziejuje paminėtos
monsinjoro Jono Balčiūno pirmosios mir
ties metinės.
5 d. – Narteikių darželyje-mokykloje „Linelis“ vyko
Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti ren
ginys, skirtas Motinos dienai.
6 d. – Pasvalio muzikos mokykloje vyko koncertas,
skirtas Tarptautinei akordeono muzikos dienai.
7 d. – Pasvalio P. Vileišio gimnazijoje ir M. Kati
liškio viešojoje bibliotekoje vyko kraštiečio
žurnalisto, rašytojo Kazimiero Zalenso 85-ųjų
gimimo metinių minėjimas su nauja knyga
„Nuotrupos. Kazimieras Zalensas: dienoraš
čio fragmentai, atsiminimai, laiškai“.
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8 d. – vyko Pasvalio muzikos mokyklos 50 metų
jubiliejaus koncertas.
– Pasvalio kultūros centre vyko folkloro an
samblių šventė „Pavasarėlis linksmas atėjo“.
10 d. – Pasvalio krašto muziejuje Lietuvos katalikių
moterų sąjungos Pasvalio skyriaus draugija
surengė Švč. Mergelės Marijos atvirukų ir
statulėlių parodos atidarymą bei literatūrinęmuzikinę popietę „Būk palaiminta, Motina“.
12 d. – Pasvalio M. Katiliškio viešojoje bibliotekoje
atidaryta jungtinė Pasvalio paslaugų ir už
imtumo centro lankytojų, Pasvalio užimtumo
centro „Viltis“, Grūžių vaikų globos namų,
Grūžių pradinės mokyklos mokinių, Pasvalio
lopšelio-darželio „Žilvitis“ mažųjų auklėtinių
rankdarbių paroda.
13 d. – Pasvalio M. Katiliškio viešojoje bibliotekoje
vyko susitikimas su kraštiečiu archeologu,
Vilniaus universiteto Bibliotekininkystės ir
informacijos mokslų instituto direktoriumi dr.
Rimvydu Laužiku.
– Kiemelių pradinės mokyklos salėje vyko
susitikimas su gydytoja, rašytoja Filomena
Taunyte.
15 d. – vyko projekto „Muziejų naktis“ stalo žaidi
mų vakaras.
– vyko Smegduobių parko atidarymo šventė.
16 d. – Pasvalio muzikos mokykloje vyko koncer
tas, skirtas Tarptautinei akordeono muzikos
dienai.
18 d. – Pasvalio M. Katiliškio viešojoje biblioteko
je vyko Pasvalio gimnazistų kūrybinių darbų
paroda.
19 d. – Pasvalio M. Katiliškio viešojoje bibliotekoje
atidaryta paroda „GEA – reiškia Žemė. Len
kijos vaizdai iš paukščio skrydžio“.
20 d. – Vaškų kapinėse iškilmingai atidengtas pa
minklas žuvusiems partizanams, Vaškų kultū
ros namuose vyko istorijos pamoka.
23 d. – Pušalote vyko Pasvalio dekanato jaunimo
diena „Tikėjimas – mūsų jėga!“.
– Rinkūnų kultūros namuose pristatyta Ade
lės Katuškevičienės knyga „Ant tėviškės
slenksčio“.
26 d. – Pasvalio savivaldybėje atidaryta respubliki
nė neįgaliųjų meninių fotografijų paroda.
28 d. – Paslaugų ir užimtumo centre vyko P. Vi
leišio gimnazijos jaunųjų fotografų parodos
„Mūsų seneliai“ atidarymas.
BIRŽELIS
5 d. – Lietuvos televizijos laidoje „Gero ūpo!“ da
lyvavo Pasvalio Svalios pagrindinės moky
klos folkloro ansamblis (vad. L. Bartašienė)
ir Pasvalio kultūros centro Valakėlių skyriaus
folkloro ansamblis (vad. A. Bartašius).
10 d. – atidarytas Ustukių pagrindinės mokyklos
kraštotyros muziejus.
14 d. – Vaškų kultūros namuose vyko knygos
„Vaškų vidurinės mokyklos pirmoji laida“
pristatymas.
– Saločiuose vyko Šv. Antano atlaidai.
15 d. – Stoties gatvėje (prie geležinkelio stoties)
vyko pilietinė akcija „Vilties paukštis“ Gedulo
ir vilties dienai paminėti.
19 d. – Krinčine, Eugenijaus ir Leonardo Matuzevi
čių memorialinėje sodyboje, vyko penkiolik
toji „Krinčino Verdenių“ poezijos šventė.
20 d. – vyko Daujėnų miestelio 455 metų sukakties
šventė.
– Meškalaukyje vyko Joninių šventė.
– „Bočių“ susitikimas-popietė Pasvalio kultū
ros centre.
23 d. – Pasvalio smegduobių parke vyko Jonų va
karonė.
26 d. – Daujėnų kultūros namuose vyko Pasvalio
rajono neįgaliųjų šventė.
– Pušaloto bažnyčios šventoriuje atidengta Vy
tauto Ulevičiaus skulptūra „Metraštininkas“.
27–28 d.– prie Pasvalio krašto muziejaus ir baž
nyčios šventoriuje vyko pučiamųjų orkestro
„Bryne Muzic korps“ (Norvegija, vad. Saulius
Trepekūnas) koncertas.

28 d. – Pušalote vyko jubiliejiniai Šv. Petro ir Povilo
atlaidai.
– Žaliojoje girioje šalia Alekso Alenčiko-Kel
melio bunkerio atidengtas paminklas žuvu
siems Laisvės kovotojams.
LIEPA
4 d. – Saločių parke vyko vasaros šventė, skirta
Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti. Grip
kelių kaime atidengtas koplytstulpis knygne
šiui Steponui Povilioniui. Paminėtos S. Dariaus
ir S. Girėno tilto pastatymo 80-osios metinės.
5 d. – ant Ąžuolpamūšės piliakalnio vyko žodžio
ir muzikos vakaras „Dainoj ir širdy skambėsi,
Lietuva!“, skirtas Lietuvos tūkstantmečiui.
– aukščiausioje Pasvalio rajono vietoje – Vel
niakalnyje sugiedota „Tautiška giesmė“.
– vyko Joniškėlio apylinkių seniūnijos šven
tė – Tūkstantmečio odisėja „Vienas vardas
– Lietuva“.
11 d. – vyko Nemeikšiūnų kaimo kraštiečių, Mažio
nių gyventojų ir Kurpalaukio kaimo bendruo
menės susitikimai.
14 d. – Pasvalio M. Katiliškio viešojoje bibliotekoje
Lietuvos–Prancūzijos asociacijos Pasvalio
skyriaus nariai minėjo Prancūzijos naciona
linę šventę ir organizacijos veiklos 20-metį.
15 d. – Žadeikių B. Brazdžionio mokykloje vyko po
ezijos popietė, skirta Lietuvos tūkstantmečiui.
18 d. – vyko Pumpėnų kraštiečių susitikimas, tūks
tantmečio paminėjimas.
RUGPJŪTIS
8 d. – Diliauskuose paupyje vyko naktiniai poezi
jos skaitymai.
– vyko kraštotyrinė-dvasinė konferencija
„Ant ratų“.
9 d. – vyko tradicinė Ustukių kaimo šventė „Žoly
ną skinsiu – vainiką pinsiu“.
16 d. – Girnų ir dubenuotųjų akmenų muziejuje
vyko Lėvens gyventojų šventė. Ekspozicija po
atviru dangumi iškilmingai perduota Pasvalio
krašto muziejui ir tapo muziejaus padaliniu.
18 d. – Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių memo
rialiniame muziejuje vyko literatūrinė popietė
„Žvaigždėtas paukštlėkis“.
19 d. – Pasvalio krašto muziejaus mažojoje salėje
atidaryta Aidos Dulkienės fotografijų paroda
„Baltijos kelio akimirkos“.
21 d. – Pasvalio M. Katiliškio viešojoje bibliotekoje
vyko parodos „Grįžimas į Baltijos kelią“, skirtos
Baltijos kelio dvidešimtmečiui, atidarymas.
22 d. – Dagių bibliotekoje vyko renginys „Tūkstan
tis žodžių Lietuvai“.
– šalia Grūžių vyko Lietuvos–Prancūzijos
asociacijos Pasvalio skyriaus popietė.
23 d. – vyko Saločių miestelio paminklo žuvu
siems kovose už Lietuvos laisvę atstatymo
20-mečio šventė.
– Pasvalyje kryžių slėnyje, Šv. Jono Bažnyčioje
ir Saločių–Grenctalės pasienio kontrolės punk
te vyko Baltijos kelio 20-mečiui skirti renginiai.
– Gulbinėnuose vyko tradicinis kraštiečių su
sitikimas.
29 d. – Pasvalio krašto Garbės piliečio vyskupo
Jono Kaunecko gimtinėje Trajoniškio kaime
pašventintas medinis kryžius (skulptorius
Arūnas Grušas), skirtas Kauneckų šeimai.
– Velniakalnyje Kalneliškių krašto bendruome
nė surengė Baltijos kelio 20-mečio minėjimą.
– vyko Raubonių kaimo šventė-susitikimas.
RUGSĖJIS
13 d. – po Kryžiaus išaukštinimo atlaidų Krinčino
bažnyčioje prisimintas kun. A. Vienažindys,
1863 m. sukilėliai.
17–20 d.– vyko miesto šventės „Pasvaliui – 512“
renginiai:
17 d. – Pasvalio krašto muziejuje atidaryta paroda
„Pasvalys Lietuvos archyvų dokumentuose“.
18 d. – Pasvalio rajono savivaldybėje atidaryta
paroda „Neįgaliųjų fotomenininkų pleneras
Šventojoje“.

19 d.

20 d.

21 d.
24 d.
25 d.
26 d.
27 d.
30 d.

– Pasvalio M. Katiliškio viešojoje bibliotekoje
vyko Mariaus Katiliškio skaitymai.
– Pasvalio krašto muziejuje atidaryta Joanos
Jackūnienės raštuotų pirštinių ir verbų paro
da „Antras gėlių gyvenimas“.
– Pasvalio centre vyko folkloro festivalio „Sau
la riduolėla“ atidarymas ir romansų vakaras.
– Pasvalio krašto muziejuje vyko katalogo
„Pasvalio tautodailininkai“ pristatymas ir
RATS parodos atidarymas.
– Pasvalio M. Katiliškio viešojoje bibliotekoje
vyko Vilniaus pasvaliečių bendrijos 20-mečio
minėjimas ir Ritos Lauraitienės tapybos dar
bų ant šilko parodos atidarymas.
– Pasvalio bažnyčioje aukotos šv. Mišios už
Pasvalį ir pasvaliečius.
– pristatytas Pasvalio kultūros centro šokio
teatro „Tango end“ ir Rokiškio liaudies teatro
jungtinis projektas – A. Keturakio spektaklis
„Amerika pirtyje“.
– Pasvalio M. Katiliškio viešojoje bibliotekoje
atidaryta lenkų instituto Vilniuje parengta ke
liaujanti paroda „Katynės žudynės“.
– Joniškėlio G. Petkevičaitės-Bitės vidurinėje
mokykloje vyko Europos kalbų diena.
– Pasvalio krašto muziejuje vyko renginys
„Turizmas – įvairovės šventė“, skirtas Pasau
linei turizmo dienai.
– pastatyti ir pašventinti paminklai Pagirnupių
ir Šniūrų kaimams atminti.
– Meškalaukio pradinės mokyklos salėje vyko
tradicinė šventė „Rudens spalvos“ Tarptauti
nei pagyvenusių žmonių dienai paminėti.
– Pasvalio kultūros centre Juozas Erlickas
pristatė programą „Iš lazdos“.
– Joniškėlio kultūros namuose paminėtos
žymaus gydytojo humanisto Jono Leono Pet
kevičiaus 100-osios mirties metinės.
SPALIS

1 d. – Pasvalio muzikos mokykloje vyko Tarptau
tinei muzikos dienai skirtas koncertas. Da
lyvavo kanklių duetas tarptautinių konkursų
laureatės Aistė Bružaitė ir Jolita Sidorenkaitė,
respublikinių konkursų laureatė solistė Aušra
Liutkutė ir Lina Giedraitytė (fortepijonas).
2 d. – Pasvalio M. Katiliškio viešojoje bibliotekoje
vyko kraštiečio poeto Jono Brazdžionio kny
gos „Tarsi rudenio dvelksmas“ pristatymas.
3 d. – Saločiuose vyko Tarptautinei pagyvenusių
žmonių dienai skirta vakaronė.
– Pumpėnuose vyko šventė „Auksinis ru
duo“.
4 d. – Pajiešmenių kultūros namuose pristatyta
Vaidoto Kvašio Švč. Mergelės Marijos 11 iko
nų paroda, 10 d. perkelta į Pasvalio Šv. Jono
Krikštytojo bažnyčią.
10 d. – vyko šventė „Tūkstantmetis ir Žadeikoniai“.
Atidengtas paminklinis akmuo Kaziui Kielai, pa
minėtos 455-osios Žadeikonių kaimo metinės.
– paminėtos Švobiškio evangelikų reformatų
bažnyčios pašventinimo 220-osios metinės.
11 d. – Pušalote vyko Alfonso Mikulskio 100-ųjų
gimimo metinių minėjimas.
15 d. – Pasvalio gimnazijos aktų salėje vyko rengi
nys „Antanas Macijauskas: gyvenimas Lietu
vos naudai ir žmonių gerybei“.
17 d. – Pasvalio M. Katiliškio viešojoje bibliotekoje
vyko „Civitas“ klubo susitikimas su dr. Solveiga
Daugirdaite tema „Žvilgsnis į 1965-uosius“.
– Talačkonių kaime atidengtas paminklas žu
vusiems partizanams.
21 d. – Pasvalio krašto muziejuje vyko tarptautinis
dainuojamosios poezijos festivalis „Tai aš“.
22 d. – Pasvalio krašto muziejuje vyko „Žiemgalos“
draugijos Pasvalio skyriaus posėdis.
23 d. – Pasvalio M. Katiliškio viešojoje bibliotekoje
vyko Jurgai Ivanauskaitei atminti skirtas va
karas.
24 d. – Pasvalio savivaldybėje vyko trečiasis Kons
titucijos egzaminas.
– Valakėlių kultūros namuose vyko Ukmergės
bei Pasvalio dambrelininkų muzikos vakaras.

25 d. – Pasvalio kultūros centre parodytas spekta
klis I. Willquisto „Helverio naktis“, skirtas Pas
valio teatro 10-mečiui ir režisieriaus Gintaro
Kutkausko kūrybinio darbo 25-mečiui.
28 d. – Pasvalio M. Katiliškio viešojoje bibliotekoje pri
statyta Jono Mališausko knyga „Tėvų namai“.
29 d. – Žvirgždžiūnų kapinėse vyko akcija „Užde
kim Vėlinių žvakelę“.
30 d. – Pasvalio krašto muziejuje parodytas spek
taklis „Saulėgrąžos rasa“, skirtas Pasvalio
teatro 10-mečiui ir režisieriaus Gintaro Kut
kausko kūrybinio darbo 25-mečiui.
31 d. – Ragujų ir Papyvesių kapinėse pristatyta
giesmių ir poezijos kompozicija „Ilgesys“.
LAPKRITIS
1 d. – Daujėnuose vyko akcija „Liepsnelė ant už
miršto kapo“.
– Girsūduose vyko akcija „Išėjusiems į tylu
mą“.
5 d. – Kriklinių bibliotekoje vyko poezijos skaity
mai „Paukštis į dangų. Žodis – į širdį“.
– Ustukių kultūros namuose vyko kaimo ben
druomenių konferencija.
6 d. – Pasvalio kultūros centre vyko krikščioniš
kos muzikos festivalis jaunimui „Proveržis“.
– Pasvalio kultūros centre vyko susitikimas su
dailininku, rašytoju Kęstučiu Kasparavičiumi
ir žurnalo „Laimiukas“ pristatymo renginių or
ganizatoriumi Sauliumi Valužiu.
– Pasvalio krašto muziejuje paminėtos kom
pozitoriaus Alfonso Mikulskio 100-osios gimi
mo metinės.
– Pumpėnų bibliotekoje pristatyta kraštiečio
Marijono Raudonio poezijos knyga „Pavasarį
pasėja vyturiai“.
9 d. – Pasvalio M. Katiliškio viešojoje bibliotekoje
vyko šviesos ir žodžio šventė, skirta Šiaurės
šalių bibliotekų savaitei.
10 d. – Pasvalio M. Katiliškio viešojoje bibliotekoje
atidaryta LPS „Bočiai“ Pasvalio bendrijos na
rių rankdarbių paroda.
11 d. – vyko „Civitas“ klubo susitikimas-diskusi
ja su žurnalistu, politikos apžvalgininku dr.
Kęstučiu Girniumi tema „Lisabonos sutartis,
Europos Sąjunga ir Lietuva“.
13 d. – Pasvalio krašto muziejuje vyko stalo žaidi
mų vakaras.
14 d. – Pasvalio kultūros centre parodytas spekta
klis A. Kutkauskienės „Keleivio byla“, skirtas
Pasvalio teatro 10-mečiui ir režisieriaus Gin
taro Kutkausko kūrybinio darbo 25-mečiui.
– Pasvalio rajono savivaldybėje vyko projekto
„Pilietiškumo mokykla“ renginiai.
15 d. – Pasvalio kultūros centre vyko Pasvalio ra
jono vokalinių ansamblių konkursas „Rudens
melodija“.
19 d. – Pasvalyje vyko renginiai, skirti Lietuvos ka
rių dienai.
20 d. – Pasvalio P. Vileišio gimnazijoje vyko mate
matikos uždavinių sprendimo varžybos Bro
niaus Grigelionio taurei laimėti.
– atidengtas naujasis Grūžių kaimo kryžius, skir
tas Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui.
21 d. – Ustukių kultūros namuose vyko tradicinė
rudens šventė.
– Pasvalio M. Katiliškio viešojoje bibliote
koje vyko pumpėniečio Marijono Raudonio
eilėraščių knygos „Pavasarį pasėja vyturiai“
pristatymas.
22 d. – Pasvalio kultūros namuose paskaitą „Nežino
ma Europos istorija“ skaitė lektorius iš Londono
Metropolitan universiteto Aivaras Lileika.
25 d. – Pasvalio M. Katiliškio viešojoje bibliotekoje
vyko „Civitas“ klubo susitikimas su istoriku,
Seimo nariu dr. Arvydu Anušausku ir jo kny
gos „KGB Lietuvoje. Slaptosios veiklos bruo
žai“ pristatymas.
27 d. – Pasvalio rajono savivaldybės didžiojoje sa
lėje vyko „Žiemgalos“ draugijos konferencijasuvažiavimas.
– Pasvalio kultūros centro Švobiškio skyriuje
vyko popietė vyresnio amžiaus žmonėms.

28 d. – Pasvalio kultūros centro Norgėlų skyriuje
vyko vakaronė „Po rudens darbų“.
– Pasvalio kultūros centro Daujėnų skyriuje
vyko ūkininkų vakaronė.
GRUODIS
1 d. – atidaryta Danijos Karalystės ambasados
parengta plakatų paroda „Klimato kaita“.
– Pasvalio muzikos mokykloje vyko choro
„Vilnius“ koncertas.
2 d. – vyko „Civitas“ klubo susitikimas-diskusija
su filosofu, teologu, Dialogo kultūros instituto
vadovu Rimantu Meškėnu.
3 d. – Pasvalio muzikos mokykloje vyko valanda su
tarptautinių konkursų laureatais smuikininku
Dainiumi Puodžiuku ir pianistu Aidu Puodžiuku.
4 d. – Vaškų kultūros namuose paminėta Tarptau
tinė neįgaliųjų diena, veikė Pasvalio rajono
neįgaliųjų fotografų darbų paroda.
– Pasvalio krašto muziejuje vyko Pasvalio
krašto žmonių kalėdinė kūrybinių darbų par
oda „Metai“.
– Pasvalio M. Katiliškio viešojoje bibliotekoje
vyko ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus
vaikų piešinių ir fotografijos paroda „Aš esu“,
skirta Pasvalio gimtadieniui.
6 d. – Pasvalio kultūros centre vyko tradicinė pre
mijų teikimo ceremonija „Pasvaliui – 512“.
8 d. – Pasvalio M. Katiliškio viešojoje bibliotekoje
vyko rašytojo ir publicisto Arūno Sprauniaus
kūrybos vakaras.
10 d. – Pasvalio policijos komisariate vyko piešinių
paroda-konkursas „Mes – policijos bičiuliai“.
11 d. – Pasvalio P. Vileišio gimnazijoje vyko Lietu
vos mokinių 21-osios informatikos olimpia
dos rajoninis etapas.
– prie miesto seniūnijos įžiebta kalėdinė
eglutė.
–Pasvalio kultūros centro Mikoliškio skyriuje
vyko advento vakaronė.
15 d. – Pasvalio M. Katiliškio viešojoje biblioteko
je kraštietis vertėjas, humanitarinių mokslų
dr. prof. Vytautas Bikulčius skaitė paskaitą
„Šiuolaikinis prancūzų romanas“.
16 d. – Pasvalio kultūros centro Norgėlų skyriuje
vyko advento popietė.
17 d. – vyko Pasvalio muzikos mokyklos Akorde
ono skyriaus mokinių koncertas „Belaukiant
šv. Kalėdų“.
18 d. – Pasvalio muzikos mokyklos salėje vyko
konkursas „Dainų dainelė“.
– Pasvalio M. Katiliškio viešojoje bibliotekoje
vyko susitikimas su kraštiečiu dailininku vitra
žistu, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno
premijos laureatu Algirdu Dovydėnu ir jo dar
bų parodos atidarymas.
– Pasvalio kultūros centre vyko tradicinis lab
daros vakaras.
19 d. – vyko Reginos Grubinskienės kūrybos vaka
ras.
20 d. – Pušaloto parapijos namuose vyko advento
popietė ,,Gerumo po saują“.
– Diliauskų kultūros namuose vyko advento
popietė „Advento rimty susimąstom“.
22 d. – vyko Pasvalio kultūros centro vaikų ir jau
nimo dramos studijos spektaklio „Užburtoji“
premjera.
26 d. – Pasvalio kultūros centro Norgėlų skyriuje
vyko kalėdinė popietė vaikams.
27 d. – Pušaloto pagrindinės mokyklos salėje vai
kams surengta Kalėdų eglutės šventė.
– Pasvalio kultūros centre vyko teatralizuotas
kalėdinis koncertas „Repeticija“.
30 d. – Pasvalio krašto muziejuje atidaryta muzie
jininko Antano Stapulionio fotografijų paroda
„Senųjų medinių trobesių puošyba Pasvalio
krašte“ ir pristatyta degtukų dėžučių kolekcija.
ATITAISYMAS
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67

