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2022 metai GRUODIS 

 

Grigonytė-Lozovska, Nijolė. Kai kūryba sukasi apie gyvenimą: [pokalbis su dailininke Nijole 
Grigonyte-Lozovska] / [kalbėjosi] Agnė Aržuolaitė. – Iliustr., portr. – Rubrika: Žurnalo viešnia // Prie 
Nemunėlio. – ISSN 1822-6221. – 2022, Nr. 2(49), p. 54–56. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos parodų galerijoje nuolat veikia įvairiausių 
menininkų parodos, pritraukiančios lankytojų. Rugsėjo mėnesį galerijoje veikė dailininkės N. 
Grigonytės-Lozovskos paroda „Ir vėl apie gyvenimą“. 

 

Matiukienė, Alicija. Gerbiami kraštiečiai! / Alicija Matiukienė. – Iliustr. // Radviliškio kraštas. – 

ISSN 1822-0517. – 2022, Nr. 2(37), p. 2. 

Rokiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė, Rokiškio krašto kultūros žurnalo „Prie 

Nemunėlio“ redaktorė apie sąsajas su Radviliškio kraštu, bibliotekos leidžiamą kultūros ir istorijos 
žurnalą „Radviliškio kraštas“. 

 

Matiukienė, Alicija. Gerbiami skaitytojai,: [pratarmė] / Alicija Matiukienė. – Iliustr. // Prie 

Nemunėlio. – ISSN 1822-6221. – 2022, Nr. 2(49), p. 2. 

 

Vilkickienė, Daiva. Dokumentinė istorija: Juozo Keliuočio tremtys / Daiva Vilkickienė. – Iliustr. // 

Prie Nemunėlio. – ISSN 1822-6221. – 2022, Nr. 2(49), p. 14–18. 

Tremtinio dalią žurnalistui, redaktoriui, publicistui ir vertėjui J. Keliuočiui, stojusiam opozicijon 

visoms prieškario Lietuvos politinėms partijoms, teko patirti dėl savo pažiūrų ir principų, kurių 
įgyvendinti nepavyko dėl sovietinės okupacijos. Patyręs Pečioros, Vorkutos, Solikamsko lagerių 
baisumus, ir sugrįžęs į Lietuvą, persekiojamas saugumo agentų, izoliuotas, paženklintas skurdo ir 
pažeminimų, neišsižadėjo savo principų. 

 

Vilkickienė, Daiva. Edukacija „Veidaknygė“: [žinutė] / Daiva Vilkickienė. – Iliustr. – Galerija // Tarp 

knygų. – ISSN 0868-8826. – 2022, Nr. 12 (gruodis), p. 35. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka 2022 metais vykdė projektą „Literatūrinė 
vaivorykštė“, kuris apėmė 12 vaivorykštės spalvų kodais paženklintų renginių, pristačiusių literatūrą 
įvairiomis meno raiškos formomis. Renginyje-edukacijoje „Veidaknygė“ pasirinktus literatūrinius 
personažus kūrė Rokiškio profesinio mokymo centro vizažo specialybės moksleiviai. 
 

Vilkickienė, Daiva. Poezija kitaip / Daiva Vilkickienė. – Iliustr. // Tarp knygų. – ISSN 0868-8826. – 

2022, Nr. 12 (gruodis), p. 30–31. 

Siekdama skatinti visuomenę atrasti poeziją, Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka 2022 
metais vykdė Daivos Vilkickienės parengtą projektą „Poezija kitaip“, iš dalies finansuotą Lietuvos 
kultūros tarybos ir Rokiškio rajono savivaldybės, ir pasitelkusi inovatyvias priemones, pakvietė 
gyventojus jiems patogiu metu klausytis pačių autorių ar aktorių skaitomų eilių. Sukurtos tokios 
inovacijos kaip „Skambanti siena“ bei „Skambantys suoliukai“ nėra naujiena Lietuvoje, tačiau leidžia 
dalytis ir plačiau skleisti Rokiškio krašto poetų ir literatų kūrybą. Įgyvendinant projektą parengti ir 
keturi maršrutai, supažindinantys su krašto poetais ir jų kūryba. Tai maršrutai „Paulio Širvio keliais“, 

„Pažintis su kraštiečiais poetais“, „Kraštiečių poetų keliais“ ir „Rokiškio rajono literatai“. 

 

Vilkickienė, Daiva. Rokiškio literatų poezija tarmiškai / Daiva Vilkickienė. – Iliustr., portr. – 

Aukštaitiška tarmė. – Turinyje: „Gramatėla bočių kalbai“; „Atskridai iš samanam apaugusių, 
pražilusių bakūžių…“; Pauliui Širviui. Tu unt runkų atneši man gelstuntį rudenį (rytų aukštaičių 
rokiškėnų tarme); Trioletas; Tėviškė; Trialetas aukštaitiškai; Kai prigįsta dvara satynai / Gražina 
Pitrėnienė. Užmiršta uogienė; Už Užpalių / Danutė Mažeikienė // Rokiškio krašto etnokultūrinės 



2 

veiklos trisdešimtmetis / [sudarytoja Loreta Araminienė]. – Rokiškis: Rokiškio turizmo ir verslo 
informacijos centras, 2022. – P. 18–25. 

Apie Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos etnokultūrinę veiklą ir 
renginius lietuvių kalbos puoselėjimui bei tarmių išsaugojimui: skaitovų bei pasakorių, rašinių, 
tarmiškos kūrybos konkursus. Pristatomos tarmiškai kuriančios literatų klubo „Vaivorykštė“ narės 
Gražina Pitrėnienė ir Danutė Mažeikienė bei jų kūryba. 
 

Vilkickienė, Daiva. Vaivos juosta / parengė [Daiva Vilkickienė]. – Turinys: „Mano kelias iš duonos 
ragavimo…“ / Albinas Kuliešis. „Kai tamsuma atsitraukia…“ / Rita Japkevičienė. „Noriu… Kad būtų 
rytas ir vakaras…“; „Išragausiu varvančias liepas…“ / Emilija Kvedarienė. „Vaikystės namą laimina 

laumė Vaiva…“ / Jolanta Augulienė. Triptikas „Sugausiu vaivorykštės juostą“ / Vida Papaurėlienė. 
„Vaivos rykšte manęs nenuplaksi…“ / Regina Baltrūnienė. „Gražiausia arka vasaros manos“ / 

Genovaitė Koriznienė. „Susitiko du draugai…“ / Rita Rimiškienė. Trioletas „Vaivorykštė širdyje“ / 

Gražina Pitrėnienė. Miniatiūra „Vaivorykštės šokis ant vyno taurės krašto“ / Reda Kiselytė // Prie 
Nemunėlio. – ISSN 1822-6221. – 2022, Nr. 2(49), p. 73–74. 

2022 m. Rokiškio J. Keliuočio viešoji biblioteka vykdė projektą „Literatūrinė vaivorykštė“. Viena 

iš projektų veiklų buvo poetinis video/fotografijos konkursas „Vaivos juosta“, kuriame dalyvavo 55 

dalyviai iš visos Lietuvos, fotografavę ar filmavę vaivorykštes ir pritaikę tekstus. Konkurse dalyvavo ir 
fotografijų autoriai, sukūrę joms savo tekstus. Projekto vadovė – bibliotekos direktorės pavaduotoja 
Daiva Vilkickienė. 
 

Viskaitienė, Rita. 2022 metais išleisti rokiškėnų leidiniai / sudarė Rita Viskaitienė. – Iliustr. // Prie 

Nemunėlio. – ISSN 1822-6221. – 2022, Nr. 2(49), p. 75–80. 

 

Viskaitienė, Rita. Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos ekslibrisai / 
Rita Viskaitienė. – Iliustr. // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: V. Staniulio knygynas, 2022. 

–T. VII, p. 391. 

Apie dailininkų Sauliaus Ikamo ir rokiškėno Arūno Augučio sukurtus Rokiškio Juozo Keliuočio 
viešosios bibliotekos ekslibrisus. 

 

Žindulienė, Irena. Šienapjūtės tradicijos Konstantinavos apylinkėse / Irena Žindulienė. – Iliustr. – 

Papročiai ir tradicijos // Rokiškio krašto etnokultūrinės veiklos trisdešimtmetis / [sudarytoja Loreta 
Araminienė]. – Rokiškis: Rokiškio turizmo ir verslo informacijos centras, 2022. – P. 28–33. 

Apie šienapjūtės tradicijas Aukštaitijoje bei Konstantinavoje nuo 2013 metų rengiamas „Pirmosios 

pradalgės“ varžytuves, kurias rengia bendruomenės santalkos pirmininkė ir bibliotekininkė Irena 
Žindulienė su bendruomene. 

 

Bičiūnaitė, Vilma. Į biblioteką – pasigrožėti floristės darbais / Vilma Bičiūnaitė. – Iliustr. // Gimtasis 

Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, gruod. 6, p. 7. 

Rokiškio Juozo Keliuočio bibliotekoje atidaryta obelietės Ernestos Pivoriūnienės kūrybinių darbų 
paroda „Su cinkeliu“. Parodoje eksponuojami įvairiaspalviai kalėdiniai žaisliukai, nykštukai, interjero 
puošmenos, įvairūs mezginiai, suvenyrai. Pristatydama parodą autorė dėkojo visiems atėjusiems, 
palaikiusiems, padėjusiems surengti parodą. Po parodos pristatymo vyko nemokama kalėdinių eglučių 
kūrimo edukacija.  
 

Grigalienė, Rita. Į „Pasimatymą kine“ – ieškoti pagalbos ne sau, o būdų padėti kitiems / Rita 
Grigalienė. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, gruod. 6, p. 5. 

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus „Šiltų apsilankymų“ programos savanoriai Rokiškio senjorus 
pakvietė į „Pasimatymą kine“. Gruodžio 3 d. Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje rodytas 
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režisieriaus Andriaus Lekavičiaus filmas „Kernagis“ – pirmas dokumentinis pasakojimas apie maestro 

Vytautą Kernagį. Tai antras toks surengtas pasimatymas. Per pirmąjį rodytas dokumentinis filmas 

„Šuolis“. Atvykusius žiūrėti filmo pasitiko LRK Rokiškio skyriaus vadovė Jurgita Erslovienė su dukra 
Smilte bei šio skyriaus savanoriai.  

 

Malinauskienė, Aušra. Rokiškio bibliotekininkų tradicija stebina šalies kolegas / Aušra 
Malinauskienė. – Iliustr. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2022, gruod. 6, p. 8. 

Lapkričio 30 d. Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje paminėta 53-oji Bibliotekininko 

diena. Šventės pradžioje bibliotekos direktorė Alicija Matiukienė dėkojo kolegoms už bendrą darbą ir 
meilę savo profesijai. Šventės metu Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė įteikė 
padėkas kolegėms, mininčioms darbo jubiliejus ir asmenines sukaktis. Padėka už 10 metų, atiduotų 
įstaigai, buvo įteikta vyr. buhalterei Ramintai Dilienei, 15 metų darbo bibliotekoje sukaktį minėjo 
Regina Šimėnienė, Suvainiškio filialo vyresnioji bibliotekininkė, Rita Inčiūrienė, Martynonių filialo 
vyresnioji bibliotekininkė ir Valda Bugailiškienė, Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos 
Lankytojų skyriaus vyresnioji bibliotekininkė. Bibliotekininkes sveikino ir Rokiškio meras Ramūnas 
Godeliauskas bei Rokiškio rajono savivaldybės Komunikacijos ir kultūros skyriaus vedėja Irena 

Matelienė, kuri įteikė padėkas bibliotekos darbuotojoms, kurios šiam darbui atidavė 20 ir daugiau 
metų. 40 metų bibliotekoje dirba Sigita Šimanauskienė, Lukštų ir Gediškių filialų vyresnioji 
bibliotekininkė, 35 metus dirba Audronė Tupalskienė, Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos 
vyriausioji bibliografė, 25 metus bibliotekininkystei atidavusi Dalia Kumpauskienė, Čedasų filialo 
vyresnioji bibliotekininkė ir 20 metų darbo stažas Onuškio filialo vyresniosios bibliotekininkės Nijolės 
Brenčienės. 
 

Paslaptys po skrybėlėmis / parengė Daiva Vilkickienė. – Iliustr. – Rubrika: Knygų apžvalga // 
Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, gruod. 6, p. 8. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka pristato ir siūlo paskaityti knygas apie spalvingą 
gyvenimą, tai: Tove Ditlevsen „Kopenhagos trilogija“ 2022, Rimantas Kmita „Ugnies giesmės. 
Tūkstantis Sigito Gedos veidų“ 2022, Liucinda Riley „Žmogžudystės Flyto namuose“ 2022, Fritz 

Riemann „Pagrindinės baimės formos“ 2021, Madlena Szeliga „Siaubas“ 2020, Karl Newson 

„Paslapčių skrybėlė“ 2021, Dashiel Fernandez „Padūkėlių mokykla. Gimtadienio staigmena“ 2021.  

 

Stočkienė, Greta. Rokiškyje – paskaita apie dezinformaciją ir jos valdymą / Greta Stočkienė // 
Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, gruod. 6, p. 3. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyko paskaita apie propagandą, dezinformaciją, 
kaip tapti atspariam. Paskaitą vedė istorikė, visuomenininkė Luka Lesauskaitė.  

 

Bičiūnaitė, Vilma. Ką apdovanojo lailiūniečiai? / Vilma Bičiūnaitė. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. – 

ISSN 1822-7740. – 2022, gruod. 13, p. 7. 

Pandėlio seniūnijos, Lailūnų kaime vyko tradicinė adventinė popietė „Gerumu sušildyk“ papildyta 

nauju akcentu – nominacijomis „Metų senjoras“. Nominacijos skirtos senjorams Vincui ir Onai 

Bagužiams, Onai Alasavičienei, Emilijai Dimienei, Alfonsui Vaitiekūnui. Nominacijas įteikti padėjo 
rajono meras Ramūnas Godeliauskas. Lailūnų kaimo bendruomenės moterys artėjančių Kalėdų proga 
pradžiugina senjorus, sulaukusius daugiau kaip 75 metų, jiems paruošia rankų darbo dovanėles. Šįmet 
senjorai gavo kalėdinių meduolių dėžutes, šių dovanų sulaukė ir kaime gyvenantys ukrainiečių vaikai. 
Renginio metu sveikinimai skirti ir 15 metų kaimo bibliotekoje dirbančiai Lailūnų kaimo 
bendruomenės pirmininkei Ritai Inčiūrienei. Renginyje prisiminti senovės papročiai, susirinkusius 
linksmino Biržų kultūros centro Papilio skyriaus saloninės muzikos duetas.  
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Viltis – sužinoti / parengė Daiva Vilkickienė. – Iliustr. – Rubrika: Knygų apžvalga // Gimtasis 
Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, gruod. 13, p. 8. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka pristato ir siūlo paskaityti knygas: Harlan Coben 
„Giminaitis“ 2022, John Grisham „Teisėjo sąrašas“ 2022, Nadia Hashimi „Žiežirbos lyg žvaigždės“ 

2022, Rokiškio krašto etnokultūrinės veiklos trisdešimtmetis 2022, Richard Osman „Žmogus, miręs du 
kartus“ 2022.  

 

Pavilonienė, Enrika. „Laimink naują dieną“ – dar viena galimybė sustoti ir skirti laiko sau / Enrika 
Pavilonienė. – Iliustr. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2022, gruod. 16, p. 4. 

Asociacija „Rokiškio mamų klubas“ šiais metais įgyvendino įvairias idėjas ir iniciatyvas, skyrė 
laiko narių psichologinei bei psichinei sveikatai stiprinti. Prie to prisidėjo parengtas projektas 

„Laimink naują dieną“, finansuotas Rokiškio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo 
fondo lėšomis. Galimybę sustoti ir pažvelgti į savo vidų mamoms suteikė dalyvavimas keturiuose 
neuroedukacijos susitikimuose, kurie buvo skirti keisti požiūrį, mąstymą, susistovėjusią elgseną, atrasti 
naujų būdų šiek tiek pažvelgti į save iš šalies, atrasti skirtingų problemų sprendimų būdų. Užsiėmimus 
vedė lektorė Rita Dūdėnė. Visų užsiėmimų metu buvo piešiama pieštukais, guašu ir pastelėmis, o 
paskutinio susitikimo metu buvo pasitelkti pirštai. Susitikimai, vykę bibliotekoje, suteikė galimybę ir 
kitaip pažvelgti į knygas, kurias pristatymams atrinko Rokiškio Juozo Keliuočio bibliotekos vaikų ir 
jaunimo skyriaus vedėja Aušra Žukauskienė. Moterys susiduria su kasdieniais gyvenimo 

pasirinkimais, tad joms reikia nemažai jėgų, kad priimtų teisingus sprendimus. Tai įgyvendinti galima 
tik turint nemažai vidinių resursų. Vienas iš greitų būdų tuos resursus atkurti – per uoslę. Kvapų 
maišymo dirbtuvėlių metu „Emocinė vaistinėlė“ projekto metu dalyvės turėjo galimybę pažinti savo 
emocijas, išmokti jų valdymo būdų. 
 

Prie Nemunėlio: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, gruod. 

17, p. 1. 

Gruodžio 20 d. Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyks Rokiškio krašto kultūros žurnalo „Prie 

Nemunėlio“ naujo numerio pristatymas.  

 

Bičiūnaitė, Vilma. Ačiū, kad nepamirštat / Vilma Bičiūnaitė. – Iliustr. – Rubrika: Aš/mes – LT // 

Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, gruod. 20, p. 6. 

Prieš trylika metų Lailūnų kaimo bendruomenės valdybos nariams kilo idėja aplankyti senukus ir 
įteikti pačių gamintas dovanėles. Sveikinti tie, kuriems per 80 metų, vėliau pasveikinti vyresni nei 75 

metų. Kiekvienais metais buvo teikiamos vis kitokios rankų darbo dovanėlės. Šiais metais moterys 
prikepė meduolių, kuriuos supakavo į kalėdines dėžutes. Senoliams dovanas išvežiojo Lailūnų kaimo 
bendruomenės narės Rita Inčiūrienė, Aurelija Vošterienė, Daiva Jakubkienė, kartu vyko ir „Gimtojo 

Rokiškio“ darbuotojai. Iš viso aplankyti 26 senoliai.  
 

Tvirkutienė, Sigita. Adventinė šeimų popietė „Jei širdyje tiki Kalėdų stebuklu“ / Sigita Tvirkutienė. – 

Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, gruod. 20, p. 7. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje vyko tradicinė 
adventinė šeimų popietė „Jei širdyje tiki Kalėdų stebuklu“, kurioje dalyvavo bibliotekos lankytojai. 

Renginio pradžioje buvo rodomas filmas „Atverskime kalėdinės knygos puslapį“. Sveikinimo ir 

padėkos žodžius susirinkusiems tarė skyriaus vedėja Aušra Žukauskienė. Bibliotekos skaitytoja, 
smuikininkė Adelė Dovydaitė atliko kelis muzikinius kūrinius, bibliotekos lėlių teatras „Padaužiukai“ 

parodė spektaklį „Trys paršiukai“, po spektaklio vyko edukacinis-terapinis užsiėmimas „Mėnulio 
žemėlapis“, kur ramioje aplinkoje įsiklausė į savo jausmus.  
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Kalėdinę nuotaiką skleidžia bendra prakartėlė / Pandėlio miesto bibliotekos nuotr. – Iliustr. // 

Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, gruod. 22, p. 7. 

Šventiniu laukimo laikotarpiu Pandėlio miesto bibliotekoje veikia keramikos darbų paroda, kurios 
pagrindinis akcentas yra prakartėlė. Ją sukūrė Pandėlio UDC dailės studiją lankančios Laimutė 

Aleinikovienė, Gražina Kamarauskienė, Nijolė Leišienė, Eugenija Sarapienė, Rima Žėkienė bei 
ukrainietis, Pandėlio gimnazijos moksleivis Yehor Ukrainets.  
 

Kirstukienė, Vaiva. Kas išskirtinio šiemet įvyko Rokiškio kultūroje? / Vaiva Kirstukienė, Audronė 
Vainauskaitė, Daiva Vilkickienė. – Iliustr. – Rubrika: Patirk čia… // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-

7740. – 2022, gruod. 22, p. 6. 

Apie šių metų įsimintiniausius, reikšmingiausius kultūrinius renginius mintimis pasidalina 
Rokiškio kultūros centro direktorė V. Kirstukienė, Rokiškio kultūros centro kultūrinės veiklos ir 
komunikacijos organizatorė Audronė Vainauskaitė, Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorės 
pavaduotoja D. Vilkickienė.  
 

Rokiškio literatų klubas „Vaivorykštė“ / parengė Daiva Vilkickienė. – Iliustr. – Rubrika: Mano 

kūryba tavo. – Turinys: „Tėviškės netekus…“; „Ko reikia meilei?“ / Zita Mironienė. Triptikas Elenai 

Mezginaitei atminti; Balti keliai; Norėjai, tikėjai, žinojai; Baltam kely; „Jau metai baigias…“ / Vida 

Papaurėlienė // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2022, gruod. 27, p. 9. 

Apie Rokiškio rajono literatų klubo „Vaivorykštė“ nares Zitą Mironienę ir Vidą Papaurėlienę, 
pateikta jų kūryba. 
 

Danutė Daunytė-Bružienė (1937–2022): [ilgametė Panemunėlio geležinkelio stoties 
bibliotekininkė]: [nekrologas] / Rokiškio rajono bibliotekininkų bendruomenė. – Iliustr. // Gimtasis 

Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, gruod. 29, p. 3. 

Gimė Rukšių kaime1937 02 17, mirė 2022 12 27. Bibliotekiniam darbui atidavė 42 metus.  
 

Knygos ilgiems žiemos vakarams / parengė Daiva Vilkickienė. – Iliustr. – Rubrika: Knygų 
apžvalga // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, gruod. 29, p. 8. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka pristato ir siūlo paskaityti knygas apie itališkas aistras, 
himną Prancūzijos provincijai, mados paslaptis, Smetonos laikų Kauną, tai: N. Pellegrino „Itališkos 
vedybos“ 2016, N. Pradas „Barselonos svajos“ 2017, V. Rykštaitė „Trisdešimt“ 2017, J. Salter 

„Žaidimas ir pramoga“ 2019, A. Kay „Naktinę pamainą prieš Kalėdas“ 2020, A. Čepienė „Gyvenimo 

laikrodžio dūžiai“ 2018.  

 

In Memoriam Danutė Daunytė-Bružienė (1937–2022): [ilgametė Panemunėlio geležinkelio 
stoties bibliotekos darbuotoja]: [nekrologas] / Rokiškio rajono bibliotekininkų bendruomenė. – Iliustr. 

// Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2022, gruod. 30, p. 14. 

 

Malinauskienė, Aušra. Juodojo tigro metai: kasmet naujas kreditas, jungtuvės ir būsimas 100-metis / 

Aušra Malinauskienė. – Iliustr. – Pabaiga. Pradžia: 2022, Nr. 101. – Buvo kuo džiaugtis / Dalius 
Trumpa. Neaplenkė resursų brangimas / Diana Jokimčienė. Papildoma kėdutė prie stalo / Rimantas 

Čepulis. „Mes nekuriam problemų“ / Diana Giedrikienė. Nerimas pradžioje / Vaiva Baltrūnaitė-

Kirstukienė. Perspektyvos nusimato geros / Raimundas Martinėlis. Krizės sudaro sąlygas atsibusti / 
Jolanta Paukštienė. Įsmeigė akis į tašką / Alicija Matiukienė. Išsaugojo darbo vietas / Vladas Janulis. 
Dvi sujungė į vieną / Virgilijus Dambrauskas. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2022, gruod. 

30, p. 1–4. 
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„Rokiškio Sirena“ kalbino Rokiškio krašto įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovus ir paprašė 

pasidalinti mintimis, kokie buvo besibaigiantys juodojo tigro metai, su kokiais iššūkiais susidūrė, kuo 
gali pasidžiaugti ir ko tikisi iš 2023 metų. 
 

Stanys, Andrius. Rokiškėnų Naujųjų metų lūkesčiai / Andrius Stanys, Reda Milaknienė. – Iliustr. – 

Rubrika: Metų lūkesčiai // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, gruod. 31, p. 6. 

Ko tikėtis iš Naujų metų, kokie planai, svajonės, viltys, lūkesčiai mintimis apie tai pasidalina 
rokiškėnai: Gintautas Matulis, Martynas Karaliūnas, Eglė Baranauskienė, Audrius Dilys, Rolandas 

Katinauskas, Žėrutė Semaškienė, Saulė Kazinavičienė, Snieguolė Galvelienė, Audrius Dagys, Valdis 
Vaičėnas.   


