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2022 metai LAPKRITIS 

 

Bičiūnaitė, Vilma. Kelionė po kaimus: netikėtų problemų sukėlė dvaras ir asfaltuota gatvė / Vilma 
Bičiūnaitė. – Iiustr. – Rubrika: „Gimtasis…“ atvyksta pas Jus // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. 

– 2022, lapkr. 5, p. 6. 

„Gimtojo Rokiškio“ darbuotojai lankėsi paskutinėse šešiose bibliotekose, susitiko su vietos 
gyventojais, domėjosi jų problemomis. Kaimuose juos pasitiko bibliotekose susirinkę gyventojai ir jose 

dirbančios bibliotekininkės, tai Aukštakalniuose dirbanti Genė Mikėnaitė, Kalviuose – Gražina 
Matukienė, Salose – Rasa Kalnietienė, Panemunėlio geležinkelio st. bibliotekoje – Jūratė Morkūnienė, 
Panemunėlio miestelio bibliotekoje – Dalia Giriūnienė, Sėlynės bibliotekoje – Vaida Griškienė.  
 

Žaidimas: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, lapkr. 5, p. 1. 

Lapkričio 19 d. Skemų bibliotekoje vyks „Auksinio proto“ žaidimas. Norintiems jame dalyvauti 
reikia suburti komandą nuo 4 iki 8 asmenų, sugalvoti komandos pavadinimą, išsirinkti kapitoną.  
 

Performansas: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, lapkr. 8, p. 

1. 

Lapkričio 11 d. Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyks performansas „Garso, 

šviesos ir teksto sąjunga rudens voratinkliuose“. 
 

Susitikimas: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, lapkr. 8, p. 1. 

Lapkričio 16 d. Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyks susitikimas su dainininke 
Giedre Kaukaite. Renginio metu dainininkė pristatys atsiminimų knygą „Mano Eldoradas“. 
 

Kelias: Vakar Šiandien  Rytoj // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, lapkr. 12, p. 1. 

Lapkričio 17 d. Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyks maršruto „Kraštiečių poetų kelias“ 

pristatymas.  
 

Stočkienė, Greta. „Rokiškio verslo aitvarai“: svarbiausia – bendrystė / Greta Stočkienė // Gimtasis 
Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, lapkr. 12, p. 2. 

Lapkričio 10 d. Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyko „Rokiškio verslo aitvarų“ 

apdovanojimai, pagerbti rajono verslininkai. Jiems dėkota už indėlį į Rokiškio krašto klestėjimą – 

užimtumo didinimą, investicijų pritraukimą, pagalbą kultūrai, sporto, socialinėse srityse. Šie 
apdovanojimai teikiami jau antri metai. Pasak rajono mero Ramūno Godeliausko, šiemet dėkota ir 
mažiems verslams, kurių indėlis į Rokiškio krašto gyvenimą yra itin svarbus. „Rokiškio verslo aitvarų“ 

statulėlės buvo įteiktos dešimčiai Rokiškio rajono įmonių. Rokiškio verslininkams dėkojo ir Rokiškio 
užimtumo tarnybos vadovė Dalia Starkuvienė. Renginyje dalyvavo ir Seimo nario Vidmanto Kanopos 

padėjėja Aldona Minkevičienė. Renginyje dalyvavo ir pranešimą „Europos Sąjungos investicijos“ 

skaitė VšĮ „Inovacijų agentūra“ Investicijų valdymo departamento direktorės pavaduotoja Gintarė 
Kuncaitytė, renginį vedė Loreta Sungailienė. Renginį organizavo Rokiškio turizmo ir verslo 
informacijos centras.  
 

Kudirkienė, Gailutė. Kad nuolat stebintų, turi sekti net pačias naujausias madas / Gailutė Kudirkienė. 
– Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2022, lapkr. 15, p. 5, 8–9. 

Apie Rokiškio rajono Suvainiškio kaimo gyventojų – Pandėlio bibliotekininkės Virginijos ir 
Pandėlio gimnazijos ūkio skyriaus darbuotojo Virgilijaus Konstanblackų pavyzdinę sodybą. 
 

Kur kas daugiau, nei matome plika akimi… / parengė Daiva Vilkickienė. – Iliustr. // Gimtasis 

Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, lapkr. 15, p. 8. 
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Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka pristato ir siūlo paskaityti knygas: Lucy Foley 
„Medžioklės vakarėlis“ 2022, Vladimir Nabokov „Kairysis kaspinas“ 2022, Evelina Daciūtė „Duobė“ 

2021, Justinas Žilinskas „Bėgliai: jūrų keliais į Ameriką“ 2022, Agnesa Kenešytė-Gricė „Sulaukti 

aušros“ 2021. 
 

Malinauskienė, Aušra. Verslo aitvarai nutūpė Rokiškio krašto įmonėse / Aušra Malinauskienė. – 

Iliustr // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2022, lapkr. 15, p. 1, 4–5. 

Lapkričio 10 d. Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyko 
Rokiškio verslo apdovanojimų vakaras „Rokiškio verslo aitvarai“. Prieš metus įvyko pirmasis 
„Rokiškio verslo aitvarai“ renginys, kurio pagrindinė idėja – padėkoti Rokiškio rajono verslo atstovams 
už jų indėlį mūsų kraštui – sukurtomis darbo vietomis, užimtumo didinimu, investicijų pritraukimu, 
pagalba kultūros, sporto, socialinėse srityse, o šiais metais apdovanojimai įteikti dešimčiai įmonių 
skirtingose nominacijose, kurių veiklos rezultatai lemia ne tik pačių įmonių sėkmę, bet ir prisideda prie 
rokiškėnų gyvenimo kokybės bei miesto vystymosi. Verslo įmonių apdovanojimų ceremonija prasidėjo 
VšĮ „Inovacijų agentūra“ Investicijų valdymo departamento direktorės pavaduotojos Gintarės 
Kuncaitytės pranešimu apie Europos Sąjungos investicijas. Susirinkusius sveikino Seimo nario 
Vidmanto Kanopos padėjėja Aldona Minkevičienė, Rokiškio verslo klubo prezidentas Irmantas 
Tarvydis. Nominacija „Už socialines iniciatyvas Rokiškio jaunimui“ apdovanota UAB „Vilauna“ 

direktorė Laura Viduolytė-Pupelienė. UAB „Rokiškio aina“ pripažinta draugiškiausia negalią 
turintiems žmonėms įmone, kuriai skirtą apdovanojimą atsiėmė direktorius Virginijus Gudonis. 
„Rokiškio verslo aitvaras“ įteiktas UAB „Rokvesta“ direktoriui Algirdui Kazinavičiui už žaliojo kurso 
krypties Rokiškio rajone vystymą. UAB „Rokauta“ vadovas Rimantas Sakaitis įvertintas už paramą 
Rokiškio krašto sportui. UAB „Duguva“ direktorius Rimantas Bernackas atsiėmė statulėlę už nuolatinę 
verslo plėtrą, o Rokiškio tautodailininkų asociacijos pirmininkė Birutė Dapkienė – už Salų dvaro 
įveiklinimą. „Rokiškio verslo aitvaras“ už kūrybiškumą, ieškojimus ir atradimus įteiktas mažosios 
bendrijos „Egidijaus baldai“ direktoriui Egidijui Šmagoriui. Už sėkmingą verslo startą nelengvoje, bet 
įdomioje veikloje apdovanota „Mokslo klubo“ įkūrėja Loreta Sagaitienė. Už verslo ir mokslo bendrystę 
įvertintas Rokiškio verslo klubo prezidentas Irmantas Tarvydis. UAB „Ilzenbergo ūkis“ direktorė 
Diana Jokimčienė apdovanota už turizmo paslaugų patrauklumo didinimą. Renginio vedėja Loreta 
Sungailienė. 
 

Keliuotytė, Rasa. Kada ir kokia juoda katė perbėgo Pakriaunių kaime? / Rasa Keliuotytė. – Iliustr. // 

Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, lapkr. 22, p. 2. 

Pakriauniuose vienu pastatu dalinasi biblioteka, bendruomenės namai su juose įkurtu Vaikų dienos 
centru bei Kultūros centro filialu. Čia dirbančios bibliotekininkė Onytė Krivilevičienė bei Kultūros 
centro darbuotoja Ala Nikitina neranda bendros kalbos bei geranoriškų sprendimų dėl tualeto ir 
vandens. Pasak Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorės Alicijos Matiukienės, tualetas ir 

vanduo visame pastate yra vienas, A. Nikitinos valdomų patalpų pusėje. Biblioteka prieigos prie jo 
neturi, iki šių metų spalio turėta panaudos sutartis, pagal kurią biblioteka mokėdavo mokesčius už 
tualetą ir už vandenį. Tačiau panaudos sutartis baigėsi. Pasak rajono mero R. Godeliausko, tualetas 

priklauso bendruomenės vaikų dienos centrui, todėl naudotis tualetu bibliotekai centras galėtų leisti tik 
geranoriškai. Bibliotekininkė kaip ir anksčiau turės naudotis lauko tualetu.   
 

Kursai: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, lapkr. 22, p. 1. 

Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje organizuojami nemokami kursai IRT įgūdžių neturintiems 
asmenims. Kursų trukmė 5 dienos.  

 

Parabolės apie gyvenimą, meilę, kūrybą ir mirtį / parengė Daiva Vilkickienė. – Iliustr. // Gimtasis 

Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, lapkr. 22, p. 8. 
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Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka pristato ir siūlo paskaityti romanus, autobiografijas, 
filosofines studijas, tai: Kamilė Birgė „Nuodėmės, kurios gyvena tarp mūsų“ 2022, Friedrich Nietzsche 

„Apie istorijos naudą ir žalą gyvenimui“ 2022, Dovilė Zelčiūtė „Augau teatre“ 2022, Michael 

Kumpfmuller „Gyvenimo puikybė“ 2022, Einat Nathan „Visas mano gyvenimas“ 2022, Richard ir 

Linda Eyre „Aš pats: žaidimai, kuriantys šeimos tradicijas, kultūrą ir ekonomiką“ 2022. 
 

Patikra: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, lapkr. 22, p. 1 . 

Lapkričio 23 d. Žiobiškio bibliotekos patalpose vyks nemokama regos patikra ir konsultacija 
regos klausimais.  
 

Malinauskienė, Aušra. Rokiškis ruošiasi Kalėdoms – mieste bus įžiebta Juodupėje užaugusi eglė / 
Aušra Malinauskienė. – Iliustr. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2022, lapkr. 25, p. 1, 4. 

Lapkričio 22 d. Rokiškyje, Nepriklausomybės aikštėje, pastatyta pagrindinė miesto eglė. Pasak 
Rokiškio miesto seniūnijos seniūno Arūno Krasausko, šių metų šventėms pagrindinę eglę dovanojo 
Janina ir Ričardas Griškėnai iš Raišių kaimo, Juodupės seniūnijoje. Eglutės įžiebimo šventė vyks 
gruodžio 2-ąją. Šventės metu bus parodytas miuziklas „Stebuklingos senelio rogės“, vyks spalvingas 

lazerių šou, veiks kalėdinė mugė, mažuosius linksmins smagūs personažai: baltosios meškos ir 
nykštukai. Rokiškio krašto muziejuje bus atidarytas kalėdinis paštas, veiks prakartėlių paroda, o 
muziejaus oficinos languose eksponuojami jaunimo meninės kūrybos konkurso „Kalėdų atvirukas“ 

dalyvių darbai. Rokiškio turizmo ir verslo informacijos centre veiks edukacija – becukrių ledinukų 
gamyba. Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje 
vyks žiemos kūrybinės dirbtuvės „Stebuklinga pirštinės pasaka“. 
 

Ramanauskienė, Kristina. Aleksandravėlė: apie istorinį kelią, duoną ir žaidimus / Kristina 
Ramanauskienė. – Iliustr. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2022, lapkr. 25, p. 7. 

Pasak Vitos Jonėnienės, kultūros darbuotojos ir Aleksandravėlės kaimo bendruomenės tarybos 
narės, didžiausias ir džiugiausias šių metų įvykis Aleksandravėlės gyventojams – asfaltuojamas kelias. 

Gyventojai jo laukė daugiau kaip 30 metų. Aleksandravėlė turi du žvyrkelius, vedančius iki asfalto. 
Vieną, kuris primena amerikietiškus kalnelius, vadina potyrių keliu, o kitą 5 km žvyrkelį pavadino 
istoriniu, nes labai ilgai laukė remonto darbų. Aleksandravėlės kaimo bendruomenė susibūrė 2005 m., 
nes ji buvo reikalinga tam, kad išspręstų tuo metu itin aktualią vandentiekio problemą. Vykdant 
projektus, atsirado galimybė organizuoti įvairias veiklas. Viena iš jų – šakočių kepimo edukacija. 
Aleksandravėlėje nėra nei parduotuvės, nei pašto, nei mokyklos, likusi tik biblioteka, kultūros centras 
bei kapela „Pilenė“ . Lapkričio 19 d. Aleksandravėlėje vyko darbų užbaigimo šventė. Ši šventė vyksta 
jau 17 metų. Svarbiausia renginio dalis – padėkos bendruomenės nariams. Viso nominacijų buvo net 
18, o apdovanotųjų – dar daugiau. Straipsnyje išvardinti laimėtojai. 
 

Grigalienė, Rita. Tradicinėje „Spanguolinėje“ – ne tik spanguolės, bet ir visų metų suvestinė / Rita 
Grigalienė. – Iliustr.  // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, lapkr. 29, p. 3 . 

Netoli Latvijos sienos įsikūręs Suvainiškis šventė tradicinę, jau 13-ąją „Spanguolinę“. Šventės 
metu buvo pasidalinta nuveiktais darbais, netrūko padėkų. Vyndarys, kaimo turizmo sodybos 
šeimininkas Raimundas Nagelė vaišino spanguolių vynu. Susirinkusius linksmino Rimantė Einorienė, 
Bajorų mėgėjų teatras „Šnekutis“ parodė spektaklį „Nosis su apgamu“. Šventę vedė Suvainiškio 
bibliotekos bibliotekininkė Regina Šimėnienė, kuri šiais metais mini 15 metų sukaktį kaip dirba šioje 
bibliotekoje. Bibliotekos patalpose bei bendruomenės namuose buvo eksponuojama suvenyrinių 
drambliukų kolekcija, kurios savininkas – Mykolas Dainius. Taip pat eksponuota Irmos Meliūnienės 
siuvinėtų paveikslų paroda „Siūlas adatoje“. 
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Negali užversti, o perskaitęs – užmiršti / parengė Daiva Vilkickienė. – Iliustr. – Rubrika: Knygų 
apžvalga // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, lapkr. 29, p. 8 . 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka pristato ir siūlo paskaityti knygas apie požiūrius, 
nuomones, įsitikinimus, tai: Georgi Gospodinov „Liūdesio fizika“ 2022, Valerie Perrin „Sekmadienio 

užmirštieji“ 2022, Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen „Simplicijaus nuotykiai“ 2022, Tedas 

Hugesas „Varnas: iš varno gyvenimo ir giesmių“ 2022, Nijolė Oželytė „Atatrankos“ 2022, Christine 

Nostlinger „Pirmadienį viskas kitaip“ 2022, Lina Mickutė „Pasaka apie paskutinį Lietuvos princą“ 

2020. 
 

Žiemos pradžią floristė pasitinka „Su cinkeliu“ / GR inform. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-

7740. – 2022, lapkr. 29, p. 9 . 

Obelietė floristė Ernesta Pivoriūnienė parengė kūrybinių darbų parodą „Su cinkeliu“, kurią 
gruodžio 1 d. pristatys Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje. Po parodos pristatymo autorė 
kviečia į nemokamą edukacinę programą, kurios metu kurs stilizuotą eglutę.  
 


