JASINEVIČIUS KONSTANTINAS
Gimė 1927 11 05 Misiūniškyje Rokiškio rajone, mirė 2010 06 18 Rokiškyje
Tremtinys, politinis kalinys, visuomenės veikėjas
1935-1941 m. mokėsi Rokiškio pradinėje mokykloje, 1941-1946 m. mokėsi Rokiškio gimnazijoje.
1946 m. lapkričio mėnesį, besimokant 7 klasėje, buvo suimtas kaip priklausantis pogrindinei
organizacijai ir palaikantis ryšius su partizanais Nuteistas 5 m. lagerio. 1951m., pasibaigus bausmės
terminui, ištremtas neribotam laikui, kirto miškus Krasnojarsko krašte.
1958 m. grįžo į Lietuvą. Pavyko įsidarbinti Rokiškio melioracijos statybos valdyboje (MSV), kurioje
išdirbo 30 m. šaltkalviu, vairuotoju, dispečeriu, paskutinius 22 m. automechaniku.
Prasidėjus atgimimui, aktyviai įsijungė į Sąjūdžio veiklą, pradėjo rinkti ir publikuoti medžiagą
rajoninėje ir respublikinėje spaudoje apie partizanų kovas Rokiškio rajone, jų kalinimo ir išniekinimo
vietas. Jo iniciatyva Rokiškio psichiatrijos ligoninės teritorijoje, aerodrome ir prie Juodalungės miško
buvo pastatyti paminklai nukankintiems partizanams įamžinti, atminimo lenta įamžinti Kauno g. 3
namo rūsyje nukankinti žmonės.
Buvo Tremtinių, Šaulių, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos narys. Apdovanotas 2-ojo
laipsnio LPKTS žymeniu už nuopelnus Lietuvai, Šaulių sąjungos garbės ženklu.
2011 m. išleista knyga „Golgotos keliu: Prisiminimų knyga“, kurioje sudėti K. Jasinevičiaus
prisiminimai ir straipsniai, publikuoti spaudoje.
Bendradarbiavo spaudoje: „Gimtasis Rokiškis“
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