2012 metai BALANDIS
KULTŪROS BARAI
Apie istorinės atminties spragas, istorikų santykius su rašytojais ir bandymus pasauliui papasakoti apie
Lietuvą. - Autoriai: A. Švedas, R. Šepetys, J. Ohmanas, S. Parulskis, M. Laurinkus, N. Šepetys // Kultūros barai. ISSN 0134-3106. - 2012, Nr. 4, p. 20-26.
Apie knygų mugėje vas. 25 d. vykusią diskusiją "Rašymas ant sienos: Lietuvos istorija pasauliui", kurioje
dalyvavo ir kraštietis rašytojas S. Parulskis.
LIETUVOS AIDAS
Vasiliauskienė, Aldona
Kazimieras Tamošiūnas - dvasininkijos apsuptyje / Aldona Vasiliauskienė. - Portr. // Lietuvos aidas. - 2012,
bal. 7, p. 5.
Apie kraštiečio agronomo, žemės ūkio specialisto K.Tamošiūno, gimusio 1904 m. Naujasodėje, Salų parapija,
religinę veiklą, dvasininkų atminties saugotoją, jo ryšį su kunigais; jis sudarinėjo pranciškonų metraštį, suradęs
daug suslapstytos istorinės medžiagos, nuotraukų, dokumentų padovanojo archyvams, tuo prisidėdamas prie
dvasininkijos veiklos tyrinėjimo.
LIETUVOS RYTAS
Srėbalienė, Audrė
Ūkininkams - supirkėjų dūris / Audrė Srėbalienė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2012, bal. 6,
p. 9.
Apie situaciją, kai pieno perdirbėjai toliau mažina pieno supirkimo kainas, apie kooperatyvus vienijančios
asociacijos "Karvutė" vadovo R. Arnašiaus, kooperatyvo "Senijo kryžkelė" vadovo A. Jurgelaičio, kooperatyvo
"Pienas LT" vadovo N. Narausko, "Rokiškio pieno" direktoriaus D. Trumpos, kooperatyvo "Lietuviškas pienas"
vadovo V. Lekešio požiūrį į padėtį.
Vitkus, Ričardas
Girtas, bet nevairavo? / Ričardas Vitkus // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2012, bal. 16, p. 21.
Apie tai, jog Šiaulių rajone bal.15 d.girtas prie vairo policijai įkliuvo dainininkas A.Rimiškis, o į koncertą
vykusi pop žvaigždė įpūtė beveik 2 promiles alkoholio, tačiau ginasi nevairavęs automobilio ir bandys tai įrodyti
teisme bei Mažeikių rajone šiemet patekusį į avariją dainininką, nes automobilio nesuvaldęs vairuotojas nulėkė
nuo kelio ir atsidūrė vandens telkinyje, o dainininkas ir jo kolegos atsipirko išgąsčiu.
Kuizinaitė, Milda
Buvusio STT vado sūnus pasirinko plėšiko kelią / Milda Kuizinaitė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 13922351. - 2012, bal. 18, p. 1, 4.
Apie tai, kad teisininko išsilavinimą turintis buvusio STT vadovo kraštiečio V. Junoko sūnus E. Junokas
įtariamas su ginklu rankoje ir kauke ant veido Vilniuje įsibrovęs į svetimą butą ir jį apiplėšęs, E. Junokas dviem
mėnesiams atsidūrė už grotų, suimtas ir dešimt metų jaunesnis jo bendrininkas.
LIETUVOS ŽINIOS
Tracevičiūtė, Roberta
Kam - suveržti diržai, o kam - milijonai premijoms / Roberta Tracevičiūtė. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2012,
bal. 12, p. 2.
Valstybinės institucijos pernai išsimokėjo beveik 6 mln. premijų. Yra Seimo Audito komiteto pirmininkės
kraštietės Seimo narės L. Graužinienės nuomonė apie taupymą ir premijas.
Tracevičiūtė, Roberta
Politikų sekso skandalai - audra stiklinėje / Roberta Tracevičiūtė. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2012, bal. 14,
p. 2.
Apie tikrus ir tariamus politikų sekso skandalus, yra kraštietės Seimo narės L. Graužinienės nuomonė, nuotr.

Kraujo karai - be pabaigos: *pokalbis apie konkurencinius kraujo karus, jų priežastis, įtarimų dėl kraujo
preparatų kokybės poveikį donorystės rodikliams / kalbėjosi+ Aistė Masionytė. - Iliustr., portr. - Aut.: Dangutė
Mikutienė, Audrius Klišonis, Darius Tumšys, Algirdas Klimaitis, Artūras Venslauskas // Lietuvos žinios. - 2012, bal.
17, p. 18-19.
Diskusijoje dalyvavo ir kraštiečiai Seimo narė D. Mikutienė bei SAM viceministras A. Klišonis.
Musteikis, Audrius
J. Čeičytė: iš suodžių ir aukso / Audrius Musteikis. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2012, bal. 26, p. 14-15.
Apie kraštietę, Rokiškio krašto garbės pilietę, tapytoją, teatro ir kino dailininkę Juzefą Čeičytę.
LITERATŪRA IR MENAS
Vanagaitė, Gitana
Ori oraus gyvenimo baigtis ir vartotojų visuomenė / Gitana Vanagaitė // Literatūra ir menas. - ISSN 02333260. - 2012, bal. 6, p. 10-11.
Recenzija kraštietės rašytojos V. Juknaitės knygai "Ponios Alisos gimtadienis".
Kronika // Literatūra ir menas. - ISSN 0233-3260. - 2012, bal. 27 (Nr. 17), p. 7.
Budapešto knygų mugėje dalyvavo ir kraštietis rašytojas S. Parulskis, kurio romanas "Murmanti siena" ką tik
išleistas vengrų kalba.
MOTERIS
Mainelytė, Vaiva
Kiekvienas turime savo akmenį: *pokalbis su vėl vaidinančia kraštiete aktore, Rokiškio krašto garbės piliete
Vaiva Mainelyte / užrašė+ Virginija Majorovienė. - Iliustr. // Moteris. - ISSN 0235-8999. - 2012, Nr. 5, p. 36-42.
Majorovienė, Virginija
Baleto amazonė / Virginija Majorovienė. - Iliustr. // Moteris. - ISSN 0235-8999. - 2012, Nr. 5, p. 176-181.
Apie baleriną, baletmeisterę, šokio pedagogę, dailininkę Olgą Dubeneckienę - Kalpokienę; yra apie jos vyrą
kraštietį dailininką Petrą Kalpoką.
NAUJASIS ŽIDINYS - AIDAI
Bylaitė, Vaiva
Lyderio nunykimas Lietuvos politinėje arenoje: arba kodėl nebeliko nei į ką žiūrėti, nei ko klausytis / Vaiva
Bylaitė. - Iliustr. // Naujasis židinys. - ISSN 1392 - 6845. - 2012, Nr. 2, p. 111-121.
Apie lyderius Lietuvos politinėje arenoje, tarp jų ir kraštietį prezidentą A. Brazauską.
Švedas, Aurimas
*Recenzija+ / Aurimas Švedas - Rec. leid.: Lietuvos istorijos legenda / Jonas Rudokas. Vilnius: Gairės, 2011 //
Naujasis židinys. - ISSN 1392 - 6845. - 2012, Nr. 2, p. 144.
Recenzija kraštiečio knygai.
PANEVĖŽIO RYTAS
Kavoliūnas, Laimutis
Tarp čempionių - ir dvi rokiškietės / Laimis Kavoliūnas // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2012, bal. 5, p.
5.
Rokiškio sambo imtynininkės Vilniuje vykusiame šalies suaugusiųjų sambo čempionate iškovojo keturis
medalius, o dvi tapo čempionėmis.
Krasauskas, Darius
Apgaulė Rokiškyje - dar niekaip neperprantama / Darius Krasauskas // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. 2012, bal. 5, p. 1, 4.
Apie telefoninių sukčių apgautą 24 m. rokiškėnę, kuri iš savo banko sąskaitos pati pervedė sukčiams pinigus.
Kavoliūnas, Laimutis

Teniso mėgėjai laimėjo mūšį su valdžia dėl aikštelės dangos / Laimis Kavoliūnas. - Iliustr. // Panevėžio rytas.
- ISSN 1392-2386. - 2012, bal. 7, p. 4.
Apie Rokiškio rajone, Velniakalnyje už ES pinigus įrenginėjamus teniso kortus.
Krasauskas, Darius
Teismas susirūpino galimu bylos vilkinimu / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 13922386. - 2012, bal. 7, p. 5.
Į Panevėžio apygardos teisme turėtą vykti Rokiškio advokato J. Valicko ir jo sūnaus E. Valicko bylos
nagrinėjimą kaltinamieji vėl neatvyko.
Krasauskas, Darius
Žinomas psichiatras dar tikisi būti išteisintas / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 13922386. - 2012, bal. 7, p. 2.
Rokiškio psichiatrijos ligoninės skyriaus vedėjas P. Aukštuolis Panevėžio apygardos teismui apskundė prieš
metus Rokiškio teismo paskelbtą nepalankų jam nuosprendį už kyšio ėmimą.
Kavoliūnas, Laimutis
Juodupės ledo ritulininkams - trečiosios vietos taurė / Laimis Kavoliūnas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN
1392-2386. - 2012, bal. 10, p. 6.
Rokiškio rajono "Juodupės" komanda, po 25 metų vėl grįžusi į šalies ledo ritulio čempionatą, I diviziono Rytų
pogrupyje užėmė trečiąją vietą.
Krasauskas, Darius
Ant žemės - 19 tonų grūdų / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2012, bal.
10, p. 5.
Ties Audronių kaimu nuo kelio nuslydo ir apvirto iš Pasvalio važiavęs ir grūdus vežęs sunkvežimis.
Ališauskienė, Rima
Siuvėjos anūkės rankose - vis įdomesni rankdarbiai / Rima Ališauskienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN
1392-2386. - 2012, bal. 14, p. 8-9.
Apie Panevėžio "Minties" gimnazijos technologijų mokytoją J. Simonavičienę, kilusią iš Jūžintų, bei jos
rankdarbius.
Krasauskas, Darius
Girtas mėto nuorūkas - šaukiasi pražūties / Darius Krasauskas // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2012,
bal. 17, p. 5.
Aukštaičių gatvės daugiabutyje ugniagesiai iš dūmuose skendinčio buto išgelbėjo smalkėmis apsinuodijusį
41 m. buto šeimininką.
Krasauskas, Darius
Kaimiečiai nesuvokė dūmų baisumo / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. 2012, bal. 17, p. 5.
Pakriaunių kaime kilus gaisrui gyvenamajame name, dūmuose užduso ten gyventi iš Biržų rajono
atsikraustęs 30-metis vyras.
A.Rimiškis buvo girtas, bet tikino nevairavęs - "Panevėžio ryto" inf. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. 2012, bal. 17, p. 3.
Apie tai, jog Šiaulių rajone bal.15 d.girtas prie vairo policijai įkliuvo dainininkas A.Rimiškis, o į koncertą
vykusi pop žvaigždė įpūtė beveik 2 promiles alkoholio, tačiau ginasi nevairavęs automobilio ir bandys tai įrodyti
teisme bei Mažeikių rajone šiemet patekusį į avariją dainininką, nes automobilio nesuvaldęs vairuotojas nulėkė
nuo kelio ir atsidūrė vandens telkinyje, o dainininkas ir jo kolegos atsipirko išgąsčiu.
Kavoliūnas, Laimutis

Motokroso lenktynių trasoje - ir merginos / Laimis Kavoliūnas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386.
- 2012, bal. 19, p. 2.
Apie Ruopiškio trasoje surengtą pirmąjį šalies motokroso čempionato etapą.
Krasauskas, Darius
Garsus rokiškėnas drebina valdžios chamus / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 13922386. - 2012, bal. 21, p. 1, 4.
Apie rokiškėno V. Šliko bylinėjimąsi su Panevėžio savivaldybe dėl duobėtose miesto gatvėse sugadinto
automobilio.
Krasauskas, Darius
Šeimininko gedėjusį šunį pakorė iš gailesčio / Darius Krasauskas // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. 2012, bal. 21, p. 2.
Policija nustatė, kad prie Rokiškio ežero rastą pakartą Stafordšyrųterjerų veislės šunį, pakorė neseniai
mirusio šuns šeimininko kaimynas.
Kavoliūnas, Laimutis
Rokiškio purvynais skriejo ir Dakaro ralio didvyris / Laimis Kavoliūnas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN
1392-2386. - 2012, bal. 26, p. 9.
Rokiškyje vyko šalies "CrossCountry" endurokroso čempionatas, kada sportininkams tenka įveikti į bekelę
panašią trasą.
Krasauskas, Darius
Garsiosios rokiškėnės byla įstrigo kaip reikiant / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 13922386. - 2012, bal. 26, p. 1, 3.
Apie kyšininkavimu, piktnaudžiavimu ir dokumentų klastojimu įtariamos "Sodros" Rokiškio skyriaus vedėjos
N. A. Valickienės baudžiamąją bylą, kurios dėl kaltinamosios ligos negali pradėti nagrinėti Panevėžio apylinkės
teismas.
Krasauskas, Darius
Per gaisrą žuvo du šunys / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2012, bal. 26,
p. 9.
Obelių seniūnijos Tumasonių kaime 80-metės A. F. namuose kilus gaisrui, rasti uždusę du senolės šunys.
Matelienė, Limina
Atsakymas dėl skundo - neigiamas / Limina Kepalaitė // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2012, bal. 26,
p. 2.
Panevėžio apygardos teismas atmetė opozicijoje esančių penkių Rokiškio rajono tarybos narių skundą dėl
pažeidimų, tvirtinant taryboje skandalingąjį rajono mokyklų pertvarkos planą.
Krasauskas, Darius
Savivartės kėbulas sutraiškė žmogui galvą / Darius Krasauskas // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2012,
bal. 28, p. 4.
Rokiškio rajone Pandėlio seniūnijoje, Dauniūnų kaime Vilniaus firmos darbuotojams kasant tvenkinį,
vikšrinės savivartės kėbulas sutraiškė po juo dirbusį vairuotoją.
RESPUBLIKA
Mainelytė, Vaiva
V. Mainelytė gyvenimo pilnatvę pajunta šeimoje: *pokalbis apie Velykas, tradicijas šeimoje ir kitas šventes
su spektaklyje "Akmuo" vėl vaidinančia kraštiete aktore, Rokiškio krašto garbės piliete Vaiva Mainelyte / kalbėjosi
Agnė Vaitasiūtė. - Iliustr. // Respublika. - ISSN 1392-5873. - 2012, bal. 7, priedas "TV publika", p. 7.
Algimanto Marcinkevičiaus mokiniai be galo didžiuojasi mokytoju: "Respublika" lankė nacionalines vertybes
/ Vyginto Skaraičio nuotr. // Respublika. - ISSN 1392-5873. - 2012, bal. 13, p. 14.

Apie kardiochirugą A. Marcinkevičių, kuriam buvo skirtas "Žmogaus amžininko" apdovanojimas, yra apie jo
mokinį, kraštietį, Rokiškio krašto garbės pilietį V. Sirvydį.
Byčienė, Dalia
Raštas prikelia kaimą / Dalia Byčienė. - Iliustr. // Respublika. - ISSN 1392-5873. - 2012, bal. 25, p. 11.
Apie kaimo mokyklų padėtį, Bibliotekininkų draugijos pirmininkės A. Jaskūnienės ir Rokiškio r. savivaldybės
J. Keliuočio viešosios bibliotekos vadovės A. Matiukienės pasisakymus; pateikta informacija, kad per 2000-2008 m.
kaimuose buvo uždaryta apie 700 kaimo mokyklų bei apie 280 viešųjų bibliotekų filialų.
Šepetytė, Danutė
K. Brazauskienė paveldėjo unikalų gintarą / Danutė Šepetytė, Deimantė Zailskaitė. - Portr., iliustr. //
Respublika. - ISSN 1392-5873. - 2012, bal. 28, p. 3, 11.
Apie anapilin išėjusio prezidento A. Brazausko gintaro kolekciją jo namuose Turniškėse, jo našlės K.
Brazauskienės ir verslininko K. Mizgirio pasisakymus.
Aksomaitis, Sidas
A.Rimiškio kelionę apkartino alkoholis / SidasAksomaitis // Respublika. - ISSN 1392-5873. - 2012, bal. 16, p.
5.
Apie tai, jog Šiaulių rajone bal.15 d. girtas prie vairo policijai įkliuvo dainininkas A.Rimiškis, o į koncertą
vykusi pop žvaigždė įpūtė beveik 2 promiles alkoholio, tačiau ginasi nevairavęs automobilio ir bandys tai įrodyti
teisme bei Mažeikių rajone šiemet patekusį į avariją dainininką, nes automobilio nesuvaldęs vairuotojas nulėkė
nuo kelio ir atsidūrė vandens telkinyje, o dainininkas ir jo kolegos atsipirko išgąsčiu.
Girdvainis, Julius
A. Zuokienė Seime dirba vyrui / Julius Girdvainis. - Iliustr., portr. // Respublika. - ISSN 1392-5873. - 2012,
bal. 12, p. 2.
Rašoma, kad Seimo Sveikatos reikalų komiteto posėdyje buvo svarstomas Vilniaus mero A. Zuoko verslo
planas dėl Antakalnio ligoninės nuomos konkurso bei komiteto nariai nusprendė sostinės savivaldybės vadovams
rekomenduoti stabdyti šio konkurso plano rengimą, o sveikatos apsaugos ministras R. Šukys pareiškė, jog bus
kreiptasi į teismą, jei sostinės politikai neatsižvelgs į Vyriausybės nutarimą; ligoninės vadovo A. Berūkščio, A.
Zuoko pavaduotojo J. Pinskaus, Seimo narių A. Zuokienės ir D. Mikutienės pasisakymus.
ŠEIMININKĖ
Šemelytė, Rita
Emigrantai iš sostinės į kaimą / Reta Šemelytė. - Iliustr. // Šeimininkė. - ISSN 1392-2777. - 2012, bal. 20 (Nr.
16), p.12-14.
Apie Juodupės seniūnijoje, Šikšnių kaime įsikūrusius iš Vilniaus atvykusius M.Baršį ir jo draugę Liną, apie jų
savitą ūkininkavimo būdą, vadinamą gamtine žemdirbyste, kasdienybę, perspektyvas, planus ateičiai, sodybą
"Viskoko".
Bogužienė, Valentina
Žmogus orkestras / Valentina Bogužienė // Šeimininkė. - ISSN 1392-2777. - 2012, bal. 13, p. 1.
Apie vaikų darželio "Pumpurėlis" meninio ugdymo mokytoją, aktyvią saviveiklininkę ir visuomenininkę, taip
pat tautodailininkę Jūratę Budrienę.
TARP KNYGŲ
Vilniaus knygų mugės atgarsiai: "Tarp knygų" informacija. - Iliustr. // Tarp knygų. - ISSN 0868-8826. - 2012,
Nr. 3, p. 28-29.
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos dalyvavimas mugėje, minima S. Vėlavičienės knygos
"Draustosios spaudos pėdsakais" pristatymas, kuriame kalbėjo ir kraštietis, LR URM Politikos planavimo
departamento patarėjas Rimantas Morkvėnas.
TREMTINYS
Šuopytė, Aušra

Sekmadienių sueigų kronikos / Aušra Šuopytė. - Iliustr. // Tremtinys. - ISSN 2029-509X. - 2012, bal. 13, p. 3.
Recenzija kraštiečio A. Karaliaus knygai "Lingėnų seimelis" apie Lingėnų kaimą Rokiškio r.
Blažys, Algirdas
Praeities atgarsiai / Algirdas Blažys // Tremtinys. - ISSN 2029-509X. - 2012, bal. 13, p. 1.
Apie Panevėžio Pasipriešinimo sovietų okupacijai ir Sąjūdžio muziejuje įvykusį renginį, skirtą pirmojo
paminklo Vorkutos politiniams kaliniams "Koplyčia" 20 metų sukakčiai ir istorinių aplinkybių, lėmusių jo pastatymo
idėją, paminėjimui; yra apie kraštietį žurnalistą S. Pabedinską, filmavusį šiuos renginius.
Tamakauskas, Zigmas Juozas
LLKS visuotinio suvažiavimo apžvalga / Zigmas Tamakauskas. - Iliustr. // Tremtinys. - ISSN 2029-509X. 2012, bal. 27, p. 1, 5.
Apie kasmetinį tradicinį visuotinį Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio suvažiavimą, kuriame dalyvavo ir Rokiškio
krašto garbės pilietis A. Dručkus, kraštotyrininkas F. Mažeikis.
VAKARO ŽINIOS
Grigaliūnienė, Virginija
Valdišką automobilį žymėti leidžiama net baltai ant balto / Virginija Grigaliūnienė; Irmanto Sidarevičiaus
nuotr. // Vakaro žinios. - ISSN 1648-7435. - 2012, bal. 5, p. 3.
Apie tai, jog į viešumą iškylantys skandalingi atvejai, kai valdininkai tarnybinius automobilius naudoja savo
reikmėms, ir būtinybė taupyti paskatino valdžią imtis priemonių - automobilius žymėti Vyriausybės nustatyta
tvarka, o tuo metu savivaldybių administracijos tenkinasi ant automobilių durelių užklijavusios magnetinius
lipdukus su savivaldybių herbais (str. Rokiškio m. vadovų A.Jočio, V.Gruodžio ir Vyriausiosios tarnybinės etikos
komisijos (VTEK) pirmininko R. Rekertos komentarai bei V.Ž. Komentaras su transporto kompanijų savininko S.
Žiliaus paaiškinimu ir V.Ž.Statistika).
Aksomaitis, Sidas
A.Rimiškis įkliuvo policijai girtutėlis / SidasAksomaitis; Marijano Medinskijfotokarikatūra // Vakaro žinios. ISSN 1648-7435. - 2012, bal. 16, p. 1, 4.
Apie tai, jog Šiaulių rajone bal.15 d. girtas prie vairo policijai įkliuvo kraštietis dainininkas A.Rimiškis, o į
koncertą vykusi pop žvaigždė įpūtė beveik 2 promiles alkoholio, tačiau ginasi nevairavęs automobilio ir bandys tai
įrodyti teisme bei Mažeikių rajone šiemet patekusį į avariją dainininką, nes automobilio nesuvaldęs vairuotojas
nulėkė nuo kelio ir atsidūrė vandens telkinyje, o dainininkas ir jo kolegos atsipirko išgąsčiu.
VERSLO ŽINIOS
Rutkauskaitė, Rima
Buhalteriams - Loretos Graužinienės nuosprendis: smulkieji šaukiasi prezidentės užtarimo / Rima
Rutkauskaitė. - Iliustr., portr. // Verslo žinios. - ISSN 1392-2807. - 2012, bal. 5, p. 4-5.
Apie apskaitininkų prieštaringai vertinamas Seimo priimtas Buhalterinės apskaitos įstatymo pataisas, kurias
įrašęs Seimo Audito komitetas, kuriam vadovauja kraštietė Seimo narė L. Graužinienė, nepaisė Teisės
departamento pastabos, kt. klausimus, Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos prezidentės D. Pranckėnienės,
Nacionalinės buhalterių asociacijos vadovo A. Tankevičiaus, buhalterinių paslaugų įmonių vadovių D. Vidugirienės,
R. Ivaškevičiūtės, L. Graužinienės, ūkio ministro R. Žyliaus komentarus; pateikiamas darbo grupėje, rengusioje
įstatymo projektą, dalyvavusių verslo atstovų, tarp kurių ir L. Graužinienė bei D. Pranckėnienė, sąrašas.
Reveransai savam klanui: konkurencijos sąlygos iškreipiamos. - Iliustr. // Verslo žinios. - ISSN 1392-2807. 2012, bal. 5, p. 2.
Redakcijos nuomonė apie tai, kad Seimo Audito komiteto, kuriam vadovauja kraštietė Seimo narė L.
Graužinienė, inicijuotos ir Seimo priimtos Buhalterinės apskaitos įstatymo pataisos, numatančios, kad nuo 2013
m. savarankiškai ar per apskaitos įmones buhalterines paslaugas teikiantys asmenys privalės turėti aukštąjį
išsilavinimą, buhalterio profesionalo kvalifikaciją ir civilinės atsakomybės draudimą ne mažesnei kaip 100 tūkst. Lt
sumai, yra smulkiojo verslo žlugdymas ir auditorių siekis sunaikinti konkurentus; atkreipiamas dėmesys į skubų
pataisų prastūmimą Seime ir jų įsigaliojimo terminą - jei prezidentė D. Grybauskaitė pasirašys įstatymą, per 9

mėn., likusius iki jo įsigaliojimo, aukštojo išsilavinimo neturintys buhalteriai niekaip nespės jo įgyti, o buhalterio
kvalifikacijos net neaišku, kur pradėti ieškoti.
Malinauskienė, Jolanta
Skanu ir sveika kaip namie: Metų prekės ženklas 2012 / Jolanta Malinauskienė. - Iliustr. // Verslo žinios. ISSN 1392-2807. - 2012, bal. 16, p. 7.
Pristatyti prekių ženklo "Rokiškio naminis" produktai, pretenduojantys į dvi Metų prekės ženklo 2012
nominacijas.
Gintautaitė, Agnė
"Pergalės" ženklo pergalė / Agnė Gintautaitė. - Iliustr. // Verslo žinios. - ISSN 1392-2807. - 2012, bal. 26, p.
16.
Metų prekės ženklo 2012 konkurse UAB "Rokiškio pienas" ženklas "Rokiškio naminis" laimėjo naujo
produkto ir daugiausia vartotojų simpatijų pelniusiose nominacijose.

