2012 metai BIRŽELIS
DIALOGAS
Integravimas per mokymą skaityti // Dialogas. - ISSN 1392-1916. - 2012, birž. 28, p. 10.
Apie Rokiškio suaugusiųjų mokymo centre vykdomą tarptautinį Grundtvig mokymosi partnerysčių projektą
"Europos skaitytojų klubas - efektyvus entokultūrinis bei socialinis migrantų integravimas į priimančią visuomenę
ir bendriją" pasakoja projekto koordinatorė V. Deksnienė.
XXI AMŽIUS
Červokienė, Daiva
Vasara - ekspedicijų metas / Daiva Červokienė // XXI amžius. - 2012, birž. 1, p. 6.
Apie "Versmės" leidyklos rengiamas "Lietuvos valsčių" serijos monografijas, organizuojamas ekspedicijas,
kraštietį kraštotyrininką ir monografijų rengėją, Rokiškio krašto garbės pilietį V. Mačiekų.
Savo gyvenimą dosniai atidavęs kitiems / Vilniaus arkivyskupijos kurija. - Iliustr. // XXI amžius. - 2012, birž. 8,
p. 8, 12.
Vilniaus vyskupo emerito kraštiečio J. Tunaičio (1928-2012) asmenybę prisimenant.
Strazdas, Antanas
Pasterka, arba Piemenu Giesme / Antanas Strazdas // XXI amžius. - 2012, birž. 8, p. 4.
Kraštiečio kunigo ir poeto eilėraštis.
Vertelka, Bronius
Poezijos eilės Maironio pėdsakų beieškant / Bronius Vertelka. - Iliustr. // XXI amžius. - 2012, birž. 8, p. 10.
Apie "Poezijos pavasario" šventę Rokiškio rajono Panemunėlio miestelyje, kurią surengė Rokiškio J.
Keliuočio viešoji biblioteka.
Vertelka, Bronius
Nagingų meistrų darbai / Bronius Vertelka. - Iliustr. // XXI amžius. - 2012, birž. 22, p. 13.
Panevėžyje Dailės galerijoje veikė Panevėžio krašto tautodailininkų darbų paroda, tarp geriausių yra ir
rokiškėnai kryždirbys V. Zakarka, audėja G. Šimėnienė, drožėjas J. Čepulis.
KAIMO LAIKRAŠTIS
Juškienė, Virginija
Kad gyvulius aplenktų mašalų atakos / Virginija Juškienė. - Iliustr. // Kaimo laikraštis. - ISSN 2029-1248. 2012, birž. 2, p. 6.
Apie tai, kad Rokiškio r.Juodupės seniūnijos kaimuose Onuškyje, Didsodėje, Alksniuose, Čedasuose nuo
mašalų antpuolio krinta galvijai.
Papaurėlienė, Vida
Žydėjimo metą; Negaliu suprast: *eilėraščiai+ / Vida Papaurėlienė // Kaimo laikraštis. - ISSN 2029-1248. 2012, birž. 23, p. 22.
Rokiškėnės pedagogės ir poetės kūryba.
KAUNO DIENA
Gudavičius, Stasys
Anapilin iškeliavo jautrus nuodėmklausys / Stasys Gudavičius. - Portr. // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. 2012, birž. 2, p. 7.
Rokiškio krašto garbės piliečio, Vilniaus vyskupo emerito J. Tunaičio (1928-2012) asmenybę prisimenant; su
papildomu straipsneliu "60 metų tarnystės".
LIETUVOS AIDAS
Gailius, Rimas

Vilties teikė paguodos žodis iš dvasininko lūpų / Rimas Gailius. - Portr. // Lietuvos aidas. - 2012, birž. 2,
priedas "Naujausios žinios", p. 1.
Mirė kraštietis, Rokiškio krašto garbės pilietis, Vilniaus vyskupas emeritas J. Tunaitis (1928-2012).
Volskytė, Inga
Amžinybėn išlydėtas gerasis vyskupas Juozas Tunaitis / Inga Volskytė. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 2012, birž.
6, priedas "Naujausios žinios", p. 1.
Vilniaus vyskupo emerito J. Tunaičio (1928-2012) asmenybę prisimenant.
Jencius, Viktoras
Iš kur atėjo baimė / Viktoras Jencius - Butautas. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 2012, birž. 9, p. 4.
Rokiškėno gydytojo mintys apie paminklą lakūnui J. Smuškevičiui Rokiškyje, kitus istorinius įvykius.
Nikolenkienė, Loreta
Išleista nauja rašytojo Rimgaudo Valentino Graibaus knyga / Loreta Nikolenkienė. - Iliustr. // Lietuvos aidas.
- 2012, birž. 19, p. 5.
"Lietuvos aido" redakcijoje vyko kraštiečio poeto ir žurnalisto Rimgaudo Valentino Graibaus knygos "Medžių
erotika" pristatymas.
Veličkaitė, Lidija
Atminimo valandos Seime / Lidija Veličkaitė // Lietuvos aidas. - 2012, birž. 23, p. 8.
Kraštietė apie Seimo galerijoje surengtas dvi parodas Gedulo ir Vilties dienai paminėti.
LIETUVOS RYTAS
Vyskupo kelrodis buvo sąžinė. - Portr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2012, birž. 2, p. 3.
Mirė kraštietis, Rokiškio krašto garbės pilietis, Vilniaus vyskupas emeritas J. Tunaitis (1928-2012).
Pilaitienė, Aušra
Versija - tarsi pasaka / Aušra Pilaitienė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2012, birž. 6, p. 7.
Klaipėdos apylinkės teisme nepasirodė kraštietis dainininkas A. Rimiškis, kuris neigė neblaivus vairavęs
automobilį, kurį pareigūnai sustabdė balandžio 15-ąją kelyje Palanga - Šiauliai, tačiau teismas jį pripažino kaltu ir
skyrė 2,5 tūkst. litų baudą bei 2,5 metų neleido sėstis prie vairo.
Žada kurti gamyklą. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2012, birž. 6, p. 11.
Apie tai, kad Rusijos "KamAZ" Rokiškyje ketina įkurti sunkvežimių gamyklą, joje būtų surenkamos ES rinkai
skirtos transporto priemonės
Viesulas kilnojo namų stogus // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2012, birž. 13, p. 18.
Čedasų miestelyje praūžus viesului, nukentėjo gyvenamieji ir pagalbiniai pastatai, jiems apdraskyti stogai,
išvartyti medžiai, mašinos, partrenkti žmonės.
Šiuparys, Gintaras
Tytuvėnų paslaptys - klampios ir politikams / Gintaras Šiuparys. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351.
- 2012, birž. 14, p. 4.
Apie tai, kad Seimo Audito komiteto nariai susipažino su gaisro nuniokoto Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno
ansamblio reikalais, rekonstrukcijos bei nelaimės padarinių likvidavimo dokumentais ir kreipėsi į Valstybės
kontrolę išnaginėti ir Tytuvėnų ansamblio, ir Labanoro bažnyčios gaisro aplinkybes, apie komiteto vadovės
kraštietės L. Graužinienės, komiteto nario N. Puteikio, Kelmės tarybos nario E. Ūkso požiūrį į padėtį Tytuvėnuose,
kur šeimininkauja Piligrimų centro vadovas P. Jurkaitis, apie kt. klausimus.
Krasauskas, Darius
Motiną nužudė smūgiais / Darius Krasauskas // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2012, birž. 19, p. 6.
Sulaikytas Taikos g. bendrabutyje gyvenantis 23 m. rokiškietis, įtariamas nužudęs kartu gyvenančią savo 58
metų motiną.

Nuskendo žvejys // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2012, birž. 20, p. 19.
Rašų ežere prie Tarnavos kaimo narai po keliolika valandų trukusios paieškos surado kartu su draugu
atvykusio žvejoti 52 metų rokiškėno kūną.
LIETUVOS ŽINIOS
Pakalnienė, Rasa
Garsūs tėvai dukterų akimis / Rasa Pakalnienė. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2012, birž. 2, p. 1, 16-17.
Aktorė M. Bičiūnaitė apie savo tėvą, kraštietį dailininką R. Bičiūną.
Kijauskienė, Eglė
Ūkininkai traukia į miestus savo jėgomis / Eglė Kijauskienė. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2012, birž. 9, p. 8.
Vilniuje ir Kaune veikiantys mobilieji turgeliai naudingi net per porą šimtų kilometrų nutolusiems ūkiams,
bet jų plėtrą stabdo tai, kad europinių lėšų ūkininkų reikmėms miestuose neskiriama, todėl plėstis tenka savo
jėgomis. Yra apie Rokiškio r. ūkininką S. Jasinevičių, kuris veža savo produkciją į Vilnių.
Lukšas, Aras
Lietuviškos žvalgybos legenda / Aras Lukšas. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2012, birž. 22, p. 16.
Apie kraštietę žvalgybininkę Marcelę Kubiliūtę.
Ramelienė, Raimonda
Pagarbos matas - ne tik paminklai / Raimonda Ramelienė. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2012, birž. 22, p. 3.
Artėjant pirmojo tiesiogiai išrinkto Lietuvos prezidento A. Brazausko antrosioms mirties metinėms dalis
ketinimų įamžinti jo atminimą vis dar lieka popieriuje. Nurimo aistros dėl Antakalnio kapinėse prieš metus
atidengto A. Brazausko antkapinio paminklo. A. Brazausko atminimas įamžintas Seimo rūmuose - jo vardu
pavadinta viena reprezentacinių salių. Memorialinės lentos atidengtos Vilniuje, Rokiškyje, Mažeikiuose, o
Kaišiadoryse duris atvėrė muziejus. Vyriausybė įsteigė A. Brazausko stipendiją, į kurią pretenduoti gali
studijuojantieji socialinius mokslus.
Vyšniauskienė, Lina
Rokiškio bendrabučiai kelia siaubą / Lina Vyšniauskienė // Lietuvos žinios. - 2012, birž. 26, p. 20.
Apie Rokiškyje Taikos gatvėje esančius tris bendrabučius, kuriuose dažnai būna ekstremalių situacijų,
plačiau apie gaisrą Taikos g. 23-io namo viename butų, po kurio į ligoninę išvežti du vyrai, keletas gyventojų buvo
evakuoti, tiriama keletas gaisro priežasčių.
Tvaskienė, Jurga
Lengviausiai pasiekiami - valstybės milijonai / Jurga Tvaskienė. - Iliustr., portr. // Lietuvos žinios. - 2012, birž.
26, p. 10-11.
Nors Audito ir apskaitos tarnybos paskelbė, kad bendrovė "Ernst&YoungBaltic" netinkamai atliko auditą
žlugusiame banke "Snoras", tačiau Lietuvos bankas neskuba iš naujo įvertinti sutarties EYB, minima Seimo Audito
komiteto pirmininkė kraštietė L. Graužinienė.
Baronienė, Daiva
Varpų skambesį siekia pritildyti / Daiva Baronienė // Lietuvos žinios. - 2012, birž. 28, p. 3.
Pandėlio miestelio gyventojas N. Mikšys piktinasi triskart per dieną skambančiais bažnyčios varpais, kurie
anot jo kelia triukšmą ir nepatinka daugeliui miestelėnų, nors tik 2006 m. buvo atstatyti bažnyčios bokštai ir
pakabinti varpai.
LITERATŪRA IR MENAS
Morkvėnas, Rimantas
Niujorke / Rimantas Morkvėnas // Literatūra ir menas. - ISSN 0233-3260. - 2012, birž. 15, p. 9-10.
Kraštiečio diplomato atsiminimai apie diplomatinę tarnybą JAV ir 2000 metais rengtus renginius su išeiviais
lietuviais ir žydais.

MOKSLO LIETUVA
Keliuotytė, Rasa
Išradėjai ieško kontakto su verslu / Rasa Keliuotytė. - Iliustr. // Mokslo Lietuva. - ISSN 1392-7191. - 2012,
birž. 7, p. 4, 10.
Kraštietė LITEXPO atstovė spaudai apie parodų ir kongresų centre LITEXPO surengtą parodą "BaltTechnika",
surengtą išradimų konkursą.
NEMUNAS
Meškauskaitė, Audronė
Apie geriausią romaną ir tolimą Lietuvos kraštą / Audronė Meškauskaitė; Gražinos Viktorijos Petrošienės
nuotraukos. - Iliustr. - Rubrika: Vyksmas // Nemunas. - ISSN 0134-3149. - 2012, birž. 28, p. 2. p. 2.
Apie kraštiečio L. Dovydėno premijos už geriausią naują lietuvišką romaną suteikimą rašytojui V. Kalvaičiui
Rokiškio viešojoje bibliotekoje, renginio metu buvo pristatyti ir L. Dovydėno paskutinis, aštuntasis, raštų tomas bei
bibliotekininkių parengta bibliografijos rodyklė "Liudas Dovydėnas 1906-2000".
Areška, Vitas
Nenoriu pasilikti nerimo jūroj / Vitas Areška. - Iliustr. - Rubrika: Kauko laiptai // Nemunas. - ISSN 0134-3149.
- 2012, birž. 14, p. 6-7.
Kraštietis apie poetės E. Liegutės eilėraščių rinkinį "Akmuo pražydo".
Bačiulienė, Kristina
Žemaitės premija - Vladui Kalvaičiui / Kristina Bačiulienė; Gražinos Viktorijos Petrošienės nuotraukos. Iliustr. - Rubrika: Vyksmas // Nemunas. - ISSN 0134-3149. - 2012, birž. 14-27 (Nr. 22/23), p. 2, 8.
Apie 42-osios Žemaitės literatūrinės premijos įteikimą rašytojui V. Kalvaičiui už novelių romaną "Sustiprinto
režimo barakas", minima, kad už šį romaną autorius pelnė ir L. Dovydėno literatūrinę premiją.
Girdzijauskas, Vytautas
Palangos dienoraštis / Vytautas Girdzijauskas // Nemunas. - ISSN 0134-3149. - 2012, birž. 28, p. 2.
Apie Rokiškio viešojoje bibliotekoje vykusį renginį, kurio metu rašytojui V. Kalvaičiui įteikta literatūrinė L.
Dovydėno premija, pristatyti L. Dovydėno rinktinių raštų 8-asis tomas ir bibliografinė rodyklė "Liudas Dovydėnas
1906-2000".
PANEVĖŽIO RYTAS
Mirė vyskupas J. Tunaitis: užpraėjusią naktį mirė iš Rokiškio rajono kilęs vyskupas emeritas Juozas Tunaitis. Portr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2012, birž. 2, p. 10.
Mirė kraštietis, Rokiškio krašto garbės pilietis, Vilniaus vyskupas emeritas J. Tunaitis (1928-2012).
Matelienė, Limina
Susiliejo poezija ir malda / Limina Kepalaitė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2012, birž. 2, p.
7.
Apie "Poezijos pavasario" šventę Rokiškio rajono Panemunėlio miestelyje, kurią surengė Rokiškio J.
Keliuočio viešoji biblioteka.
Kavoliūnas, Laimutis
Pagraužę mokslų dairysis ir vadovų krėslų / Laimis Kavoliūnas // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2012,
birž. 5, p. 2.
Apie Panevėžio, Biržų ir Rokiškio rajonų švietimo darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ISM Vadybos ir
ekonomikos universitete, savo kvalifikaciją tobulina ir Kamajų A. Strazdo gimnazijos anglų kalbos mokytoja D.
Valskienė.
Kavoliūnas, Laimutis
Sunkiaatlečiai viršijo trenerio lūkesčius / Laimis Kavoliūnas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. 2012, birž. 5, p. 6.

Klaipėdoje vykusiame šalies sunkiosios atletikos čempionate du medalius pelnė ir rokiškėnai. R. Kunčiūnaitė
(iki 63 kg) ir T. Macijauskas suaugusiųjų grupėje pelnė bronzos medalius.
Matelienė, Limina
Nuteistasis valdininkas leido sau grasinti gydytojui? / Limina Kepalaitė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN
1392-2386. - 2012, birž. 5, p. 3.
Apie incidentą tarp buvusio Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro direktoriaus pavaduotojo
A. Griškos, nuteisto už kyšininkavimą, ir chirurgo V. Jenciaus, po kurio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Kavoliūnas, Laimutis
Ieties skrydis nustebino ir pačią sportininkę / Laimis Kavoliūnas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 13922386. - 2012, birž. 7, p. 6.
Apie 17-metę rokiškietę ieties metikę L. Jasiūnaitę, Kaune šalies lengvosios atletikos federacijos taurės
varžybose pasiekusią ketvirtą rezultatą šalyje.
Krasauskas, Darius
Smagratis griebė lenkų įmonės vadovo koją / Darius Krasauskas // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. 2012, birž. 7, p. 1, 4.
Rokiškio mašinų gamykloje viešėjęs 44 m. lenkų firmos direktorius, atvykęs dėl nupirkto preso, per
neatsargumą buvo sunkiai sužalotas ir išgabentas į Vilniaus klinikų mikrochirurgijos skyrių.
Krasauskas, Darius
Rokiškėnui į pilvą šovė neprašytas svečias / Darius Krasauskas // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2012,
birž. 7, p. 4.
32 m. Sėdžiūnų k. Panemunėlio sen. gyventojas pranešė policijai, kad iš į jo kiemą įvažiavusios mašinos buvo
šauta į jį iš pistoleto ir sužalotas pilvas.
Matelienė, Limina
Įžūlų užpuolimą verčia anekdotu / Limina Kepalaitė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2012,
birž. 7, p. 3.
Apie incidentą tarp buvusio Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro direktoriaus pavaduotojo
A. Griškos, nuteisto už kyšininkavimą, ir chirurgo V. Jenciaus, po kurio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Subačius, Gintautas
Mokesčiai kandžioja ne tik apsileidėlius / Gintautas Subačius. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. 2012, birž. 9, p. 3.
Visos Panevėžio apskrities tarybos, tarp jų ir Rokiškio, kitiems metams apleistam, nenaudojamam ir ne
pagal paskirtį naudojamam nekilnojamam turtui nustatė mažesnius nei 1 procento mokesčius nuo jo vertės.
Veikšys, Algis
Didvyriškos istorijos keliais - į Latviją / Algis Veikšys. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2012,
birž. 9, p. 6.
Apie Rokiškio 9-osios kuopos jaunųjų šaulių ir Romuvos gimnazijos moksleivių išvyką po 1919-1920 m.
Lietuvos karių savanorių ir 1945 metų partizanų palaidojimo vietas Latvijoje.
Balandytė, Saulė
Čedasų miestelyje siautė gamtos stichija / Saulė Balandytė // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2012,
birž. 12, p. 5.
Čedasų miestelyje praūžus škvalui, nukentėjo gyvenamieji ir pagalbiniai pastatai, jiems apdraskyti stogai,
išvartyti medžiai, mašinos, partrenkti žmonės.
Krasauskas, Darius
Nelegalės kepėjos bandė apsimesti pirkėjomis / Darius Krasauskas // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. 2012, birž. 14, p. 4.

Panevėžio mokesčių inspektoriai vienoje Rokiškio kepyklų rado 4 nelegaliai dirbančias moteris.
Krasauskas, Darius
Garsioji rokiškietė mėtė akmenis į teisėjos daržą / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN
1392-2386. - 2012, birž. 14, p. 1, 3.
Apie Panevėžio apylinkės teismo pradėtą buvusios "Sodros" Rokiškio skyriaus vedėjos N. A. Valickienės
baudžiamosios bylos nagrinėjimą.
Krasauskas, Darius
Pensininkė seksualinių mažumų neįžeidė / Darius Krasauskas // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2012,
birž. 14, p. 3.
64 m. rokiškėnė A. Krasauskienė sulaukė ir iš Aukščiausiojo teismo išteisinamojo nuosprendžio dėl vienoje
interneto svetainių išreikštos savo neigiamos nuomonės dėl iš VDU atleisto dėstytojo seksualinės orientacijos.
Subačius, Gintautas
Medžiotojo bilieto pratęsimas - už butelį? / Gintautas Subačius. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 13922386. - 2012, birž. 14, p. 1-2.
Apie Medžiotojų ir žvejų draugijos Rokiškio skyriaus susirinkime nuskambėjusius kaltinimus Panevėžio
aplinkos apsaugos departamento Rokiškio rajono aplinkos apsaugos agentūros inspektoriui V. Pavilioniui, kad jis
galimai už kartu su medžiotojais išgertą degtinę pratęsė medžiotojų bilietus.
Krasauskas, Darius
Gilus ežeras patykojo savo aukos / Darius Krasauskas // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2012, birž. 19,
p. 4.
Rašų ežere prie Tarnavos kaimo narai po keliolika valandų trukusios paieškos surado kartu su draugu
atvykusio žvejoti 52 metų rokiškėno kūną.
Krasauskas, Darius
Žiaurus sūnus motiną mušė ir smaugė iki uždusimo / Darius Krasauskas // Panevėžio rytas. - ISSN 13922386. - 2012, birž. 19, p. 6.
Sulaikytas Taikos g. bendrabutyje gyvenantis 23 m. rokiškietis, įtariamas nužudęs kartu gyvenančią savo 58
motiną.
Sau gyvenimo nepasigerino // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2012, birž. 21, p. 2.
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendė, kad Rokiškio rajono tarybos nariai, tvirtindami švietimo
įstaigų pertvarkos planą, viešųjų ir privačių interesų nesupainiojo.
Balandytė, Saulė
Naujai iškeptas "darbietis" bus ir Rokiškio seniūnu / Saulė Balandytė // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. 2012, birž. 23, p. 2.
Konkursą į Rokiškio seniūno postą laimėjo Rokiškio rajono apylinkės teismo padėjėjas A. Krasauskas.
Krasauskas, Darius
Akys nuo padegėjos krypsta į šeimininkus / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386.
- 2012, birž. 26, p. 2.
Apie vėl kilusį gaisrą Degsnių kaime, kurio metu degė 37 m. R.M. gyvenamasis namas, įtariama padegimas.
Krasauskas, Darius
Gaisras privertė evakuoti namo gyventojus / Darius Krasauskas // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2012,
birž. 26, p. 2.
Kilus gaisrui Rokiškyje Taikos g. 23-io namo viename butų, į ligoninę išvežti du vyrai, keletas gyventojų buvo
evakuoti, tiriama keletas gaisro priežasčių.
Krasauskas, Darius

Po plėšikų viešnagės užsiliepsnojo butas / Darius Krasauskas // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2012,
birž. 28, p. 4.
Kilus gaisrui Rokiškyje Taikos g. 23-io namo viename butų, į ligoninę išvežti du vyrai, keletas gyventojų buvo
evakuoti, sulaikyti du to paties bendrabučio gyventojai broliai, įtariami plėšimu ir padegimu.
Krasauskas, Darius
Teisėjus šluojantį advokatą sustabdė / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. 2012, birž. 30, p. 4.
Jau teistam 61 m. advokatui rokiškėnui J. Valickui nepavyko nušalinti ketvirto Panevėžio teisėjo nuo
baudžiamosios bylos, kurioje J. Valickas kaltinamas piktnaudžiavimu, papirkimu ir dokumentų klastojimu.
Matelienė, Limina
Greitoji tikrai bus greitesnė? / Limina Kepalaitė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2012, birž.
30, p. 1, 4.
Apie Rokiškio rajono politikų ir medikų nerimą dėl Greitosios medicinos pagalbos dispečerinės
centralizacijos.
RESPUBLIKA
Silickienė, Genė
Atsisakę kiaulių, atsigręžė į paukščius / Genė Silickienė. - Iliustr. // Respublika. - ISSN 1392-5873. - 2012,
birž. 1, p. 8.
Apie tai, kad vis daugiau žmonių, nusivylę parduotuvėse pardavinėjamos paukštienos skoniu, ryžtasi patys
auginti naminius paukščius, pateikiami Vievio paukštyno Panevėžio padalinio vadovo V. Kulbačiausko, Panevėžio
turgaus "Tau, žemdirby" direktorės A. Janavičienės, Rokiškio r. Audrupio paukštyno direktoriaus V. Stasiškio,
Žemės ūkio ministerijos Agrarinės ekonomikos instituto Rinkos produktų tyrimo skyriaus vedėjo A. Gapšio
komentarai.
Užgeso ganytojas J. Tunaitis. - Portr. // Respublika. - ISSN 1392-5873. - 2012, birž. 2, p. 6.
Mirė kraštietis, Rokiškio krašto garbės pilietis, Vilniaus vyskupas emeritas J. Tunaitis (1928-2012).
Tamulis, Dangirdas
Teismas: ponas A. Rimiškis vairavo neblaivus / Dangirdas Tamulis. - Iliustr. // Respublika. - ISSN 1392-5873. 2012, birž. 6, p. 5.
Klaipėdos apylinkės teisme nepasirodė kraštietis dainininkas A. Rimiškis, kuris neigė neblaivus vairavęs
automobilį, kurį pareigūnai sustabdė balandžio 15-ąją kelyje Palanga - Šiauliai, tačiau teismas jį pripažino kaltu ir
skyrė 2,5 tūkst. litų baudą bei 2,5 metų neleido sėstis prie vairo.
Milkevičiūtė, Giedrė
Neeilinė pažintis su Sofija Kymantaite / Giedrė Milkevičiūtė. - Iliustr. // Respublika. - ISSN 1392-5873. 2012, birž. 9, priedas "Julius/Brigita", p. 5.
Apie kraštietę aktorę M. Korenkaitę, vaidinančią filme apie M. K. Čiurlionį "Žvaigždžių sonata".
Muziejų kelias Aukštaitijoje // Respublika. - ISSN 1392-5873. - 2012, birž. 19, priedas "Respublika", p. 6.
Apie per Lietuvą einantį Muziejų kelią, penktadienį ir šeštadienį renginiai vyks Rokiškio krašto muziejuje.
Mainelytė, Vaiva
Mylėčiau žmogų, o ne reitingą: jei būčiau televizijos vadovė… / Vaiva Mainelytė. - Portr., iliustr. //
Respublika. - ISSN 1392-5873. - 2012, birž. 23, priedas "TV publika", p. 2.
Rokiškio krašto garbės pilietės, aktorės V. Mainelytės mintys.
ŠIAURĖS ATĖNAI
Bernotaitė-Beliauskienė, Dalia
Ne žingsniais matuotas gyvenimo kelias / Dalia Bernotaitė - Beliauskienė; Žydrė Petrauskaitė. - Iliustr. //
Šiaurės Atėnai. - ISSN 1392-7760. - 2012, birž. 22, p. 11.

Apie kraštietę Skardupio vienkiemyje gimusią muziejininkę Akvilę Mikėnaitę.
TARP KNYGŲ
Stefa Kirlytė: inmemoriam // Tarp knygų. - ISSN 0868-8826. - 2012, Nr. 6, p. 41.
Gimė 1930 02 16 Vaičionių k. Rokiškio rajone, mirė 2012 06 09 Vilniuje. Bibliotekininkė, ilgametė LNB
darbuotoja. Parengė leidinių, paskelbė per 60 straipsnių spaudoje.
TREMTINYS
Rimkus, Vytenis
Tremties atspindžiai naujose meno knygose / Vytenis Rimkus // Tremtinys. - ISSN 2029-509X. - 2012, birž. 8,
p. 3.
Apie fotografo R. Dichavičiaus sudarytą reprezentacinį albumą "Laisvės paženklinti. Dailininkai atkurtai
Lietuvos valstybei" (1 tomas), kuriame pristatomi dailininkai, kurių kūryba susijusi su Lietuvos istorija ir kovomis už
nepriklausomybę, su reprodukcijomis ir trumpomis biografijomis bei ta pačia tematika išleistas R. Vaicekausko ir
A. Sakalausko knygas ir kraštietės, Rokiškio krašto garbės pilietės, tautodailininkės P. Damijonaitienės sukurtų
juostų albumą.
TV ANTENA
Valonytė, Ligita
Garsioms moterims - praeities damų vaidmenys / Ligita Valonytė. - Iliustr. // TV antena. - ISSN 1392-236X. 2012, Nr. 26.
Žurnalistės E. Mildažytės sukurtame dokumentiniame filme "Moterų siluetai Lietuvos istorijoje" karalienę
Mortą vaidina Rokiškio krašto garbės pilietė, aktorė V. Mainelytė.
VAKARO ŽINIOS
Mirė vyskupas. - Portr. // Vakaro žinios. - ISSN 1648-7435. - 2012, birž. 2, p. 4.
Kraštiečio, Rokiškio krašto garbės piliečio, Vilniaus vyskupo emerito J. Tunaičio (1928-2012) asmenybę
prisimenant.
Atsisveikinimas su vyskupu J. Tunaičiu. - Portr. // Vakaro žinios. - ISSN 1648-7435. - 2012, birž. 4, p. 3.
Savaitgalį vyko atsisveikinimas su kraštiečiu Vilniaus vyskupu emeritu J. Tunaičiu (1928-2012).
Amžinybėn išlydėtas vyskupas Juozas Tunaitis. - Iliustr. // Vakaro žinios. - ISSN 1648-7435. - 2012, birž. 5, p.
4.
Vilniaus vyskupo emerito J. Tunaičio (1928-2012) asmenybę prisimenant.
Labinaitė, Aistė
Kandidačių sąrašas sutrumpėjo / Aistė Labinaitė. - Portr. // Vakaro žinios. - ISSN 1648-7435. - 2012, birž. 5,
p. 7.
29 m. kraštietė krepšininkė gynėja A. Bimbaitė dėl sveikatos problemų atsisakė atstovauti Lietuvos rinktinei,
besiruošiančiai 2013 m. Europos čempionato atrankos kovoms.
VEIDAS
Rudokas, Jonas
Napoleonas Lietuvoje: tuščios valstybingumo viltys / Česlovas Iškauskas // Veidas. - ISSN 1392-5156. - 2012,
birž. 11, p. 32-33.
Kraštiečio istoriko mintys pasitinkant prieš 200 metų įvykusio Prancūzijos imperatoriaus Napoleono
kariuomenės žygio per Lietuvą į Rusiją sukaktį.
Jovaiša, Andrius
Politikos užribis: Kristinos Brazauskienės spindesys ir skurdas: būsimoji Seimo rinkimų naujokė, matyt, tiki,
kad naujai partijai iš politinio užribio išsiveržti pakaks prezidento, premjero ir žymaus politiko žmonos vardo /
Andrius Jovaiša. - Portr., iliustr. // Veidas. - ISSN 1392-5156. - 2012, Nr. 25 (birž. 18), p. 17-19.

Pristatoma Demokratinės darbo ir vienybės partijos vadovė, prezidento A. Brazausko našlė K. Brazauskienė,
aptariama K. Brazauskienės asmenybė bei motyvai, atvedę ją iki partijos kūrimo, pateikiami faktai iš K.
Brazauskienės biografijos, savo požiūrį į šią politikę išsako politologai L. Bielinis bei V. Dumbliauskas, istorikas dr.
A. Kasparavičius, buvęs Socialdemokratų partijos pirmininkas A. Sakalas; pateikiamas trumpas interviu su K.
Brazauskiene apie jos vadovaujamą partiją
Bolzanė, Giedrė
Milijonieriaus išlaidos nesiekia nė trijų tūkstančių litų per mėnesį: gudrus lapinas, visada numatantis bent
keletą žingsnių į priekį. Taip pieno pramonės milijonierių, pagrindinį "Rokiškio sūrio" akcininką A. Trumpą
apibūdina konkurentai / Giedrė Bolzanė. - Iliustr., lent., diagr. // Veidas. - ISSN 1392-5156. - 2012, Nr. 26 (birž. 25),
p. 26-28.
Apie pagrindinį "Rokiškio sūrio" akcininką A. Trumpą, jo požiūrį į verslą, asmenines savybes, gyvenimo būdą,
šeimą, kelis praeityje teismus pasiekusius atvejus, susijusius su galimai nesąžininga A. Trumpos veikla, tarp jų konfliktas su "Pieno žvaigždžių" akcininku J. Kvaraciejumi dėl "Panevėžio pieno" akcijų, Konkurencijos tarybos
kaltinimai "Rokiškio pienui" dėl keitimosi konfidencialia informacija su kitais pienininkais, kt.; A. Trumpos, Rokiškio
r. mero V. Kanopos, SEB banko vyr. projektų vadovo J. Vaičaičio, kt. komentarai; minimas A. Trumpos sūnus D.
Trumpa; pateikiama informacija "Kaip A. Trumpa privatizavo "Rokiškio sūrį"; lent. "Rokiškio sūrio" grupės
finansiniai rodikliai (2007-2011 m.)"; diagr. "Skyrė lėšų paramai (2011-2012 m.)".
Gvozdaitė, Laura
Turtingiausių lietuvių trisdešimtukas / Laura Gvozdaitė. - Portr., lent., diagr. // Veidas. - ISSN 1392-5156. 2012, Nr. 26 (birž. 25), p. 16-25.
Aštuntą kartą skelbiamas "Veido" sudarytas trisdešimties turtingiausių lietuvių sąrašas, kurio pirmoje
vietoje - verslininkas N. Numavičius, 19-oje vietoje A. Trumpa (AB "Rokiškio sūris"), 30-oje kraštietis J. Sirvydis
(koncernas "Achema"), taip pat pateikiami UAB "MooreStephens Vilnius" dir. D. Pranckėnaitės, Registrų centro
vadovo A. Petrošiaus, analitiko N. Mačiulio, Investuotojų asociacijos valdybos pirm. V. Plunksnio, "NDX energijos"
valdybos pirm. I. Staškevičiaus komentarai
Rudokas, Jonas
Lenkų smurtas nepasiteisino / Jonas Rudokas. - Iliustr. // Veidas. - ISSN 1392-5156. - 2012, Nr. 26 (birž. 25),
p. 50-51.
Kraštietis istorikas apie lenkų valdžios persekiojamus tautiečius tarpukariu lenkų okupuotame Vilnijos
krašte.
VERSLO ŽINIOS
Staniulytė, Teresė
Probleminiai sprendimai probleminėms teritorijoms: kryptingi pinigų srautai padėjo atsitiesti / Teresė
Staniulytė. - Portr., iliustr., lent. // Verslo žinios. - ISSN 1392-2807. - 2012, birž. 14, p. 5.
Analizuojama, kaip skirstomos ES paramos lėšos probleminėms teritorijoms, pabrėžiama, kad 2010 m.
peržiūrėjusi 2007 m. sudarytą probleminių teritorijų sąrašą Vyriausybė nieko nepakeitė - sąraše iki 2014 m. liko
tos pačios 14 savivaldybių, tarp jų ir Rokiškio, nors 6 iš jų netenkina probleminės teritorijos kriterijų, pateikiami
Vidaus reikalų ministerijos Regionų plėtros departamento atstovo G. Česonio komentarai apie siūlomą naują
mechanizmą, pagal kurį nuo 2014 m. tikslinės teritorijos statusą turėtų ne savivaldybė, o kriterijus atitinkanti
konkreti gyvenamoji vieta, kt.; spausdinamos lent. "Tikslinės ES paramos lėšos probleminėms teritorijoms",
"Probleminės teritorijos kriterijai ir jų atitikimas (2005-2011 m.)".
VORUTA
Aliulis, Vaclovas
Turime naują užtarėją: Inmemoriam Juozas Tunaitis / Vaclovas Aliulis. - Portr. // Voruta. - ISSN 1392-0677. 2012, birž. 23, p. 9.
Mirė kraštietis, Rokiškio krašto garbės pilietis, Vilniaus vyskupas emeritas J. Tunaitis (1928-2012).
ŽMONĖS
Rimiškis, Andrius

Keliesi stojiesi, keliesi stojiesi… : *pokalbis su kraštiečiu dainininku Andriumi Rimiškiu / kalbėjosi+ Jūratė
Ražkovskytė. - Iliustr. // Žmonės. - ISSN 1648-0597. - 2012, birž. 14, p. 42-43.

