2012 metai GEGUŽĖ
ATGIMIMAS
Damijonaitienė, Palmira
Atgimstančios tradicinės tautinės juostos: *pokalbis su juostų audėja, kraštiete, Rokiškio krašto garbės
piliete Palmira Damijonaitiene / kalbėjosi+ Raimonda Karosaitė. - Iliustr. // Atgimimas. - 2012, geg. 4, p. 15.
Seime surengta P. Damijonaitienės tautinių juostų paroda.
DIALOGAS
Kiselytė, Reda
Istorinės knygos pristatymas / Reda Kiselytė // Dialogas. - ISSN 1392-1916. - 2012, geg. 10, p. 14.
"Romuvos" gimnazijoje pristatyta rokiškėno K. Jasinevičiaus prisiminimų knyga "Golgotos keliu", kurią
pristatė jo duktė gydytoja J. Čypienė.
Tervidytė, Elena
Kas nustumta už horizonto?: Rytoj Tarptautinė vaikų gynimo diena / Elena Tervidytė. - Iliustr // Dialogas. ISSN 1392-1916. - 2012, geg. 31, p. 2.
Kraštietė žurnalistė apie vaikus Lietuvoje ir pasaulyje.
XXI AMŽIUS
Bagdonas, Vytautas
Talkininkai Vaižganto gimtinėje / Vytautas Bagdonas. - Iliustr. // XXI amžius. - 2012, geg. 4, p. 13.
Apie aplinkos tvarkymo talką lietuvių literatūros klasiko kraštiečio J. Tumo-Vaižganto tėviškėje Malaišiuose.
GIMTASIS ŽODIS
Kišūnaitė, Roma
Naujas knygas vaikams suskaičiuojame pavasarį / Roma Kišūnaitė. - Iliustr. // Gimtasis žodis. - ISSN 02357151. - 2012, Nr. 5, p. 15-19.
Kraštietės straipsnis apie knygas vaikams 2011 m.
KELIONĖ SU BERNARDINAI.LT
Dručkus, Andrius
Andrius Dručkus: "Svarbiau ne gyvybę, bet gyvenimą Tėvynei atiduoti": *pokalbis su Rokiškio krašto garbės
piliečiu, Obelių istorijos muziejaus vedėju Andriumi Dručkum+ / kalbino Gediminas Kajėnas, Andrius Navickas. Iliustr. // Kelionė su Bernardinai.lt. - ISSN 1822-9611. - 2012, Nr. 2, p. 24-33.
KNYGŲ AIDAI
Daugnora, Eligijus
Dar kartą apie legendą / Eligijus Daugnora // Knygų aidai. – 2012, Nr. 2, p. 31-33.
Kraštiečio kalbininko recenzija P. Česnulevičiūtės knygai.
KULTŪROS BARAI
Rudokas, Jonas
Vinco Uždavinio nuopelnai, nuoskaudos ir žiauri lemtis / Jonas Rudokas. – Iliustr. // Kultūros barai. – ISSN
0134-3106. – 2012, Nr. 5, p. 88-92.
Kraštietis istorikas apie žymų XX amžiaus visuomenės veikėją V. Uždavinį.
LIETUVOS AIDAS
Kiselytė, Reda
Knygos pristatymas "Romuvoje" / Reda Kiselytė // Lietuvos aidas. - 2012, geg. 5, p. 3.
"Romuvos" gimnazijoje pristatyta rokiškėno K. Jasinevičiaus prisiminimų knyga "Golgotos keliu", kurią
pristatė jo duktė gydytoja J. Čypienė.
Veličkaitė, Lidija

Danijos karalienė ir AgemeyerisBenedictsenas / Lidija Veličkaitė. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 2012, geg. 9, p.
4.
Kraštietė apie Daniją.
Juodelė, Petras
Dainos sparnai: Maironio 125-osioms metinėms: *eil.+ / Petras Juodelė // Lietuvos aidas. - 2012, geg. 12, p.
6.
Kraštiečio kūryba.
Jencius, Viktoras
Kas sulygino su žeme Vytauto kalną Alovėje arba kodėl komunizmo ir socialdemokratų šmėklos
tebeklaidžioja po Lietuvos dvarus / Viktoras Jencius - Butautas. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 2012, geg. 12, p. 7.
Rokiškėnas gydytojas apie Alovės dvarą Alytaus rajone.
Jencius, Viktoras
Apie lietuviškojo fašizmo ištakas ir apie komunistų - socialdemokratų sukurtą nepriklausomą ir jų valdomą
LTSR / Viktoras Jencius - Butautas. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 2012, geg. 26, p. 4.
Rokiškėnas gydytojas.
Jencius, Viktoras
Sukarpyta ir naujai suklijuota praeitis: (Jonas Karlovičius ir Alovė) / Viktoras Jencius - Butautas. - Iliustr. //
Lietuvos aidas. - 2012, geg. 30, p. 8.
Rokiškėnas gydytojas apie Alovę ir jos istoriją, mokslininką kalbininką J. Karlovičių.
LIETUVOS RYTAS
Petrauskienė, Virginija
Užmušė aršų sugėrovą: Rokiškio rajone girtų vyrų konfliktas pasibaigė žiauria žmogžudyste / Virginija
Petrauskienė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2012, geg. 3, p. 6.
Rokiškio kaimiškojoje seniūnijoje, Zybolių kaime įvykdytas šiurpus nusikaltimas. Jo metu šio kaimo
gyventojos J. S. namuose nužudytas Stramilių kaimo gyventojas Karolis K. Anot pareigūnų incidentas J. S. namuose
įvyko išgertuvių metu.
Petrauskienė, Virginija
Lietuvė žuvo Anglijos fabrike / Virginija Petrauskienė // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2012, geg. 8, p. 5.
Apie tai, kad Anglijos fabrike žuvo rokiškėnė Ž. Groblytė - konvejeris įtraukė merginą ir mirtinai sužalojo
galvą.
Jonušienė, Danutė
Bandymas sulieknėti vyrui baigėsi mirtimi / Danutė Jonušienė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. 2012, geg. 12, p. 1, 6-7.
Prisiminta nelaimė, kai po skrandžio mažinimo operacijos mirė 230 kg svėręs 31 m. Rokiškio r. Kavoliškio k.
gyventojas N. Juškėnas.
Jurgaitytė, Justina
Lietuvių kino kūrėjams - pagarbos ženklai / Justina Jurgaitytė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. 2012, geg. 14, p. 15.
Geg.13 d. Vilniuje penktą kartą 14-oje kategorijų įteikti tradiciniai lietuvių kino apdovanojimai "Sidabrinės
gervės", kasmet teikiamos už geriausius lietuviško kino kūrinius, bei Auksinę gervę gavusią kraštietę aktorę
V.Mainelytę.
Petrauskienė, Virginija
Kraujasiurbiai retina gyvulių bandas / Virginija Petrauskienė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. 2012, geg. 24, p. 18.
Rokiškio r. nuo mašalų antpuolio krinta galvijai.

Pilaitis, Gediminas
Dainininkas sekė pasakas? / Gediminas Pilaitis. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2012, geg. 24,
p. 6.
Klaipėdos apylinkės teisme kraštietis dainininkas A. Rimiškis neigė neblaivus vairavęs automobilį, kurį
pareigūnai sustabdė balandžio 15-ąją kelyje Palanga – Šiauliai.
"Aušra Bimbaitė atsisakė šią vasarą žaisti Lietuvos rinktinėje…". - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351.
- 2012, geg. 25, p. 11.
29 m. kraštietė gynėja A. Bimbaitė dėl sveikatos problemų atsisakė atstovauti Lietuvos rinktinei,
besiruošiančiai 2013 m. Europos čempionato atrankos kovoms.
Petrauskienė, Virginija
Žudiko versija: auka jį peiliu puolė gulėdama / Virginija Petrauskienė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 13922351. - 2012, geg. 29, p. 7.
Apie Panevėžio apygardos teisme vykusį rokiškėno studento V. Piatino nužudymo Utenos kolegijos
bendrabutyje bylos nagrinėjimą, kuriame kaltinamasis klaipėdietis studentas G. Džikia davė parodymus ir
negailėjo piktų žodžių nužudytajam.
LIETUVOS ŽINIOS
Baronienė, Daiva
Kelionė į parodą baigėsi duobėje / Daiva Baronienė. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2012, geg. 15, p. 3.
Apie rokiškėno V. Šliko bylinėjimąsi su Panevėžio savivaldybe dėl duobėtose miesto gatvėse sugadinto
automobilio.
Sezono rezultatas. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2012, geg. 17, p. 17.
Kraštietis sportininkas, šuolininkas į aukštį R. Stanys Pietų Korėjoje vykusiose prestižinėse tarptautinėse
lengvosios atletikos varžybose užėmė ketvirtąją vietą.
Ambrazas, Goda
Apie ką dūmoja barzdočiai? / Goda Ambrazas. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2012, geg. 19, p. 1, 18-19.
Apie barzdas auginančius žymius Lietuvos vyrus, tarp jų ir kraštietį dailininką, Lietuvos Kalėdą A. Bagdoną.
Čiulada, Jaunius
TV3 "Be namų". Naujausio TV muilo lūkesčiai / Jaunius Čiulada. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2012, geg. 19, p.
20.
Geg. 28 d. TV3 eteryje pasirodys naujas serialas "Be namų", yra kraštietės aktorės V. Mainelytės, S.
Balandžio, N. Narmontaitės, A. Bialobžeskio mintys.
Baronienė, Daiva
Mašalai žudo karves ir sėja paniką / Daiva Baronienė. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2012, geg. 24, p. 3.
Rokiškio r. Juodupės seniūnijoje nuo mašalų antpuolio krinta galvijai.
LITERATŪRA IR MENAS
Genys, Artūras
*Eilėraščiai+ / Artūras Genys // Literatūra ir menas. – ISSN 0233-3260. – 2012, geg. 18, p. 30-31.
Kraštiečio poeto Arvydo Genio brolio Artūro, gyvenusio Panemunyje, kūryba, spausdinama po jo mirties.
MOKSLAS IR TECHNIKA
Urbonas, Aloyzas
Kelias, kuris niekada nesibaigia / Aloyzas Urbonas. - Iliustr. // Mokslas ir technika. - ISSN 0134-3165. - 2012,
Nr. 5, p. 10-12.
Kraštietis žurnalistas apie paminėtą VGTU Kelių katedros 90-mečio sukaktį.

PANEVĖŽIO RYTAS
Kavoliūnas, Laimutis
Triumfavo rokiškėnai ir pasvalietis / Laimis Kavoliūnas // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2012, geg. 3,
p. 9.
Palangoje vykusiame metimo rungčių šalies čempionate Rokiškio sportininkai iškovojo net 13 visų rūšių
medalių, iš jų 3 - aukso.
Krasauskas, Darius
Lavoną apmėtė skudurais ir puotavo toliau / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 13922386. - 2012, geg. 3, p. 2.
Rokiškio kaimiškojoje seniūnijoje, Zybolių kaime įvykdytas šiurpus nusikaltimas. Jo metu šio kaimo
gyventojos J. S. namuose nužudytas Stramilių kaimo gyventojas Karolis Koroliovas. Anot pareigūnų, incidentas J. S.
namuose įvyko išgertuvių metu.
Krasauskas, Darius
Peiliu auklėjo sugyventinį / Darius Krasauskas // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2012, geg. 3, p. 4.
Per išgertuves Rokiškyje savo bute Taikos gatvėje, kilus konfliktui tarp 54 m. rokiškėnės ir 52 m. jos
sugyventinio, peiliu sužalotas vyras atsidūrė ligoninėje, o moteris už grotų.
Krasauskas, Darius
Nusitašiusio dviratininko kyšis - 100 litų / Darius Krasauskas // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2012,
geg. 3, p. 3.
Rokiškyje Vytauto g. girtas dviračiu važiavęs 40 -metisžiobiškėnas pasiūlė jį sustabdžiusiems policijos
patruliams 100 litų kyšį ir atsidūrė 2 paroms už grotų.
Krasauskas, Darius
Nebuvo kam gelbėti skenduolės / Darius Krasauskas // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2012, geg. 26, p.
1, 5.
Rokiškio sodų bendrijos "Vėtrungė" tvenkinyje rastas nuskendęs 51 m. rokiškėnas, nelaimė įvyko vyrui
žvejojant.
Krasauskas, Darius
Gaisrą prie pensiono gesino beveik parą / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. 2012, geg. 5, p. 4.
Apie gaisrą antradienio naktį Skemų socialinės globos namų teritorijoje, senoje daržinėje.
Studentų akistata su draugo žudiku. - Iliustr. - lrytas.lt inf. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2012, geg.
8, p. 1, 4.
Apie Panevėžio apygardos teismo surengtą išvažiuojamąjį posėdį į Uteną, kur buvo nagrinėjama Utenos
kolegijos studento rokiškėno V. Piatino nužudymo byla.
Krasauskas, Darius
Advokatui vaidenasi bestuburiai teisėjai / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. 2012, geg. 10, p. 3.
Prieš Panevėžio apygardos teismą stojusiam Rokiškio advokatui J. Valickui nepavyko teisėjo nušalinti nuo
baudžiamosios bylos nagrinėjimo.
Subačius, Gintautas
Saviškį dar kilstelėjo: į "Rokiškio vandenų" direktoriaus kėdę vakar buvo pasodintas valdančiajai daugumai
priklausantis, anksčiau mero brolio įmonėje dirbęs politikas / Gintautas Subačius // Panevėžio rytas. - ISSN 13922386. - 2012, geg. 10, p. 3.
"Rokiškio vandenų" direktoriumi tapo Rokiškio miesto seniūnas V. Gruodys.

Žuvusios merginos palaikai grįš urnoje: 23 metų rokiškėnė Žydrė Groblytė, išvykusi į Angliją ieškoti geresnio
gyvenimo, surado mirtį // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2012, geg. 10, p. 4.
Apie tai, kad Anglijos fabrike žuvo rokiškėnė Ž. Groblytė - konvejeris įtraukė merginą ir mirtinai sužalojo
galvą.
Krasauskas, Darius
Tvirkintojas atsisakė vykti į teismą visiems laikams / Darius Krasauskas // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386.
- 2012, geg. 15, p. 4.
Savo mažamečių dukrų seksualiniu tvirkinimu ir pornografija kaltinamas 35 m. rokiškėnas rastas pasikoręs
savo namuose teismo dieną.
Matelienė, Limina
Poliklinikos direktorė korupcijos šmėklos nesibaido / Limina Kepalaitė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN
1392-2386. - 2012, geg. 15, p. 1, 5.
Apie Rokiškio asmens sveikatos priežiūros centro vadovės Z. Kapušinskienės slepiamą informaciją apie
nuteisto dėl kyšininkavimo jos pavaduotojo A. Griškos darbą poliklinikoje ir jo atlyginimą bei Savivaldybės vadovų
miglotus atsakymus apie etatus medicinos įstaigoje.
Kavoliūnas, Laimutis
Rokiškio autokroso trasoje blizgėjo biržiečiai / Laimis Kavoliūnas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 13922386. - 2012, geg. 17, p. 4.
Juozapavos kaimo trasoje vyko Aukštaitijos mėgėjų autokroso lenktynių 1-ojo etapo lenktynės, kuriose
komandinę taurę iškovojo Biržų ekstremalaus sporto klubo lenktynininkai.
Krasauskas, Darius
Kyšis psichiatrui atėmė darbą / Darius Krasauskas // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2012, geg. 17, p. 4.
Panevėžio apygardos teismas paliko galioti tą pačią Rokiškio apylinkės teismo skirtą bausmę Rokiškio
psichiatrijos ligoninės skyriaus vedėjui P. Aukštuoliui, nubaustam už kyšininkavimą 3,5 metų, kurių metu negalės
verstis gydytojo praktika.
Krasauskas, Darius
Rokiškio advokatas išbrokavo jau trečią teisėją / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 13922386. - 2012, geg. 19, p. 2.
Piktnaudžiavimu, papirkimu ir dokumentų klastojimu kaltinamas 61 m. Rokiškio advokatas J. Valickas nuo
savo baudžiamosios bylos nagrinėjimo nušalino jau trečią teisėją.
Kavoliūnas, Alfonsas
Motokroso trasa Rokiškyje svetingiausia buvo biržiečiams / Laimis Kavoliūnas // Panevėžio rytas. - ISSN
1392-2386. - 2012, geg. 22, p. 6.
Rokiškio rajone Uljanavos kaimo motokroso trasoje vyko Rokiškio verslininkų motokroso taurės ketvirtasis
etapas, dalyvavo per 50 Lietuvos ir Latvijos sportininkų.
Subačius, Gintautas
Vampyrų mašalų debesis nešė mirtį karvėms / Gintautas Subačius. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 13922386. - 2012, geg. 24, p. 1, 3.
Apie tai, kad Rokiškio r. Juodupės seniūnijoje ir Velniakalnio k. prie pat Rokiškio nuo mašalų antpuolio krito
galvijai.
Balandytė, Saulė
Seniūno postas kaitina karčias aistras / Saulė Balandytė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. 2012, geg. 26, p. 3.
Jūžintų seniūnė A. Baltuškaitė parašė prašymą dėl Rokiškio miesto seniūno posto, tačiau Darbo partijos
skyriuje buvo nuspręsta skelbti konkursą.

Subačius, Gintautas
Unikalus ežeras ir salos gali virsti pelke? / Gintautas Subačius // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2012,
geg. 26, p. 4.
Apie Kriaunų seniūnijoje iškilusią problemą dėl Degučio ežero su plaukiojančiom salom, nes vandens
pragraužtai užtvankai sutvarkyti reikalingos lėšos.
Krasauskas, Darius
Valickų sūnus jau irgi ligonis / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2012, geg.
26, p. 4.
Į Panevėžio apygardos teismo nagrinėjamą 61 m. rokiškėno J. Valicko baudžiamąją bylą neatvyko ir jo sūnus
E. Valickas, įtariamas sukčiavimu ir klastojimu, ir rokiškėnė J. Daščioraitė, įtariama dėl melagingų parodymų.
Krasauskas, Darius
Žvyro karjere - griaučiai / Darius Krasauskas // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2012, geg. 24, p. 3.
Kamajų seniūnijoje prie Kariūnų k. esančiame žvyro karjere vaikai aptiko žmogaus kaukolę.
Krasauskas, Darius
Ant kranto paliko atsisveikinimo laišką / Darius Krasauskas // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2012, geg.
29, p. 4.
Onuškio kaimo tvenkinyje rasta skenduolė, ant kranto rastoje rankinėje buvo atsisveikinimo laiškas.
Psichinę negalią turinčios moters jau kelias dienas ieškojo artimieji ir policininkai.
Kavoliūnas, Laimutis
Lenktynininką nutrenkė ne tramplinas, o saulės smūgis? / Laimis Kavoliūnas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. ISSN 1392-2386. - 2012, geg. 29, p. 8.
Panevėžyje vykusiose motokroso lenktynėse "Semos" klubo taurei laimėti dalyvavo ir rokiškėnai, lenktynių
lyderiu tapęs rokiškėnas M. Stasiškis, skriedamas trasa, prarado sąmonę ir iš kovos dėl prizinių vietų iškrito.
Zdanevičienė, Rita
Nauja vieta - tik artojams dar ne prie širdies / Rita Zdanevičienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 13922386. - 2012, geg. 29, p. 5-6.
Apie Rokiškio rajone, Kavoliškyje, vykusią tradicinę Pirmosios vagos šventę, kurioje geriausio artojo vardą
pelnė biržietis G. Čirgelis.
Krasauskas, Darius
Žodžiai apie auką dūrė kaip ir žudiko peilis / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 13922386. - 2012, geg. 29, p. 3.
Apie Panevėžio apygardos teisme vykusį rokiškėno studento V. Piatino nužudymo Utenos kolegijos
bendrabutyje bylos nagrinėjimą, kuriame kaltinamasis klaipėdietis studentas G. Džikia davė parodymus ir
negailėjo piktų žodžių nužudytajam.
Subačius, Gintautas
Paskelbę karą rūkaliams išėjo parūkyti / Gintautas Subačius. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. 2012, geg. 31, p. 1-2.
Pasvalio ir Rokiškio rajonų tarybos nusprendė uždrausti rūkyti viešose miesto vietose.
Kavoliūnas, Laimutis
14-metis rokiškėnas jau šturmuoja vyrų rekordus / Laimis Kavoliūnas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN
1392-2386. - 2012, geg. 31, p. 6.
Apie 14-metį rokiškėną Svajūną Aleksiejų, gerinantį sunkiosios atletikos rekordus, jis yra įtrauktas kandidatu
į olimpinės rinktinės sudėtį.
RESPUBLIKA
Nužudė ir puotavo // Respublika. - ISSN 1392-5873. - 2012, geg. 3, p. 6.

Rokiškio kaimiškojoje seniūnijoje, Zybolių kaime įvykdytas šiurpus nusikaltimas. Jo metu šio kaimo
gyventojos J. S. namuose nužudytas Stramilių kaimo gyventojas Karolis Koroliovas. Anot pareigūnų, incidentas J. S.
namuose įvyko išgertuvių metu.
Auksas - Lietuvai: *žinutė+ // Respublika. - ISSN 1392-5873. - 2012, geg. 4, p. 2.
Žinutė apie Rokiškyje vykusį tarptautinio mintino skaičiavimo konkursą "Matmintinis" bei lietuvius,
laimėjusius 7-es prizines vietas.
Vaitasiūtė, Agnė
Išdalytos "Sidabrinės gervės" / Agnė Vaitasiūtė // Respublika. - ISSN 1392-5873. - 2012, geg. 15, p. 11.
Geg.13 d.Vilniuje penktą kartą 14-oje kategorijų įteikti tradiciniai lietuvių kino apdovanojimai - "Sidabrinės
gervės", kasmet teikiamos už geriausius lietuviško kino kūrinius bei Auksinę gervę gavusią kraštietę aktorę
V.Mainelytę.
"Auksinės gervės" - lietuviško kino geriausiems // Respublika. - ISSN 1392-5873. - 2012, geg. 17, priedas
"Laisvalaikis", p. 6.
Geg.13 d. Vilniuje penktą kartą 14-oje kategorijų įteikti tradiciniai lietuvių kino apdovanojimai - "Sidabrinės
gervės", kasmet teikiamos už geriausius lietuviško kino kūrinius bei Auksinę gervę gavusią kraštietę aktorę
V.Mainelytę.
Rinktinei teks verstis be A. Bimbaitės. - Portr. // Respublika. - ISSN 1392-5873. - 2012, geg. 24, p. 7.
29 m. kraštietė gynėja A. Bimbaitė dėl sveikatos problemų atsisakė atstovauti Lietuvos rinktinei,
besiruošiančiai 2013 m. Europos čempionato atrankos kovoms.
Rudokas, Jonas
Juozas Tūbelis - realus idealistas: Nacionalinių vertybių rinkimai 2012 / Jonas Rudokas. - Iliustr. //
Respublika. - ISSN 1392-5873. - 2012, geg. 25, p. 14.
Kraštietis istorikas apie kraštietį politiką, Ministrą pirmininką, visuomenės veikėją J. Tūbelį.
Energinius gėrimus reikia apriboti // Respublika. - ISSN 1392-5873. - 2012, geg. 28, p. 4.
Informuojama, kad Seimo Sveikatos reikalų komiteto narė kraštietė D. Mikutienė registravo Administracinių
teisės pažeidimų kodekso pataisą, kuria siūlo už energinių gėrimų pardavimą paaugliams iki 18 metų bausti 200400 Lt bauda. Pasak parlamentarės, šiuose gėrimuose esantis kofeinas viršija saugią kofeino kiekio normą
vaikams, stimuliuojančios medžiagos ne tik padidina ir taip didesnį vaikų bei paauglių aktyvumą, bet gali sukelti
miego sutrikimus, nerimą, nervingumą, agresiją ar net smurto protrūkius, kt.
Mazūraitė, Ona
Akvilės Mikėnaitės šventovė : Vilniaus paveikslų galerijoje pristatyta paroda, skirta liaudies menui
atsidavusios Akvilės Mikėnaitės gimimo 100-mečiui / Ona Mazūraitė. - Iliustr. // Respublika. - ISSN 1392-5873. 2012, geg. 30, p. 12.
Apie kraštietę dailėtyrininkę ir muziejininkę A. Mikėnaitę, gimusią Skardupiovnk.
Be namų: *reklama+. - Iliustr. // Respublika. - ISSN 1392-5873. - 2012, geg. 31, priedas "Laisvalaikis", p. 10.
Nuo geg. 28 d. per TV3 rodo naują lietuvišką serialą, kuriame vaidina kraštietė aktorė V. Mainelytė.
STILIUS
Bauras, Tomas
Jubiliejinis gervės skrydis / Tomo Bauro nuotr. // Stilius. - ISSN 1392-7159. - 2012, Nr. 19 (geg. 15), p. 44.
Geg.13 d. Vilniuje penktą kartą 14-oje kategorijų įteikti tradiciniai lietuvių kino apdovanojimai - "Sidabrinės
gervės", kasmet teikiamos už geriausius lietuviško kino kūrinius bei Auksinę gervę gavusią kraštietę aktorę
V.Mainelytę.
TV ANTENA
Paukščio dalybos. - Iliustr. // TV antena. - ISSN 1392-236X. - 2012, Nr. 19 (geg. 12), p. 58.

Yra apie kraštietį aktorių R. Rudoką, kuris 2010 m. kartu su aktoriumi K. Jakštu pelnė Sidabrinės gervės
statulėlę už geriausių aktorių duetą E. Vėlyvio filme "Zero II".
Zabulėnienė, Erika
Sidabrinės gervės nutūpė drugelių tvirtovėje / Erika Zabulėnienė. - Iliustr. // TV antena. - ISSN 1392-236X. 2012, Nr. 20 (geg. 19), p. 62-63.
Geg.13 d. Vilniuje penktą kartą 14-oje kategorijų įteikti tradiciniai lietuvių kino apdovanojimai - "Sidabrinės
gervės", kasmet teikiamos už geriausius lietuviško kino kūrinius bei Auksinę gervę gavusią kraštietę aktorę
V.Mainelytę.
VAKARO ŽINIOS
Auksas - Lietuvai: *žinutė+ // Vakaro žinios. - ISSN 1648-7435. - 2012, geg. 5, p. 10.
Žinutė apie Rokiškyje vykusį tarptautinio mintino skaičiavimo konkursą "Matmintinis" bei lietuvius,
laimėjusius 7-es prizines vietas.
Motinos laimė - duoti, ne imti. - Iliustr. // Vakaro žinios. - ISSN 1648-7435. - 2012, geg. 5, p. 13.
Motinos dienos išvakarėse prezidentė D. Grybauskaitė apdovanojo daugiavaikes motinas, tame tarpe ir 7
vaikų motiną G. Baranauskienę iš Rokiškio rajono.
Aktorei V. Mainelytei - garbingas apdovanojimas / Stasio Žumbio nuotr. // Vakaro žinios. - ISSN 1648-7435. 2012, geg. 15, p. 1, 4.
Geg.13 d. Vilniuje penktą kartą 14-oje kategorijų įteikti tradiciniai lietuvių kino apdovanojimai - "Sidabrinės
gervės", kasmet teikiamos už geriausius lietuviško kino kūrinius bei Auksinę gervę gavusią kraštietę aktorę
V.Mainelytę.
K. Brazauskienė paveldėjo unikalų gintarą / Sauliaus Venckaus nuotr. // Vakaro žinios. - ISSN 1648-7435. 2012, geg. 19, priedas "Geras!", p. 1, 12 - 13.
Apie prezidento A.Brazausko gintarų kolekciją, išdėliotą prezidento našlės K.Brazauskienės kambaryje (str.
kolekcininko K.Mizgirio komentaras).
Kraujasiurbiai retina gyvulių bandas, kankina žmones. - Iliustr. // Vakaro žinios. - ISSN 1648-7435. - 2012,
geg. 25, p. 6.
Rokiškio r. Juodupės seniūnijos kaimuose Onuškyje, Didsodėje, Alksniuose, Čedasuose nuo mašalų
antpuolio krinta galvijai.
VEIDAS
Bačiulis, Audrius
A. Kubilius skolinasi, kad grąžintų A. Brazausko skolas: Lietuvos valstybės finansų atsigavimą po krizės
sunkina paskolos, kurias Andriaus Kubiliaus Vyriausybė turi imti tam, kad grąžintų ekonomikos klestėjimo laikais
Algirdo Brazausko Vyriausybės prisiimtas skolas / Audrius Bačiulis. - Iliustr., portr., lent. // Veidas. - ISSN 13925156. - 2012, Nr. 22 (geg. 28), p. 18-19.
Apie Lietuvos skolos dydį bei jos susidarymo dinamiką; pabrėžiama, kad socdemų A. Brazausko ir G. Kirkilo
Vyriausybės sugebėjo prisidaryti daugiau nei 5 mlrd. Lt skolos 2004-2008 m., t. y., ekonominio pakilimo metais ir
kad dabartinio Socialdemokratų lyderio A. Butkevičiaus, kuris turėtų puikiai žinoti skolos susidarymo faktus, kritika
dabartinei konservatorių Vyriausybei už nuolat didinamą valstybės skolą skamba ne tik keistai, bet ir
veidmainiškai, mat didžioji 2009 m. skola susidarė dėl to, kad reikėjo finansuoti ankstesnio Ministrų kabineto,
kurio narys buvo ir pats A. Butkevičius, įsipareigojimus.
VERSLO ŽINIOS
Neprileido // Verslo žinios. - ISSN 1392-2807. - 2012, geg. 7, p. 14.
AB "Rokiškio sūris" teisme nepavyko pasiekti, kad jai būtų leista susipažinti su Lietuvos banko išvados dėl
"Snoro" nemokumo priedais, nors įmonė buvo įsigijusi 15 mln. vertės "Snoro" indėlio sertifikatą.
Malinauskienė, Jolanta

Automobiliu - po patraukliausias Europos turizmo vietas / Jolanta Malinauskienė. - Iliustr. // Verslo žinios. ISSN 1392-2807. - 2012, geg. 25, p. 18-19.
Lietuvoje šiemet atrinkta 10 lankytinų objektų, kuriuos apvažiuoti automobiliu truktų 3 dienas, tarp jų ir
Rokiškio dvaras.
ŽALIASIS PASAULIS
Kiselytė, Reda
Miniatiūros / Reda Kiselytė // Žaliasis pasaulis. - ISSN 1392-2092. - 2012, geg. 17, p. 7.
"Romuvos" gimnazijos bibliotekos vedėjos kūryba.
ŽMONĖS
Ovadnevas, Vigantas
Atskrido gervės / VigantoOvadnevo nuotraukos // Žmonės. - ISSN 1648-0597. - 2012, Nr. 20 (geg. 17), p. 94106.
Geg.13 d. Vilniuje penktą kartą 14-oje kategorijų įteikti tradiciniai lietuvių kino apdovanojimai - "Sidabrinės
gervės", kasmet teikiamos už geriausius lietuviško kino kūrinius bei Auksinę gervę gavusią kraštietę aktorę
V.Mainelytę.

