2012 metai KOVAS
DIALOGAS
Varzienė, Irutė
Kančia taurina? Nė velnio!: *pokalbis su pedagoge, Biržų r. mere I. Varziene apie šeimą, sūnaus Tomo ligą
bei mirtį, patirtus išgyvenimus, tapimą politike / kalbėjosi+ Elena Tervidytė. - Iliustr. // Dialogas. - ISSN 1392-1916.
- 2012, kovo 1, p. 8, 9.
Kraštietė redaktorė ir žurnalistė.
Tervidytė, Elena
Prienai. Kas atsako už direktorės klaidas? / Elena Tervidytė. - Iliustr. // Dialogas. - ISSN 1392-1916. - 2012,
kovo 29, p. 8, 9.
Kraštietės žurnalistinis tyrimas apie padėtį Jiezno gimnazijoje (Prienų r.) jai vadovaujant dabar jau
atsistatydinusiai dir. D. Bredelienei, šios direktorės charakterio savybes, jos vadovavimo metu vykusius teismus ir
bylinėjimusis su gimnazijos mokytojais, požiūrį į žmogų, tūkstantines baudas už pralaimėtus teismus, kurios
apmokamos iš valstybės biudžeto (mokinio krepšelių lėšomis).
Gaigalas, Erikas
Amžiaus klausimas: kas trukdo Lietuvos švietimo profsąjungoms būti solidarioms? / Erikas Gaigalas. - Iliustr.
// Dialogas. - ISSN 1392-1916. - 2012, kovo 15, p. 11.
Lietuvos švietimo profesinės sąjungos pirmininko pavaduotojo rokiškėno pedagogo E. Gaigalo atsiliepimas į
LŠDPS pirmininko A. Bružo str. "Streiko pamokos", nuomonė apie švietimo profsąjungų solidarumo trūkumą.
Kiselytė, Reda
Susitikimai Rokiškio „Romuvos“ gimnazijoje / Reda Kiselytė // Dialogas. - ISSN 1392-1916. - 2012, kovo 29,
p. 12.
Apie „Romuvos“ gimnazijoje vykusį rajono švietimo įstaigų bibliotekininkių susitikimą su kunigu, poetu,
kultūrininku J. Jasėnu, kurio metu susipažino su jo dovanotomis knygomis, paminėjo Knygnešio dieną.
Opozicija žada kreiptis į teismą // Dialogas. - ISSN 1392-1916. - 2012, kovo 8, p. 2.
Rokiškio r. opozicija įteikė merui V. Kanopai paklausimą dėl galimai neteisėto tarybos sprendimo dėl
mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendrojo plano.
Vieno suvažiavimo pėdsakais: Mokytojų kongresas Rokiškyje: iš mokytojų suvažiavimų istorijos. - Iliustr. //
Dialogas. - ISSN 1392-1916. - 2012, kovo 29, p. 13.
Apie Lietuvos mokytojų sąjungos Rokiškio apskrities komiteto 1937 m. spalio 30-31 d.suorganizuotą
mokytojų kongresą, kuriame dalyvavo apie 300 mokytojų iš įvairių Lietuvos apskričių (Biržų, Panevėžio, Utenos,
Zarasų).
Lozuraitytė, Lizeta
Po dvidešimties metų… / LizetaLozuraitytė. - Iliustr. // Dialogas. - ISSN 1392-1916. - 2012, kovo 22, p. 1, 3,
16.
Apie švietimo savaitraščio „Dialogas“ 20 - ties leidimo metų iškilmes, jų metu paskelbtus nominantus, yra
apie kraštietę redaktorę E. Tervidytę.
XXI AMŽIUS
Šiugždienė, Livija
Amerikietė rašo apie lietuvių tremtį / Livija Šiugždienė. - Iliustr. // XXI amžius. - 2012, kovo 2, p. 1, 6.
Apie lietuvių kilmės amerikiečių rašytojos R. Sepetys knygos "Tarp pilkų debesų", laimėjusios Patriotų
premiją, pristatymą Vilniaus knygų mugėje; padėka įteikta ir kraštiečiams K. Driskiui ir G. Dručkui už knygą
"Sutemų keleiviai", yra nuotr.
Vasiliauskienė, Aldona

Bažnyčioje įteiktos pirmosios D. Malinausko premijos / Aldona Vasiliauskienė. - Iliustr. // XXI amžius. - 2012,
kovo 16, p. 1.
Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje paminėtas Vasario 16-osios Akto signataras D. Malinauskas, pristatyta
rokiškėno gydytojo V. Jenciaus-Butauto knyga apie jį bei įteiktos D. Malinausko fondo premijos monsinjorui A.
Svarinskui ir laikraščio "Voruta" leidėjui J. Vercinkevičiui.
JI
Džiaugiasi vaidmeniu. - Portr. // Ji. - ISSN 1392-253X. - 2012, Nr. 12 (kovo 19-25), p. 4.
Apie Lietuvos nacionalinio dramos teatro scenoje statomą spektaklį „Akmuo“ pagal vokiečių dramaturgo M.
fonMajenburgo naujausią pjesę, vadinamą istoriniu detektyvu bei istoriją scenoje įkūnysiančią kraštietę
V.Mainelytę.
KAIMO LAIKRAŠTIS
Minskienė, Irma
Į agroverslo rinką pamažu, bet užtikrintai / Irma Minskienė. - Iliustr. // Kaimo laikraštis. - ISSN 2029-1248. 2012, kovo 31-bal. 6 (Nr. 13), p. 5.
Apie penkerių metų jubiliejų švenčiantį Rokiškio rajono jaunųjų ūkininkų kooperatyvą "EKO tikslas", kurio
pagrindinė veikla - ekologiško pieno supirkimas, transportavimas ir realizavimas, jo vadovą M. Petkevičių.
Minskienė, Irma
Pomėgis virsta verslu / Irma Minskienė. - Iliustr. // Kaimo laikraštis. - ISSN 2029-1248. - 2012, kovo 17-23
(Nr. 11), p. 4.
Apie Lietuvos vyndarių asociaciją ir jos prezidentą R. Nagelę iš Suvainiškio.
KARYS
Vitkūnas, Manvydas
Sutemų keleiviai / ManvydasVitkūnas. – Iliustr. // Karys. – 2012, Nr. 2, p. 52-53.
Recenzija knygai „Sutemų keleiviai“ apie Lietuvos partizanų Vytauto apygardos Lokio rinktinę 1944-1958m.,
sudarytojai – kraštiečiai fotomenininkas K. Driskius, muziejininkas A. Dručkus, istorikai G. Dručkus, dr. doc. A.
Streikus.
LIETUVOS AIDAS
Macytė, Gailutė
Praturtėjo Rokiškio krašto muziejus / Gailutė Macytė // Lietuvos aidas. - 2012, kovo 21, p. 3.
Apie pedagogo, buvusio kraštiečio Alg. Jočio dovaną - knygų rinkinį (22 knygas) Rokiškio krašto muziejui iš
grafų Pšezdzeckių bibliotekos.
LIETUVOS RYTAS
Trumpa, Antanas
Sūrių magnatas ypač brangina laiką: *pokalbis su Rokiškio krašto garbės piliečiu, bendrovės "Rokiškio sūris"
vadovu A. Trumpa / kalbėjosi+ Virginija Petrauskienė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2012, kovo 3,
p. 13.
A. Trumpa apie savo veiklą, privatų gyvenimą.
Murauskaitė, Aida
Rinko geidžiamiausias prekes / Aida Murauskaitė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2012, kovo
1, p. 10.
Apie tai, kad šiemet paskelbtos 56 populiariausios prekės - tiek vietos, tiek užsienio gamintojų, 28 iš jų
nominuotos jau antrus metus iš eilės, ne pirmus rinkimus laimėjo "Rokiškio pieno", "Kraft Foods Lietuva" gaminiai,
apie kt. klausimus.
Trumpa, Dalius

Tikslas - kad Lietuva taptų mažąja Olandija: *pokalbis su bendrovės "Rokiškio pienas " vadovu bei "Rokiškio
sūrio" direktoriaus pavaduotoju D. Trumpa / kalbėjosi+ Virginija Petrauskienė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN
1392-2351. - 2012, kovo 12, spec. priedas "Žemės ūkis", p. 19.
Apie Rokiškio pieninės ir sūrinės veiklos aktualijas.
Petrauskienė, Virginija
Muziejų pribloškė knygų lobis: *žinutė+ / Virginija Petrauskienė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351.
- 2012, kovo 17, p. 24.
Apie pedagogo, buvusio kraštiečio Alg. Jočio dovaną - knygų rinkinį (22 knygas) Rokiškio krašto muziejui iš
grafų Pšezdzeckių bibliotekos.
Vyšniauskaitė, Birutė
Vieni signatarai pajuodinti, kiti pabalinti / Birutė Vyšniauskaitė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351.
- 2012, kovo 12, p. 3.
Apie tai, kad ne vienam signatarui, atvykusiam į Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 22-ųjų metinių
iškilmingą minėjimą Seime nuotaiką apkartino šventės proga išdalyta solidi knyga "Lietuvos Respublikos
Steigiamojo ir Atkuriamojo Seimo nariai. Glaustos biografijos", kurios sumanytojas ir mecenatas - Kovo 11-osios
Akto signataras velionis B. Lubys, apie signatarų N. Medvedevo, kraštietės V. Valionytės, J. Mačio, A. Januškos
požiūrį į leidinį, apie oratorių kalbas minėjime Seime (knygoje minimi politikai V. Landsbergis, A. Brazauskas, Just.
Paleckis, A. Butkevičius, str. minimos signatarų R. Juknevičienės, V. Žiemelio ir kt. kalbos minėjime).
Petrauskienė, Virginija
Kulka pralėkė pro ausį / Virginija Petrauskienė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2012, kovo 5,
p. 20.
Aplinkosaugininkų reido metu prie Papilių kaimo iš sustabdyto visureigio, kuriame sėdėjo trys "Sartų" klubo
medžiotojai, neatsargiai nuaidėjęs šūvis vos nesužalojo Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininko
pavaduotojo G. Baikausko.
Stundžienė, Rasa
Žmogžudystė studentų bendrabutyje užminė mįslių: kodėl viename bendrabučio kambaryje gyvenę
studentai tapo mirtinais priešais? Tai bando išsiaiškinti Panevėžio apygardos teismas, prieš kurį stojo už
žmogžudystę teisiamas 21 metų klaipėdietis Guramis Džikia / Rasa Stundžienė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN
1392-2351. - 2012, kovo 24, p. 12.
Panevėžio apygardos teismas beveik po metų atvertė Panevėžio apygardos prokuratūros perduotą
rokiškėno, Utenos kolegijos studento V. Piatino nužudymo bylą. Vaikinas buvo rastas negyvas mokymo įstaigos
bendrabučio balkone, nužudymu kaltinamas kambario draugas klaipėdietis Gurami Džikia.
LIETUVOS ŽINIOS
Klusas, Mindaugas
Talentai atėję "Auksinių scenos kryžių" keliais / Mindaugas Klusas. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2012, kovo
28, p. 10.
Apie "Auksinių scenos kryžių" apdovanojimus už geriausius 2011 metų darbus Nacionaliniame dramos
teatre: nominacijų ir apdovanojimų lydere tapo režisieriaus Oskaro Koršunovo ir dramaturgo M. Ivaškevičiaus
spektaklio "Išvarymas" kūrybinė komanda, Vilnius, yra kraštietės aktorės V. Mainelytės nuotr.
Baronienė, Daiva
Rokiškėnai tebedalija teatralams prizus / Daiva Baronienė. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2012, kovo 27, p. 19.
Apie XXVIII Rokiškio festivalį "Vaidiname žemdirbiams".
Visockaitė-Lungienė, Nida
Teatrų lauktuvės Rokiškiui: *pokalbis su Rokiškyje prasidedančio profesionalių teatrų festivalio "Vaidiname
žemdirbiams 2012" rengėja, Rokiškio kultūros centro direktore Nida Lungiene / parengė+ Mindaugas Klusas. Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2012, kovo 1, p. 13.

Krasauskas, Darius
Kūdikį motina nugirdė anksčiau, nei jis gimė / Darius Krasauskas // Lietuvos žinios. - 2012, kovo 1, p. 3.
Apie Rokiškio ligoninėje gimusį kūdikį, kurio kraujyje rasta 2 promilės alkoholio.
Mičiulienė, Jūratė
Lietuviai ne kartą traukė užimti Cėsių / Jūratė Mičiulienė. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2012, kovo 16, p. 1617.
Pažintis su Latvijos Siguldos ir Cėsių pilimis, kitados priklausiusiomis Livonijos ordinui, kuris rengdavo žygius
prieš pagonis - šiuo metu Siguldos pilis rekonstruojama Europos Sąjungos lėšomis, minima Rokiškio dvaro
tvenkiniuose gyvenančios dvi juodosios gulbės iš Cėsių.
Mičiulienė, Jūratė
Signatarai - tautos lemties valandomis / Jūratė Mičiulienė. - Iiustr. // Lietuvos žinios. - 2012, kovo 10, p. 10.
Apie knygos "Lietuvos Respublikos Steigiamojo Seimo ir Atkuriamojo Seimo nariai: glaustos biografijos"
pristatymą Lietuvos pramonininkų konfederacijoje, minima kraštiečiai B. Valionytė, knygos sudarytojas K. Driskius.
Tvaskienė, Jurga
Lietuvoje už gerus darbus baudžiama / Jurga Tvaskienė. - Portr. // Lietuvos žinios. - 2012, kovo 13, p. 3.
Lietuvos pramonininkų konfederacijoje vyko knygos "Lietuvos Respublikos Steigiamojo Seimo ir
Atkuriamojo Seimo nariai: glaustos biografijos" pristatymas. Joje Signatarų klubo prezidentė kraštietė B.
Valionytė, su kuria, jos teigimu, dr. B. Lubys pirmiausia pasidalijo knygos idėja, džiaugėsi puikiu leidiniu, atskleidė
jo atsiradimo aplinkybes.
Junokas, Valentinas
Kaip valdžia susidoroja su teisėsaugos pareigūnais: *pokalbis su kraštiečiu Valentinu Junoku, Vitalijumi
Gailiumi, Vytautu Damuliu+ / parengė Alvydas Medalinskas. - Iliustr., portr. // Lietuvos žinios. - 2012, kovo 16, p.
10-11.
Baronienė, Daiva
Girto medžiotojo taikinys - aplinkosaugininkas / Daiva Baronienė. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2012, kovo 3,
p. 10.
Aplinkosaugininkų reido metu prie Papilių kaimo iš sustabdyto visureigio, kuriame sėdėjo trys "Sartų" klubo
medžiotojai, neatsargiai nuaidėjęs šūvis vos nesužalojo Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininko
pavaduotojo G. Baikausko.
Valančius, Tadas
Ministerijų pirkiniai: nuo žvakių iki autobusų / Tadas Valančius. - Portr. // Lietuvos žinios. - 2012, kovo 9, p.
2.
Aplinkos, Finansų, Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos, Švietimo ir mokslo bei Ūkio ministerijos
jau paskelbė visą pluoštą šįmet planuojamų viešųjų pirkimų, tačiau tik viena ministerija - ŠMM - atskleidė ir
kiekvienam pirkiniui numatomas išleisti pinigų sumas, yra kraštietės L. Graužinienės nuomonė.
LITERATŪRA IR MENAS
Tibetas: šalis be Naujųjų metų. - Iliustr. // Literatūra ir menas. - ISSN 0233-3260. - 2012, kovo 9, p. 26-29.
Apie kovo 10 d. minimą Tibeto nacionalinio sukilimo dieną, yra kraštiečio istoriko ir Tibeto kultūros paramos
ir labdaros fondo Lietuvoje vadovo G. Dručkaus mintys.
MOKSLAS IR TECHNIKA
Jasevičius, Alvydas
Telšiškiai sėkmingai įgyvendina modernizavimo projektus: pokalbis su UAB "Telšių vandenys" generaliniu
direktoriumi Alvydu Jasevičiumi / *kalbėjosi+ Aloyzas Urbonas. - Iliustr. // Mokslas ir technika. - ISSN 0134-3165. 2012, Nr. 2, p. 8-9, 14.
Kraštietis žurnalistas.

Poviliūnas, Artūras
Nuo Barselonos iki Londono: *pokalbis su Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) prezidentu dr. Artūru
Poviliūnu+ / kalbėjosi Aloyzas Urbonas. - Iliustr. // Mokslas ir technika. - ISSN 0134-3165. - 2012, Nr. 3, p. 8, 9, 15.
Kraštietis žurnalistas.
Urbonas, Aloyzas
Gyvenimas kaip prasminga knyga: Lietuvos nusipelniusio inžinieriaus Jono Biržiškio 80-mečio jubiliejui /
Aloyzas Urbonas. - Iliustr. // Mokslas ir technika. - ISSN 0134-3165. - 2012, Nr. 3, p. 20-22.
Kraštietis žurnalistas.
Urbonas, Aloyzas
Naujų kelių tiesimas / Aloyzas Urbonas. - Iliustr. // Mokslas ir technika. - ISSN 0134-3165. - 2012, Nr. 3, p.
18-19.
Kraštietis žurnalistas apie asociacijos "Lietuvos keliai" veiklos 20-metį, jos vadovą R. Gradauską.
NAUJOJI ROMUVA
Jegelevičius, Alvydas
Mano senas drauge… : Elenai Mezginaitei - 70. - Iliustr. // Naujoji Romuva. - ISSN 1392-043X. - 2011, Nr. 4,
p. 8-13.
Apie iškilmingą vakarą - minėjimą kraštietei poetei E. Mezginaitei atminti, jame dalyvavusių poetės artimųjų
ir draugų mintys.
Paplauskienė, Virginija
Sielos dalelę tarp žmonių paskleist / Virginija Paplauskienė. - Iliustr. // Naujoji Romuva. - ISSN 1392-043X. 2011, Nr. 4, p. 2-7.
Apie kraštietę išeivę rašytoją Alę Rūtą ir jos naująjį romaną "Sklėriai".
NEMUNAS
Pakėnas, Alfonsas
"Naujoji Romuva" 2011/4 / Alfas Pakėnas. - Iliustr. - Rubrika: Mozaika // Nemunas. - ISSN 0134-3149. 2012, kovo 8-14 (Nr. 9), p. 9.
Kultūros gyvenimo žurnalo "Naujoji Romuva" apžvalga, minima straipsniai apie kraštietę poetę E.
Mezginaitę, Alę Rūtą.
PANEVĖŽIO RYTAS
Krasauskas, Darius
Kūdikį motina nugirdė anksčiau, nei jis gimė / Darius Krasauskas // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. 2012, kovo 1, p. 3.
Apie Rokiškio ligoninėje gimusį kūdikį, kurio kraujyje rasta 2 promilės alkoholio.
Matelienė, Limina
Girtuoklė motina kontroliuojama kasdien: Rokiškio rajone skandalas dėl gimusio alkoholiu apnuodyto vaiko
rimsta. Griežtesnių priemonių kol kas nesiimta, nes vilties teikia tvarkingas tėvas / Limina Kepalaitė. - Iliustr. //
Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2012, kovo 3, p. 2.
Rokiškyje gimusio girto naujagimio tėvų likimą sprendžia Vaiko teisių apsaugos tarnyba.
Krasauskas, Darius
Alkani kaimiečiai vis žiauresni žvėrims: kilpa stirniną sugavę ir nukankinę Rokiškio rajone gyvenantys
sugyventiniai gaus dideles baudas ir turės plačiai atverti piniginę / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. ISSN 1392-2386. - 2012, kovo 3, p. 4.
Kriaunų sen. Juozapavos k. gyvenantys sugyventiniai sučiupti brakonieriaujant prie Keležerio ežero, plačiau
apie rajone suaktyvėjusius brakonierius.
Krasauskas, Darius

Ar policininko žmona tikrai mokėjo vairuoti mašiną? : iš avarijos vietos pasprukusiame automobilyje sėdėjo
Rokiškio rajono policininkas su žmona / Darius Krasauskas // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2012, kovo 3, p.
6.
Zarasuose iš avarijos vietos pasprukusiame automobilyje sėdėjo Rokiškio rajono policininkas A. Juška su
žmona, kuri tikino vairavusi automobilį, o pareigūnas atsisakė pasitikrinti blaivumą.
Krasauskas, Darius
Po nesėkmingos medžioklės vos nenupylė pareigūno: visureigiu Rokiškio rajone važiavusių medžiotojų
dokumentus tikrino aplinkosaugininkai. Tuomet vos neįvyko tragedija / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio
rytas. - ISSN 1392-2386. - 2012, kovo 3, p. 2.
Aplinkosaugininkų reido metu prie Papilių kaimo iš sustabdyto visureigio, kuriame sėdėjo trys "Sartų" klubo
medžiotojai, neatsargiai nuaidėjęs šūvis vos nesužalojo Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininko
pavaduotojo G. Baikausko.
Krasauskas, Darius
"Sodros" eksvadovė geidė Rokiškio teismo / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 13922386. - 2012, kovo 3, p. 4.
Buvusios "Sodros" vadovės N. A. Valickienės, įtariamos kyšininkavimu, dokumentų klastojimu ir
piktnaudžiavimu tarnyba, baudžiamoji byla ir toliau bus nagrinėjama Panevėžio teisme.
Krasauskas, Darius
Teisiamas advokatas vėl atsidūrė ligoninėje / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 13922386. - 2012, kovo 3, p. 4.
Į Panevėžio miesto apylinkės teismo baudžiamosios bylos posėdį dėl ligos vėl neatvyko rokiškėnas
advokatas J. Valickas.
Anonimas: tarybos posėdyje - girtas politikas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2012, kovo 6,
p. 3.
Rokiškio rajono tarybos posėdžio metu Valstybinės darbo inspekcijos Panevėžio skyrius gavo anoniminį
skambutį dėl posėdyje dalyvaujančių neblaivių tarybos narių.
Kudirkienė, Gailutė
Mokyklų uždarymo vajus gena į neviltį / Gailutė Kudirkienė, Gintautas Subačius. - Iliustr. // Panevėžio rytas.
- ISSN 1392-2386. - 2012, kovo 6, p. 3-4.
Apie mokyklų tinklo pertvarką Panevėžyje bei Panevėžio apskrities rajonuose, kas neramina mokinių tėvus
bei pedagogus, taip pat ir Rokiškio rajone
Krasauskas, Darius
Garsi rokiškėnė pasiligojo / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2012, kovo 8,
p. 4.
Buvusi "Sodros" vadovė N. A. Valickienė, įtariama kyšininkavimu, dokumentų klastojimu ir piktnaudžiavimu
tarnyba, ir kurios baudžiamoji byla nagrinėjama Panevėžio teisme, neatvyko į teismo posėdį dėl ligos.
Krasauskas, Darius
Grįžęs į gimtinę pats pasišaukė mirtį: išėjusi ieškoti sūnaus motina rado jį pasikorusį / Darius Krasauskas //
Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2012, kovo 8, p. 9.
Remeikių kaime rastas pasikoręs 33 m. L.D., neseniai parvažiavęs pas tėvus iš Vilniaus.
Turistų lankomiausias - Rokiškio dvaras. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2012, kovo 10, p.
10.
2011 m. Rokiškio dvaro sodyba laimėjo geriausios Lietuvos vietovės, kurioje kultūrinio ir architektūrinio
paveldo atstatyti objektai specialiai pritaikyti turizmo veikloms titulą.
Krasauskas, Darius

Mirė trijų mėnesių kūdikis: praėjusį penktadienį tragedija ištiko vieną rokiškėnų šeimą / Darius Krasauskas
// Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2012, kovo 13, p. 3.
Rokiškio ligoninėje staigi mirtis ištiko į priėmimą atvežtą mažametį vaiką.
Zdanevičienė, Rita
Po seniūniją - ir išmaltais keliais / Rita Zdanevičienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2012,
kovo 15, p. 3.
Apie Rokiškio rajono seniūnijų vadovų lankymąsi Pandėlio seniūnijoje.
Rokiškio muziejui - knygų lobis. - Iliustr. - lrytas.lt inf. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2012, kovo 20,
p. 3.
Rokiškio krašto muziejus gavo dovaną - 22 knygas iš pokario metais sunaikintos Rokiškio dvare gyvenusių
grafų Pšezdzeckių bibliotekos.
Krasauskas, Darius
Du vyrai vis dar negali pasidalyti vienos moters? : girtas Rokiškio rajono gyventojas mašina kliudė
kelkraštyje stovintį vyrą / Darius Krasauskas // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2012, kovo 22, p. 2.
Įtariama, kad 38 m. J.A., būdamas girtas, iš keršto galėjo kliudyti šalikelėje stovintį kavoliškėną S.V.
Krasauskas, Darius
Gaisrą sukėlė sugedęs grotuvas / Darius Krasauskas // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2012, kovo 24, p.
6.
Rokiškyje dėl palikto įjungto diskų grotuvo užsidegė gyvenamasis namas Juodupės gatvėje.
Kudirkienė, Gailutė
Gimusio girto naujagimio tyrimai teikia vilties / Gailutė Kudirkienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 13922386. - 2012, kovo 24, p. 1-2.
Apie Panevėžio gimdymo namuose atliktus Rokiškyje gimusio naujagimio tyrimus.
Matelienė, Limina
Mokyklų pertvarka tebekaitina Rokiškio politikų kraują / Limina Kepalaitė // Panevėžio rytas. - ISSN 13922386. - 2012, kovo 24, p. 2.
Apie Rokiškio rajono tarybos opozicijos atstovų kreipimąsi į Panevėžio apygardos teismą dėl priimto
sprendimo dėl rajono mokyklų ir darželių pertvarkos.
Krasauskas, Darius
Nuo teismo gina jau kitos ligoninės pažyma: buvusi "Sodros" vadovė teismui per 5 mėnesius spėjo pateikti
visų trijų Rokiškio gydymo įstaigų pažymas dėl įvairių ligų / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN
1392-2386. - 2012, kovo 27, p. 2.
Buvusi "Sodros" vadovė N. A. Valickienė, įtariama kyšininkavimu, dokumentų klastojimu ir piktnaudžiavimu
tarnyba, ir kurios baudžiamoji byla bus nagrinėjama Panevėžio teisme, neatvyksta į teismo posėdžius dėl ligos.
Krasauskas, Darius
Medžioklę kurį laiką tik sapnuose regės: per neatsargumą galėję nušauti apsaugos inspektorių rokiškėnai
medžiotojai dabar galės eiti į mišką be šautuvo ir, svarbiausia, džiaugtis, kad viskas baigėsi be kraujo praliejimo /
Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2012, kovo 27, p. 4.
Aplinkosaugininkų reido metų prie Papilių kaimo iš sustabdyto visureigio, kuriame sėdėjo trys "Sartų" klubo
medžiotojai, neatsargiai nuaidėjęs šūvis vos nesužalojo Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininko
pavaduotojo G. Baikausko.
Matelienė, Limina
Brangios knygos tomus išgraibstė per akimirksnį / Limina Kepalaitė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 13922386. - 2012, kovo 27, p. 5.

Apie išleistą Panemunėlio valsčiaus istorijos dvitomį ir Panemunėlio geležinkelio stoties pagrindinėje
mokykloje vykusį jo pristatymą.
Kavoliūnas, Laimutis
Ledo trūko, bet prizų - sočiai: antrąkart surengtose atvirose Aukštaitijos ledo ritulio lygos pirmenybėse visą
prizininkų pakylą užėmė Rokiškio miesto bei rajono komandos / Laimis Kavoliūnas // Panevėžio rytas. - ISSN 13922386. - 2012, kovo 27, p. 6.
Apie pasibaigusias Aukštaitijos ledo ritulio lygos pirmenybes, kuriose čempionų titulas atiteko Rokiškio
"Spartos" ledo ritulininkams.
Matelienė, Limina
Rokiškio poliklinikos vadovė paslaptingai pradingo / Limina Kepalaitė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN
1392-2386. - 2012, kovo 27, p. 2.
Apie "Panevėžio ryto" žurnalistų nepasiekiamą Rokiškio poliklinikos vadovę Z. Kapušinskienę.
Krasauskas, Darius
Už amžiams prarastą sūnų maža milijonų: Panevėžio apygardos teismas atvertė prieš metus Utenoje
nužudyto 20-mečio rokiškėno studento nužudymo bylą / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN
1392-2386. - 2012, kovo 27, p. 1, 3.
Panevėžio apygardos teismas beveik po metų atvertė Panevėžio apygardos prokuratūros perduotą
rokiškėno, Utenos kolegijos studento V. Piatino nužudymo bylą. Vaikinas buvo rastas negyvas mokymo įstaigos
bendrabučio balkone, nužudymu kaltinamas kambario draugas klaipėdietis Gurami Džikia.
Vaikus į lovas paguldė importiniai vaisiai? // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2012, kovo 27, p. 3.
Rokiškio "Ąžuoliuko" darželyje - mokykloje susirgus trims dvimečiams vaikams, nutraukta Europos Sąjungos
finansuojama pieno ir vaisių programa, aiškinamasi, kokia liga susirgo vaikai.
Krasauskas, Darius
Teisiamas advokatas lauks trečio teisėjo: net ir sirgdamas, žinomas Rokiškio advokatas Jonas Valickas
sugebėjo pasiekti pergalę Panevėžio apylinkės teisme. Jau antra šio teismo teisėja nusišalino nuo jo
baudžiamosios bylos nagrinėjimo / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2012, kovo
29, p. 2.
Į Panevėžio miesto apylinkės teisme nagrinėjamoje Rokiškio advokato J. Valicko ir kaunietės gydytojos J.
Auksakytės baudžiamojoje byloje nušalinta jau antra teisėja.
Matelienė, Limina
Privertė grįžti į "balanos gadynę": vakar Rokiškio rajono tarybos posėdyje gerą pokštą iškrėtė opozicija /
Limina Kepalaitė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2012, kovo 31, p. 3.
Per Rokiškio rajono tarybos posėdį tarybos nariai balsavo pakeldami rankas, nes moderni elektroninė
sistema buvo blokuota.
Minkevičienė, Aldona
Skandalingai vagystei išsiaiškinti prireikė dviejų mėnesių: Rokiškio socialinės paramos centrą apšvarino ne
įtarti statybininkai, o užkietėjęs recidyvistas kartu su nepilnamete / Darius Krasauskas // Panevėžio rytas. - ISSN
1392-2386. - 2012, kovo 31, p. 4.
Net 10 kartų teistas rokiškėnas, kuris šelpiamas socialiai remtiniems asmenims skirtu maistu iš Rokiškio
socialinės paramos centro pavogė už ES lėšas įsigytą organizacinę techniką: televizorių ir muzikinį centrą.
RESPUBLIKA
Gricius, Antanas
Antroji Juodupės religija: *pokalbis su Rokiškio rajono Juodupės miestelio ledo ritulio klubo "Juodupė"
vadovu A. Griciumi / kalbėjosi+ Jaunius Pocius. - Iliustr. // Respublika. - ISSN 1392-5873. - 2012, kovo 3, priedas
"Sporto žmonės", p. 1.

Mainelytė, Vaiva
Vaiva Mainelytė nemoka meluoti: *pokalbis su spektaklyje "Akmuo" gavusia pagrindinį vaidmenį kraštiete
aktore, Rokiškio krašto garbės piliete Vaiva Mainelyte / užrašė+ Deimantė Zailskaitė. - Iliustr. // Respublika. - ISSN
1392-5873. - 2012, kovo 10, priedas "Julius / Brigita", p. 4.
Silickienė, Genė
Pieno perdirbėjai skriaudžia kooperatyvus / Genė Silickienė. - Iliustr., portr. // Respublika. - ISSN 1392-5873.
- 2012, kovo 12, p. 8.
Rašoma, kad parduotuvėse pakilo pieno ir pieno produktų kainos, kooperatyvai piktinasi, jog pieno
perdirbėjai sumažino pieno supirkimo kainas kooperatyvams, D. Trumpos, "Rokiškio pieno" vadovo ir kt. pieno
įmonių atstovų pasisakymus.
Lietuviai - Leipcigo mugėje // Respublika. - ISSN 1392-5873. - 2012, kovo 14, p. 13.
Į Leipcigo knygų mugę vyks ir trys žinomi viduriniosios kartos lietuvių rašytojai kraštietis S. Parulskis, M.
Ivaškevičius ir L. Katkus.
Kavaliauskas, Vilius
Istorijos nusipirkti mes negalime: *pokalbis su kolekcininku, Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininko
pavaduotoju, parašiusiu knygą "Lietuvos vyskupijų regalijos" V. Kavaliausku / kalbėjosi+ Deimantė Zailskaitė. Iliustr. // Respublika. - ISSN 1392-5873. - 2012, kovo 16, p. 22.
Yra apie J. Tumą - Vaižgantą
Lietuviška dvikova // Respublika. - ISSN 1392-5873. - 2012, kovo 17, p. 10.
Apie pirmąsias moterų krepšinio klubų Europos taurės turnyro finalo rungtynes tarp Turkijos
"KayseriKaskispor" ir Kursko "Dinamo", kurioje žaidžia kraštietė A. Bimbaitė, ekipų.
Zailskaitė, Deimantė
Jubiliejiniai "Respublikos" nacionalinių vertybių 2011" apdovanojimai / Deimantė Zailskaitė. - Iliustr. //
Respublika. - ISSN 1392-5873. - 2012, kovo 19, p. 8-9.
Profesoriui kardiologui A. Marcinkevičiui skirtą apdovanojimą atsiėmė jo mokinys, profesorius kardiologas,
Rokiškio krašto garbės pilietis V. Sirvydis
Zailskaitė, Deimantė
"Respublikos" nacionalinių vertybių 2011" apdovanojimai: tautos išrinkti iškiliausieji žmonės ir reiškiniai /
Deimantė Zailskaitė. - Iliustr. // Respublika. - ISSN 1392-5873. - 2012, kovo 22, priedas "Laisvalaikis", p. 6-7.
Profesoriui kardiologui A. Marcinkevičiui skirtą apdovanojimą atsiėmė jo mokinys, profesorius kardiologas,
Rokiškio krašto garbės pilietis V. Sirvydis
Zinkuvienė, Alia
ES pinigus įšaldė nerangūs valdininkai / AliaZinkuvienė. - Portr. // Respublika. - ISSN 1392-5873. - 2012,
kovo 22, p. 3.
Rašoma, kad Valstybės kontrolė Seimo Audito komitetui pateikė išvadas ir ataskaitą dėl 2010 m. Europos
Komisijos deklaruotų išlaidų ir Europos Sąjungos finansinės paramos valdymo bei Seimo komitetas pareiškė, jog
dėl Finansų ministerijos laiku nepakeisto Vyriausybės nutarimo Lietuvai buvo sustabdytas dalies ES paramos
pervedimas; Valstybės kontrolės auditorės S. Rojutė ir finansų ministrės I. Šimonytės pasisakymus; kraštietės
Seimo komiteto pirmininkės L. Graužinienės komentarą.
VAKARO ŽINIOS
Į teatro sceną grįžta V.Mainelytė / Stasio Žumbio nuotr. // Vakaro žinios. - ISSN 1648-7435. - 2012, kovo 2,
p. 8.
Apie Lietuvos nacionalinio dramos teatro scenoje statomą spektaklį „Akmuo“ pagal vokiečių dramaturgo
M.fonMajenburgo naujausią pjesę, vadinamą istoriniu detektyvu bei istoriją scenoje įkūnysiančias kraštietę
V.Mainelytę, N. Savičenko ir kt. aktorius.

Jubiliejiniai "Nacionalinių vertybių" apdovanojimai / Vyginto Skaraičio nuotr. // Vakaro žinios. - ISSN 16487435. - 2012, kovo 19, p. 1, 6.
Profesoriui kardiologui A. Marcinkevičiui skirtą apdovanojimą atsiėmė jo mokinys, profesorius kardiologas,
Rokiškio krašto garbės pilietis V. Sirvydis.
Muziejų pribloškė knygų lobis: *žinutė+ // Vakaro žinios. - ISSN 1648-7435. - 2012, kovo 19, p. 7.
Apie pedagogo, buvusio kraštiečio Alg. Jočio dovaną - knygų rinkinį (22 knygas) Rokiškio krašto muziejui iš
grafų Pšezdzeckių bibliotekos.
Grigaliūnienė, Virginija
Rokiškio muziejui - dovana iš grafų bibliotekos / Virginija Grigaliūnienė. - Iliustr. // Vakaro žinios. - ISSN
1648-7435. - 2012, kovo 20, p. 9.
Apie pedagogo, buvusio kraštiečio Alg. Jočio dovanotą knygų rinkinį (22 knygas) Rokiškio krašto muziejui iš
grafų Pšezdzeckių bibliotekos.
Valdininkai įšaldė 0,5 mlrd. / Stasio Žumbio nuotr. // Vakaro žinios. - ISSN 1648-7435. - 2012, kovo 23, p. 6.
Apie tai, kad daugiau nei 0,5 mlrd. litų europinės paramos pervedimas Lietuvai sustabdytas dėl to, kad šias
lėšas administruojantys mūsų valdininkai metų metus nekreipia dėmesio į Valstybės kontrolės rekomendacijas ir
vengia tinkamai pasiskirstyti funkcijas bei atsakomybę už ES lėšų naudojimą (str. V.Ž. komentaras su Seimo narės
L.Graužinienės paaiškinimu bei Finansų ministrės I.Šimonytės, Valstybės kontrolierės S. Rojutės paaiškinimai).
Maželytė, Edita
Keiktis scenoje tapo geru tonu? / Edita Maželytė; Irmanto Sidarevičiaus nuotr. // Vakaro žinios. - ISSN 16487435. - 2012, kovo 29, p. 1, 8.
Apie tai, kad Tarptautinę teatro dieną už 2011 metais Lietuvos teatrų scenose nuveiktus darbus premijomis
ir atminimo ženklais - Auksiniais scenos kryžiais - pagerbti geriausi šalies teatro menininkai bei aktorės kraštietės
V.Mainelytės pasipiktinimą, kad iškilmingiausią metuose vakarą skambėjo ne tik sveikinimo kalbos, bet ir
keiksmažodžiai (str. V.Ž. Komentaras su aktorės V.Mainelytės paaiškinimu ).
VEIDAS
Laurinėnaitė, Jurgita
Visuomenė: Europos lygio nepasivijome, bet pažanga ryški: abiejų laikmečių Lietuvos visuomenes vienija
noras pasivyti Europą, ir nors per 22 metus to padaryti nepavyko, pažanga žmonių gyvenime akivaizdi / Jurgita
Laurinėnaitė. - Portr., iliustr. // Veidas. - ISSN 1392-5156. - 2012, Nr. 10 (kovo 5 d.), p. 24-27.
Analizuojama tarpukario ir dabartinės Lietuvos visuomenės raida, ją įtakoję politiniai, ekonominiai,
kultūriniai, socialiniai ir kt. veiksniai; istoriko A. Jakubaičio, G. Vaskelos, A. Kasparavičiaus, sociologo Z. Norkaus
vertinimai; trumpai apžvelgiama visuomenei nusipelniusių asmenybių J. Ereto, V. Kuzmos, F. Bortkevičienės,
kraštiečio M. Romerio, M. Biržiškos, A. J. Bačkio, kraštiečio V. J. Sirvydžio, A. Mamontovo, A. Sabonio veikla bei
1918-1940 m. ir 1990-2012 m. reikšmingiausi visuomeniniai įvykiai bei reiškiniai, tarp kurių - privalomo pradinio
mokslo įvedimas, Lietuvos universiteto atidarymas, emigracija, nedarbas ir kt.
Rudokas, Jonas
Kaip žlugo Didžiosios Rytų imperijos idėja / Jonas Rudokas. - Iliustr., žml. // Veidas. - ISSN 1392-5156. - 2012,
Nr. 13 (kovo 26), p. 34-35.
Kraštietis istorikas apie prieš 90 metų lenkams užgrobus Vilniaus kraštą jame įkurtą marionetinę Vidurio
Lietuvos valstybę, kuri buvo prijungta prie Lenkijos, taip galutinai palaidojant Juzefo Pilsudskio idėją sukurti
valstybę "nuo jūrų iki jūrų".
VERSLO ŽINIOS
Gintautaitė, Agnė
Grietinė aplenkė alų ir alaus kokteilį: išrinkti sėkmingiausiai greitojo vartojimo prekių rinkoje 2011 m.
startavę produktai / Agnė Gintautaitė. - Iliustr. // Verslo žinios. - ISSN 1392-2807. - 2012, kovo 19, p. 14.
Apie "Verslo žinių" kartu su tyrimų bendrove "AC NielsenBaltics" pirmą kartą Lietuvoje rengiamą Metų
prekės ženklo konkursą bei konkurso naujo produkto kategorijoje pirmas tris vietas užėmusius gaminius: "Rokiškio

pieno" "Rokiškio tikrą grietinę", "Švyturio-Utenos alaus" kokteilį "D-LightBeer+WildCherry" ir to paties gamintojo
alų "Utenos auksinis special"; "Rokiškio pieno" rinkodaros dir. L. Našliūno, "Švyturio-Utenos alaus" korporatyvinių
reikalų dir. D. Smailio, "AC NielsenBaltics" vadovo A. Urbonavičiaus komentarai.
VORUTA
Įteiktos pirmosios 1918 m. Nepriklausomybės Akto signataro Donato Malinausko fondo premijos. - Iliustr. //
Voruta. - ISSN 1392-0677. - 2012, kovo 17, p. 5.
Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje paminėtas Vasario 16-osios Akto signataras D. Malinauskas, pristatyta
rokiškėno gydytojo V. Jenciaus-Butauto knyga apie jį bei įteiktos D. Malinausko fondo premijos monsinjorui A.
Svarinskui ir laikraščio "Voruta" leidėjui J. Vercinkevičiui.
Kas drįso mesti baltą pirštinę carui Aleksandrui II dėl Lietuvos autonomijos?: Vasario 16-osios Akto
signatarai / parengė Aušra Virvičienė. - Iliustr. // Voruta. - ISSN 1392-0677. - 2012, kovo 17, p. 15.
Apie knygos pristatymo renginius Rokiškio krašto muziejuje ir Signatarų namuose Vilniuje.
Žemaitaitis, Algirdas
1918 m. Nepriklausomybės Akto signataras Donatas Malinauskas / Algirdas Žemaitaitis. - Iliustr., portr. //
Voruta. - ISSN 1392-0677. - 2012, kovo 3, p. 6.
Yra apie rokiškėno gydytojo V. Jenciaus-Butauto knygą apie jį.
ŽMONĖS
Mainelytė, Vaiva
Jaučiu įgavusi antrą kvėpavimą: *pokalbis su spektaklyje "Akmuo" vaidinančia kraštiete aktore, Rokiškio
krašto garbės piliete Vaiva Mainelyte / užrašė+ Jūratė Ražkovskytė. - Iliustr. // Žmonės. - ISSN 1648-0597. - 2012,
Nr. 10 (kovo 8), p. 30-31.

