2012 metai VASARIS
DIALOGAS
Kiselytė, Reda
Dovanos ir kūrybos popietė / Reda Kiselytė // Dialogas. - ISSN 1392-1916. - 2012, vas. 16, p. 7.
Apie Rokiškio "Romuvos" gimnazijoje sukauptas unikalių ir autografuotų leidinių kolekcijas, gimnazisto J.
Laužadžio kūrybos popietę.
Tervidytė, Elena
Vasario intensyvas / Elena Tervidytė // Dialogas. - ISSN 1392-1916. - 2012, vas. 17, p. 3.
Kraštietės redaktorės pamąstymai vasario švenčių tema.
KAIMO LAIKRAŠTIS
Juškienė, Virginija
"Lašų duona" emigrantams dovanoja šventę / Virginija Juškienė. - Iliustr. // Kaimo laikraštis. - ISSN 20291248. - 2012, vas. 18-24 (Nr. 7), p. 3.
Apie UAB "Lašų duona" gaminių eksportą, Rokiškio rajonas.
KULTŪROS BARAI
Rudokas, Jonas
Zubovų fenomenas / Jonas Rudokas. - Iliustr. // Kultūros barai. - ISSN 0134-3106. - 2012, Nr. 2, p. 83-88.
Kraštietis istorikas apie taip dažnai vadintą, prieš 150 metų gimusį stambų rusų kilmės Lietuvos dvarininką
Vladimirą Zubovą, ypač daug nuveikusį mūsų tautos gerovei.
LIETUVOS AIDAS
Veličkaitė, Lidija
Ką Emilija Pliaterytė veiktų šiandien? / Lidija Veličkaitė. - Portr. // Lietuvos aidas. - 2012, vas. 15, p. 6.
Kraštietė apie Emilijos Pliaterytės atminimo draugiją, kuri rengdama savo ataskaitinį suvažiavimą, prieš tai
kartu su Taikos vėliavos komitetu surengė konferenciją "Ką Emilija Pliaterytė veiktų šiandien?", skirtą 1831 m.
sukilimo dalyvei bei kapitonei.
LIETUVOS RYTAS
Petrauskienė, Virginija
Nelaimė - dėl krosnies / Virginija Petrauskienė // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2012, vas. 13, p. 20.
Kriaunų sen. Bagdoniškio kaime kilo gaisras gyvenamajame name, kurio metu žuvo šio namo šeimininkė A.
Juškevičienė.
Petrauskienė, Virginija
Bokštas dingo per naktį: Rokiškio rajone metalo vagys pavogė keliolikos metrų aukščio metalinį vandens
bokštą ir nugabeno jį į Latvijoje esančią metalo supirktuvę / Virginija Petrauskienė // Lietuvos rytas. - ISSN 13922351. - 2012, vas. 23, p. 20.
Kazliškio seniūnijos vietiniai gyventojai šokiruoti dėl dingusio vandens bokšto, kuris priklausė keliems
šeimininkams. Policija aiškinasi įvykį.
Srėbalienė, Audrė
Tarp pieno kainų - vis didesnis atotrūkis / Audrė Srėbalienė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. 2012, vas. 15, p. 11.
Apie tai, kad pieno supirkimo kainos per metus pakilo 2 proc., užtat parduotuvėse pienas ir jo produktai
pabrango per 20 proc., pieno rinkoje trūksta, pieną perdirbančios bendrovės atsigabena jo iš užsienio, tai daro

įtaką ir produktų kainai, apie kt. pieno kainų klausimus, minima "Rokiškio pienas", Rokiškio r. kooperatyvo "EKO
tikslas" vadovas M. Petkevičius.
LIETUVOS ŽINIOS
Kučinskaitė, Kristina
Laisvą postą konservatoriai pasiliks sau / Kristina Kučinskaitė. - Portr. // Lietuvos žinios. - 2012, vas. 2, p. 2.
Konservatorių įtaka Kauno miesto savivaldybės taryboje gali dar labiau sustiprėti išrinkus naująjį vicemerą;
realiausiu kandidatu į Kauno vicemerus laikomas kraštietis A. Kurlavičius.
Baronienė, Daiva
Rokiškį reprezentuos pelė ant sūrio / Daiva Baronienė. - Portr. // Lietuvos žinios. - 2012, vas. 4, p. 3.
Rokiškis renka neoficialųjį miesto simbolį, yra apie siūlymus statyti paminklą J. Lennonui, vargonams, kiškiui,
sūriui ir kt.
Bašarovas, Tomas
Politikams sėkmės nešykšti ir fortūna / Tomas Bašarovas. - Portr. // Lietuvos žinios. - 2012, vas. 4, p. 2.
Rašoma, kad kai kurie LŽ kalbinti politikai neslepia sėkmę išbandantys įvairiose loterijose ir žaidimuose.
Buvęs Seimo narys ir Anykščių r. savivaldybės meras, socialdemokratas L. Alesionka prieš porą metų, dar būdamas
Vyriausybės atstovu Panevėžio apskrityje, laimėjo milijoną litų, minima ir Rokiškio r. mero V. Kanopos sėkmė
loterijoje.
Ramelienė, Raimonda
Komisijų gausa kokybės negarantuoja / Raimonda Ramelienė. - Portr. // Lietuvos žinios. - 2012, vas. 14, p. 2.
Daugiau kaip pusšimtis per du dešimtmečius Seimo sukurtų laikinųjų komisijų nagrinėjo gausybę su
politikos, ekonomikos ir teisėsaugos problemomis susijusių klausimų. 2006 m. pabaigoje Konstitucinis Teismas
išaiškino, kad laikinąsias komisijas Seimas turėtų kurti tik dėl ypač svarbių ir visuomenei aktualių klausimų, yra
kraštietės L. Graužinienės nuomonė.
Baronienė, Daiva
Kaimo žmonės susirentė keltuvą / Daiva Baronienė. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2012, vas. 29, p. 3.
Kamajų seniūnijos, Aukštakalnių kaimo gyventojai iš metalo laužo ir seno variklio sukonstravo slidininkų
keltuvą ir įrengė jį ant gyvenvietės kalvos. Vietiniai gyventojai tvirtino, kad jiems be darbo reikia ir pramogų ir tuo
turi pasirūpinti patys.
LITERATŪRA IR MENAS
Daujotytė-Pakerienė, Viktorija
Talentinga provincijos tango šokėja, muškietininkė / Viktorija Daujotytė. - Iliustr. // Literatūra ir menas. ISSN 0233-3260. - 2012, Nr. 6 (vas. 10), p. 8-10.
Atsiminimai apie kraštietę poetę E. Mezginaitę.
Striogaitė, Dalia
Losandželiečiai. Atmintyje gyvi / Dalia Striogaitė. - Iliustr. // Literatūra ir menas. - ISSN 0233-3260. - 2012,
Nr. 7 (vas. 17), p. 8-9.
Atsiminimai apie apsilankymą pas išeivius Los Andžele JAV, tarp jų ir kraštietės Alės Rūtos šeimą.
METAI
Kukulienė, Deimantė
Rašymas – kaip kilpa skaitytojui: Rimantui Šaveliui – 70 / Deimantė Kažukauskaitė // Metai. - ISSN 01343211. - 2012, Nr. 2, p.155-156.
Kraštiečio rašytojo 70-mečio minėjimas.

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.
PANEVĖŽIO RYTAS
Krasauskas, Darius
Darbe urėdo pusmetį niekas nelauks / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. 2012, vas. 4, p. 1-2.
Apie Panevėžio apylinkės teisme priimtą sprendimą kraštietį Panevėžio miškų urėdijos vadovą D.
Lukoševičių nušalinti nuo pareigų dėl jam pareikštų įtarimų piktnaudžiavus tarnyba, klastojus dokumentus ir
iššvaisčius turtą.
Krasauskas, Darius
Nuo teismo rūstybės garsią rokiškėnę saugo ligos / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN
1392-2386. - 2012, vas. 4, p. 4.
Panevėžio apylinkės teisme vėl neįvyko 58 m. buvusios Rokiškio "Sodros" vedėjos N. A. Valickienės
baudžiamosios bylos nagrinėjimas, jos advokatui pranešus apie kaltinamosios ligą.
Kavoliūnas, Laimutis
Po operacijos politikas šlubčioja su vienu ramentu: Rokiškio parlamentarui Algiui Kazulėnui liūdnai baigėsi
pomėgis sportuoti - jam bežaidžiant krepšinį plyšo dešinės kojos kelio raiščiai / Laimis Kavoliūnas. - Iliustr. //
Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2012, vas. 9, p. 4.
Krasauskas, Darius
Žmogžudystės bylos bijo kaip velnias kryžiaus: nužudymo bylos vengiantys liudytojai iš Rokiškio rajono bus
atvesdinti policijos / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2012, vas. 9, p. 4.
Apie jaunuolių konfliktą Kazliškyje, kurio metu A. Voitanas, gindamasis nuo į namus besibraunančių
chuliganų, susimušė su A. Kiseliu.
Apanavičienė, Regina
Senolių patirtis visada pravers / Regina Apanavičienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2012,
vas 11, p, 6.
Apie Panemunėlio pagrindinėje mokykloje vykdomą projektą "Prikelkime senolių patirtį iš krašto praeities",
išvyką į Krekenavą, Rokiškio krašto muziejų, Kamajų šventę "Kuckuc Kamajuos".
Krasauskas, Darius
Kolegijos bendrabučio drama - jau teisme / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386.
- 2012, vas. 11, p. 2.
Panevėžio apygardos teismas beveik po metų pradės 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 G.D.
Krasauskas, Darius
Sugauta kaimynė tapo girtos porelės teroro objektu / Darius Krasauskas // Panevėžio rytas. - ISSN 13922386. - 2012, vas. 11, p. 4.
Nuteisti rokiškėnai T. Deksnys ir N. Seibutytė už neteisėtą kaimynės pagrobimą, smurtavimą ir apiplėšimą
Panevėžio apygardos teismo sprendimą apskundė aukštesnės instancijos teismui.
Subačius, Gintautas

Įtūžęs žvejys meta kaltinimą elektrinės savininkui: žvejys Petras Kubilius neslepia: nedaug trūko, kad šiemet
50-mečio jubiliejaus būtų nesulaukęs / Gintautas Subačius. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2012,
vas. 11, p. 4.
Bigailių k. gyvenantis žvejys P. Kubilius apkaltino ant Lėvens upės pastatytos elektrinės savininką, gydytoją,
Rokiškio rajono tarybos narį A. Vitkų dėl pakilusio vandens lygio upėje.
Krasauskas, Darius
Rokiškio rajone ugnis pasiglemžė gaisrininko motinos gyvybę / Darius Krasauskas // Panevėžio rytas. - ISSN
1392-2386. - 2012, vas. 14, p. 4.
Kriaunų seniūnijoje, Bagdoniškio kaime kilo gaisras gyvenamajame name, kurio metu žuvo šio namo
šeimininkė A. Juškevičienė.
Krasauskas, Darius
Kaltinamasis advokatas leido sau neatvykti į teismą / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN
1392-2386. - 2012, vas. 21, p. 3.
Į Panevėžio miesto apylinkės teisme pradėtą nagrinėti Rokiškio advokato J. Valicko ir kaunietės gydytojos J.
Auksakytės baudžiamosios bylos posėdį neatvyko rokiškėnas J. Valickas.
Krasauskas, Darius
Bokštą nuvertė tiesiai į kėbulą: keli Rokiškio rajono Kazliškio kaimo gyventojai vieną praėjusios savaitės rytą
pasijuto tarsi sapne / Darius Krasauskas // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2012, vas. 23, p. 3.
Kazliškio seniūnijos vietiniai gyventojai šokiruoti dėl dingusio vandens bokšto, kuris priklausė keliems
šeimininkams įsigijus už pajų. Policija aiškinasi įvykį.
Krasauskas, Darius
Elektrikas susižalojo krisdamas nuo kopėčių / Darius Krasauskas // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. 2012, vas. 23, p. 4.
Obeliuose, medienos apdirbimo bendrovėje "Ramundas GM" patalpose elektrą tvarkęs darbininkas nukrito
nuo kopėčių ir susižalojo.
Subačius, Gintautas
Gražiausi namai - didžiausiems varguoliams / Gintautas Subačius. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 13922386. - 2012, vas. 23, p. 3.
Apie socialinius būstus Rokiškyje.
Kavoliūnas, Laimutis
Biudžetai vis labiau liesėja, o valdantieji vis kurtesni kritikai / Laimis Kavoliūnas, Gintautas Subačius //
Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2012, vas. 25, p. 2, 5.
Apie Panevėžio miesto bei apskrities rajonų, tame tarpe ir Rokiškio, savivaldybių biudžetą.
Matelienė, Limina
Paskalos apie darželio uždarymą virto tiesa / Limina Kepalaitė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386.
- 2012, vas. 25, p. 3.
Apie vykusį Rokiškio rajono tarybos Teisėsaugos, mandatų, etikos, informacijos, Švietimo, kultūros ir sporto
bei Kaimo reikalų komitetų jungtinį posėdį, kuriame supažindinta su rajono mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015
metų bendrojo plano projektu. Pagal jį "Linelio" lopšelis-darželis nuo šių metų rugsėjo bus prijungtas prie
"Varpelio", o patalpose bus įkurdinti Pandėlio gimnazijos specialiojo ugdymo klasių moksleiviai. Dėl numatytos
reorganizacijos liko nepatenkinta "Linelio" bendruomenė.
Kavoliūnas, Laimutis
Juodupės ledo ritulininkams pavydi ir panevėžiečiai / Laimis Kavoliūnas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN
1392-2386. - 2012, vas. 25, p. 6.
Keturios Rokiškio rajono ledo ritulio komandos žaidžia Daugpilio miesto atvirųjų žaidynių pirmenybėse. Apie
pagerintas sąlygas treniruotėms, atnaujintą ledo ritulio aikštelę Juodupėje.

Krasauskas, Darius
Nusižudė savivaldybės įmonės direktorius / Darius Krasauskas // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2012,
vas. 28, p. 2.
Iš gyvenimo savo noru pasitraukė viešosios įstaigos Juodupės komunalinio ūkio direktorius Ramūnas
Kirstukas.
Kavoliūnas, Laimutis
Valdiškų pinigų apetitu nesiskundė ir milijonieriai / Laimis Kavoliūnas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN
1392-2386. - 2012, vas. 28, p. 1, 3-4.
Apie Panevėžio krašte rinktų Seimo narių parlamentaro veiklai skirtų lėšų panaudojimą, minima ir A.
Kazulėno išlaidos.
RESPUBLIKA
Zailskaitė, Deimantė
Atrodo, matau jo akis… / Deimantė Zailskaitė. - Iliustr. // Respublika. - ISSN 1392-5873. - 2012, vas. 4,
priedas "Julius/Brigita", p. 3.
Apie tragiškai žuvusio kraštiečio poeto Vaidoto Daunio žmoną smuikininkę Raimondą Daunienę.
Zailskaitė, Deimantė
Kristina Brazauskienė meilę jau atrado / Deimantė Zailskaitė. - Iliustr. // Respublika. - ISSN 1392-5873. 2012, vas. 11, priedas "Julius/Brigita", p. 4.
Apie anapus išėjusio kraštiečio prezidento A. Brazausko žmonos K. Brazauskienės šiltus prisiminimus ir
meilę savo vyrui A. Brazauskui.
Grupė "Čilinam" reikalus aptaria prie desertų. - Iliustr. // Respublika. - ISSN 1392-5873. - 2012, vas. 15,
priedas "Laisvalaikis", p. 17.
Apie muzikinį projektą "Čilinam" , kurį sudaro aktoriai kraštietis R.Rudokas, M. Jampolskis, prodiuseris
Stano, pasišovę ragauti ir vertinti naują restoranų tinklo "Čili" desertų meniu.
Čiužauskas, Darius
A. Rimiškis po avarijos jau atsitiesė / Darius Čiužauskas. - Iliustr. // Respublika. - ISSN 1392-5873. - 2012,
vas. 18, p. 6.
Iš Jūžintų kilęs dainininkas A. Rimiškis, važiuodamas į koncertą Mažeikių rajone, pateko į avariją.
Automobilio nesuvaldęs vairuotojas nulėkė nuo kelio ir atsidūrė vandens telkinyje, dainininkas ir jo kolegos
atsipirko išgąsčiu.
Nacionalinių vertybių rinkimams - penkeri metai. - Iliustr. // Respublika. - ISSN 1392-5873. - 2012, vas. 3, p.
14-15.
Pateikti visi 49 pretendentai į kovo mėnesį vyksiančius Nacionalinių vertybių rinkimus 2011, tarp jų ir 4
kraštiečiai.
ŠEIMININKĖ
Kiselytė, Reda
[Miniatiūros] / Reda Kiselytė // Šeimininkė. - ISSN 1392-2777. - 2012, vas. 3, p. 21.
VEIDAS
Baltrušaitytė, Renata
Kam reikalinga literatūros vadyba, arba tarp rožinių meno ir pilkų komercijos debesų / Renata Baltrušaitytė
; [su prierašu apie Rūtą Šepetys ir jos knygą "Tarp pilkų debesų"]. - Iliustr. // Veidas. - ISSN 1392-5156. - 2012, Nr.
8 (vas. 20), p. 42-43.

Yra paskelbtas Kūrybiškiausių 2011 m. lietuvių literatūros knygų dvyliktukas, jame 10-oje vietoje kraštietis S.
Parulskis su knyga "Prieš mirtį norisi švelnaus".
Rudokas, Jonas
Raudonasis grafas / Jonas Rudokas. - Iliustr. // Veidas. - ISSN 1392-5156. - 2012, Nr. 8 (vas. 20), p. 34-35.
Kraštietis istorikas apie taip dažnai vadintą, prieš 150 metų gimusį stambų rusų kilmės Lietuvos dvarininką
Vladimirą Zubovą, ypač daug nuveikusį mūsų tautos gerovei.
Rudokas, Jonas
Kaip krikštijo mūsų protėvius: prieš 625 metus, 1387-ųjų vasarį, Vilniuje buvo pakrikštyti pirmieji mūsų
tautiečiai / Jonas Rudokas. - Iliustr. // Veidas. - ISSN 1392-5156. - 2012, Nr. 9 (vas. 27), p. 42-43.
Kraštiečio istoriko straipsnis.
Rudokas, Jonas
Dvikova dėl įžeistos Lietuvos garbės / Jonas Rudokas. - Iliustr. // Veidas. - ISSN 1392-5156. - 2012, Nr. 6 (vas.
6), p. 38-39.
Kraštietis istorikas apie prieš 105 metus gimusią impozantišką asmenybę Praną Žižmarą, okupuotos Vilnijos
lietuvių jaunimo lyderį, iškvietusį į dvikovą lenką studentą ir jį nugalėjęs.
VERSLO ŽINIOS
Milašius, Arūnas
Pienas juda pagal kainų karo strategiją: estai perdirba lietuvišką pieną, o estiškas - važiuoja į Rokiškį /
Arūnas Milašius. - Lent. // Verslo žinios. - ISSN 1392-2807. - 2012, vas. 14, p. 6.
Kooperatyvo "Pienas LT" valdybos pirm. N. Narausko, "Rokiškio sūrio" valdybos pirm. D. Trumpos, "Vilkyškių
pieninės" vadovo G. Bertašiaus komentarai apie keistą padėtį Lietuvos pieno sektoriuje: ūkininkai, norėdami
paspausti gamyklas, eksportuoja pieną į Estiją ir Lenkiją, o Lietuvos perdirbėjai, siekdami išvengti pieno supirkimo
kainų kėlimo šalyje, gabena žaliavą iš ten į Lietuvą, Žemės ūkio rūmų vicepirmininko B. Markausko komentaras
apie tai, kad įmonės be pieno importo neišgyvens, nes artimiausiu metu pieno ūkių plėtros vargu galima tikėtis;
lentelėje pateikiami Statistikos departamento duomenys apie pieno gamybą, eksportą ir importą 2006-2011 m.
Milašius, Arūnas
Sūris tas pats, o rublis jau kitas: devalvacija sukrėtė Lietuvos eksportą / Arūnas Milašius // Verslo žinios. ISSN 1392-2807. - 2012, vas. 23, p. 8.
Apie tai, kad Lietuvos, Latvijos ir Estijos šalių pieno gamintojams tapo sunku konkuruoti su Baltarusiais
dėl Rusijos rinkos, nes dėl Baltarusijos rublio nuvertėjimo atpigo baltarusiška pieno produkcija; "Rokiškio sūrio"
valdybos pirm. D. Trumpos kt. komentarai apie padėtį.
Rutkauskaitė, Rima
Kavos pupeles perdirbs Lietuvoje: verslininkai pasiryžę įgyvendinti ambicingus projektus / Rima
Rutkauskaitė. - Iliustr. // Verslo žinios. - ISSN 1392-2807. - 2012, vas. 29, p. 16.
Rašoma, kad neseniai pasibaigė paraiškų priėmimas pagal lietuviško kapitalo bendrovių gamybos
modernizavimui skirtą paramos priemonę "Invest LT 2", pagal ją pateikta 16 paraiškų už beveik 45 mln. Lt,
apžvelgiama skirtinguose Lietuvos miestuose esančių verslo įmonių "Premium Cocoa", "Stamita", "Frilux" ir
"Rokiškių mašinų gamykla" veikla bei projektai, į kuriuos jos ketina investuoti pagal minėtą priemonę skirtas lėšas;
minimas Druskininkų meras R. Malinauskas.
VORUTA
Petkevičiūtė, Danutė
Keletas žodžių Alės Rūtos atminimui / Danutė Petkevičiūtė - Labanauskienė. - Iliustr. // Voruta. - ISSN 13920677. - 2012, vas. 4 (Nr. 3), p. 10.
Apie JAV mirusią kraštietę rašytoją ir JAV lietuvių visuomenės veikėją Alę Rūtą, tikroji pavardė Elena
Viktorija Nakaitė - Arbačiauskienė - Arbienė.

Jokimaitis, Rimantas
Įvykiai ir žmonės tokie, kokius juos matė Mykolas Riomeris / Rimantas Jokimaitis. - Iliustr. // Voruta. - ISSN
1392-0677. - 2012, saus. 21 (nr. 2), p. 3.
Apie kraštiečio teisininko M. Riomerio "Dienoraštį".
Garšva, Kazimieras
Akademikas Jurijus Stepanovas 1930-2012 / Kazimieras Garšva, Gertrūda Naktinienė // Voruta. - ISSN 13920677. - 2012, vas. 4, p. 9.
Kraštietė kalbininkė G. Naktinienė Rusijos mokslų akademijos akademiko baltisto J. Stepanovo atminimui.

