2013 metai SPALIS
DIALOGAS
Žindulienė, Irena
Pirmakursių adaptacija Rokiškio TVŽŪM / Irena Žindulienė, Jolanta Repšienė. - Iliustr. // Dialogas. - ISSN 13921916. - 2013, spal. 3, p. 10.
Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla rugsėjo mėnesį skiria pirmakursių adaptacijai mokykloje.
Kiselytė, Reda
Apie metodinę išvyką ir rupių miltų blynus / Reda Kiselytė. - Iliustr. // Dialogas. - ISSN 1392-1916. - 2013, spal.
10, p. 10.
Rokiškio rajono mokyklų bibliotekininkės surengė metodinę išvyką "Biržų mokyklų bibliotekų patirtis".
Tervidytė, Elena
Kieno tas atspindys egzaminų veidrodyje? / Elena Tervidytė. - Iliustr. // Dialogas. - ISSN 1392-1916. - 2013,
spal. 17, p. 3.
Kraštietės žurnalistės ir redaktorės mintys.
Vėl Mirono kelyje. - Iliustr. // Dialogas. - ISSN 1392-1916. - 2013, spal. 17, p. 16.
Alytaus R. Daugų V. Mirono gimnazijos bendruomenė surengė tradicinį žygį dviračiais kraštiečio kunigo,
Lietuvos Nepriklausomybės Akto Signataro, Ministro Pirmininko V. Mirono vaikščiotais takais.
Gražienė, Dalia
Pažink darbo pasaulį ir investuok į save / Dalia Gražienė. - Iliustr. // Dialogas. - ISSN 1392-1916. - 2013, spal. 31,
p. 15.
Apie Rokiškio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre vykdomą profesinio orientavimo projektą "Pažink darbo
pasaulį ir investuok į save".
XXI AMŽIUS
Bagdonas, Vytautas
Šventėje apsilankė ir vyskupas / Vytautas Bagdonas. - Iliustr. // XXI amžius. - 2013, spal. 18, p. 11.
Apie tradicinę Kamajų miestelio šventę. Šventės metu Krašto muziejus pristatė knygelę
"Auksiniaabaliajieškajimas", kurioje paskelbta tautosakininko K. Markelio iš Vaineikių k. užrašyta tautosaka.
Dalyvavo ir Panevėžio vyskupas L. Virbalas.
Matiukienė, Alicija
Pravertas tradicinis "Langas į širdį" / Alicija Matiukienė. - Iliustr. // XXI amžius. - 2013, spal. 4, p. 9.
Rokiškio VB direktorė A. Matiukienė apie fotografo, poeto A. Kuliešio iniciatyva Toliūnuose (Ukmergės r.)
surengtą ketvirtąją tradicinę kūrėjų šventę, kurios metu buvo pristatytas ir Rokiškio krašto kultūros žurnalas "Prie
Nemunėlio", rokiškėnių muzikių V. Urbonienės ir O. Sadauskienės kompaktinė plokštelė "Iki tavęs".
Seibutienė, Ona
Iš kelionės į Šiluvą / Ona Seibutienė. - Iliustr. // XXI amžius. - 2013, spal. 4, p. 13.
Apie Rokiškio dekanato Gyvojo Rožinio draugijos narių ir kitų tikinčiųjų kelionę į Šiluvos atlaidus.
EKONOMIKA IR VISUOMENĖ
Kapušinskas, Rimantas
Valstybiniai miškininkai šaukiasi objektyvaus jų veiklos vertinimo / Rimantas Kapušinskas; parengė Kęstutis
Jaskelevičius. - Iliustr. // Ekonomika ir visuomenė.- 2013, Nr. 9, p. 46-48.
Rokiškio miškų urėdas R. Kapušinskas apie urėdijos veiklą, pelną, mokesčius, vertinimo kriterijus.
GIMTASIS ŽODIS
Vytautas Kubilius. - Portr. // Gimtasis žodis. - ISSN 0235-7151. - 2013, Nr. 10, 3 virš. p.
Kraštiečio literatūros kritiko ir literatūrologo trumpa biografija ir darbai.

IQ
Janeliūnas, Tomas
Viktoro balsas / Tomas Janeliūnas. - Iliustr. // IQ. - ISSN 2029-4417. - 2013, Nr. 11, p. 40-42.
Apie naująją Seimo pirmininkę ir Darbo partijos vadovę kraštietę L. Graužinienę, trumpa biografija ir politinė
karjera, politologų nuomonė apie ją kaip Seimo pirmininkę.
KULTŪROS BARAI
Inozemcevas, Аrtiomas
Moteris, prikalta prie savo pačios nepasitenkinimo kryžiaus: Artiomas Inozemcevas apie Moniką Mironaitę /
Audronė Girdzijauskaitė. - Iliustr. // Kultūros barai. - ISSN 0134-3106. - 2013, Nr. 10, p. 90-93.
Apie kraštietę aktorę.
LIETUVOS RYTAS
Griūtis Seime. – Portr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2013, spal. 3, p. 1, 3.
Apie tai, kad per Darbo partijos tarybos posėdį spal. 2 d. buvo nutarta, kad V. Gedvilas turi palikti parlamento
pirmininko pareigas, V. Gapšys – pirmojo Seimo vicepirmininko, į Seimo vadoves bus siūloma kraštietė L.
Graužinienė, V. Gedvilo kandidatūra bus teikiama į pirmuosius Seimo vicepirmininkus, Darbo partijos frakcijos
Seime seniūno pareigas palieka V. Uspaskich, šį postą užims V. Gapšys, apie premjero A. Butkevičiaus, V.
Uspaskich požiūrį į padėtį, apie tai, kad kultūros ministras Š. Birutis neketina siekti prezidento posto, A. Paulauskas
liko vienintelis partijos pretendentas į kandidatus.
Ignatavičius, Tadas
Labas, prezidente, tai aš, ta pati išbrokuota / Tadas Ignatavičius. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351.
– 2013, spal. 4, p. 1, 3, 4.
Komentuojama tai, kad spal. 3 d. Seime turėjęs vykti opozicijos sumanytas balsavimas dėl nepasitikėjimo
parlamentaru V. Gapšiu virto visos parlamento vadovybės keitimu, V. Gedvilas paliko parlamento pirmininko
pareigas, V. Gapšys – pirmojo Seimo vicepirmininko, į Seimo vadoves buvo išrinkta laikinąja Darbo partijos vadove
tapusi kraštietė L. Graužinienė, kurios kandidatūrai į ministrus nepritarė prezidentė D. Grybauskaitė, V. Gedvilas
tapo pirmuoju L. Graužinienės pavaduotoju, apie L. Graužinienės vaidmenį partijoje, santykius su iš Darbo partijos
vadovo posto oficialiai pasitraukusiu parlamentaru V. Uspaskich, apie L. Graužinienės veiklos, šeimos kai kuriuos
klausimus (minimi „darbiečiai“ K. Daukšys, D. Mitutienė, V. Baltraitienė, pateikti D. Grybauskaitės, politologo T.
Janeliūno komentarai apie pasikeitimų Seime).
Žuvo ugnyje // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2013, spal. 8, p. 17.
Kazliškio kaime, viename daugiabučio bute kilęs gaisras pražudė du vyrus ir moterį, šventusius buto šeimininko
gimtadienį. Nelaimės priežastys tiriamos, tačiau manoma, kad gyventojai užduso nuo smilkstančios sofos, kurią
gaisro židiniu pavertė neužgesinta cigaretė.
Deksnys, Vakaris
Peštynėse dėl milijonų prireikė ir prokurorų / Vakaris Deksnys. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. –
2013, spal. 9, p. 1, 4.
Kraštietis apie tai, kad TV3 televizija paskelbė neva sensacingą įrašą, siužete užsimenama apie tai, kad sutartis
su ŽŪM turintys tarpininkai, kurie informuoja apie ES paramą Lietuvai, padedami verslininko G. Kaminsko, turi
sumokėti žemės ūkio viceministrui R. Šatkauskui pusę milijono litų, į tai reaguodamas R. Šatkauskas paprašė
prokurorų pradėti ikiteisminį tyrimą dėl šmeižto, skandalas įsižiebė po to, kai valstybės kontrolieriai pabandė
išsiaiškinti, ar ŽŪM teisingai panaudojo LKP 2007-2013 m. programai ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 20072013 m. veiksmų programai viešinti skirtas lėšas, išvados buvo perduotos STT, FNTT, Generalinei prokuratūrai,
teigiama, kad ŽŪM galėjo gerokai permokėti viešinimo konkursą laimėjusiam konsorciumui, kurį sudaro su TV3
televizija senokai draugaujanti V. Gaivenio prodiuserių įmonė Virginijaus studija, kompanija „Gaumina“ ir
bendrovė „Antikos stilius“, apie kontrolierių nustatytus pažeidimus, R. Šatkausko požiūrį į padėtį, tai, kad anksčiau
ŽŪM vadovavę konservatoriai ėmė ginti jų valdymo laikais sudarytą sutartį, opozicijos lyderis A. Kubilius irgi
kreipėsi į prokurorus dėl R. Šatkausko, apie buvusio žemės ūkio ministro K. Starkevičiaus požiūrį į kilusį skandalą,
viešinimo konkursą, Valstybės kontrolės medžiagą, kt. klausimus

Ignatavičius, Tadas
Seimo pirmininkė jau suspėjo ir pažaibuoti / Tadas Ignatavičius. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. –
2013, spal. 9, p. 3.
Apie tai, kad savo nepasitenkinimą visuomeniniu transliuotoju kraštietė naujoji Seimo pirmininkė L.
Graužinienė išsakė jau pirmajame jos vadovaujamos Seimo valdybos posėdyje, jai užkliuvo žurnalistės R. Miliūtės
elgesys per televizijos laidą, kurioje dalyvavusi ką tik parlamento pirmininke išrinkta L. Graužinienė buvo
speičiama į kampą, L. Graužinienė užsimojo išsikviesti Lietuvos radijo ir televizijos vadovą A. Siaurusevičių.
Pienininkams rusai ir toliau rodo raumenis. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2013, spal. 9, p. 13.
Apie tai, kad Kremlius pradėjo vykdyti savo grasinimus: nuo spal. 8 d. lietuviški pieno produktai jau siunčiami į
Rusijos vidaus muitines ir ten kruopščiai tikrinami, Lietuvoje pagamintų pieno produktų eksportą į Rusiją
uždraudęs „Rospotrebnadzor“ vadovas G. Oniščenka pareiškė, kad jis norėtų tiesiogiai kalbėti su Lietuvos pieno
perdirbėjais, Lietuvos kontroliuojančių institucijų atstovų komentarus ir retoriką G. Oniščenka prilygino
psichopatijai ir isterijai, Rusijos veterinarijos ir fitosanitarijos tarnybos vadovas S. Dankvertas pranešė, kad ketina
siųsti inspektorius į Lietuvos pieno perdirbimo įmones, apie eksportą sustabdžiusio „Rokiškio sūrio“ vadovo D.
Trumpos, EP Užsienio reikalų komiteto pirmininko E. Broko, Lietuvos premjero A. Butkevičiaus požiūrį į padėtį.
Stundžienė, Rasa
Policininkų rankose – ir žiedas, ir smuikas / Rasa Stundžienė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. –
2013, spal. 11, p. 6.
Apie tai, kad policijai pavyko išnarplioti daugiau nei prieš dvejus metus Rokiškio r. įvykdytą apiplėšimą, tada
kaukėti plėšikai įsibrovė į dailininko J. Vienožinskio memorialinę sodybą, sumušė šeimininkus ir pagrobė 40 tūkst.
litų, įvairių daiktų, kriminalistams pavyko ne tik nustatyti ir sulaikyti tris įtariamuosius, bet ir surasti nemažai
pagrobtų vertybių, kurios jau buvo pasklidusios po visą Lietuvą.
Inytė, Vėjūnė
Pajuto V. Šapranausko dvasią: K. Smoriginas spektaklio kelionę pradėjo nuo Kauno / VėjūnėInytė. – Iliustr. //
Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2013, spal. 14, p. 19.
Apie aktoriaus ir režisieriaus Kosto Smorigino monošou „Purvas“, pagal kraštiečio Sigito Parulskio pjesę,
parašytą neseniai mirusiam aktoriui Vytautui Šapranauskui.
Petrauskienė, Virginija
Jauni žudikai net nebandė atgailauti / Virginija Petrauskienė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. –
2013, spal. 16, p. 7.
Apie Panevėžio apygardos teisme pradėtą nagrinėti rokiškėno G. Baranausko nužudymo bylą.
Zimblienė, Daiva
Tamsūs automobiliai į Ukmergę suka tamsoje / Daiva Zimblienė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. –
2013, spal. 16, p. 1, 5.
Apie tai, kad Seimo pirmininke išrinkta kraštietė L. Graužinienė su apsauga kasdien kursuoja tarp Vilniaus ir
Ukmergės, nes Ukmergėje gyvena parlamento vadovės sutuoktinis ir sūnus. Seimo pirmininkė po remonto
persikraustys gyventi į Seimo viešbutį, o šeima į sostinę nesikraustys.
Ignatavičius, Tadas
Egzaminas vyko be egzaminuojamųjų / Tadas Ignatavičius. – Portr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2013,
spal. 17, p. 3.
Apie tai, kad laikinoji „darbiečių“ vadovė kraštietė Seimo pirmininkė L. Graužinienė sulaukė nekaip dirbančių
partijos deleguotų ministrų ataskaitų apie nuveiktus darbus, anksčiau vykusiame partijos tarybos posėdyje
daugiausia kliuvo socialinės apsaugos ir darbo ministrei A. Pabedinskienei bei švietimo ir mokslo ministrui D.
Pavalkiui, kritikuoti ministrai L. Graužinienės kabinete spal. 16 d. nepasirodė – tuo metu buvo užsienio
komandiruotėse, kad grėsmė šiems ministrams gali būti tariama, rodo spal. 16 d. L. Graužinienės pareiškimai apie
pagalbą bendražygiams, pokyčių Vyriausybėje nenori ir premjeras A. Butkevičius.

Petrauskienė, Virginija
Kaliniui vėl bausmė / Virginija Petrauskienė // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2013, spal. 18, p. 4.
Jau 6 kartus anksčiau teistas rokiškėnas I. Laškovas nuteistas 3 m. laisvės atėmimu, nes su bendrininku
telefonu apgaudinėjo patiklius žmones sėdėdamas už grotų pataisos namuose.
Petrauskienė, Virginija
Pieno produktai – pigiau arba veltui / Virginija Petrauskienė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. –
2013, spal. 18, p. 11.
Apie tai, kad Rusija tęsia lietuviškų pieno produktų blokadą, bendrovė „Rokiškio pienas“ rusams skirtą
produkciją atiduoda „Maisto bankui“ labdarai, „Pieno žvaigždės“ skelbia išpardavimo akcijas (pateikti „Maisto
banko“ vadovo pavaduotojos K. Tylaitės, „Rokiškio pieno“ direktoriaus pavaduotojo D. Trumpos, „Pieno
žvaigždžių“ atstovės V. Žygienės komentarai).
Ignatavičius, Tadas
Abi ponios sapnuoja senio kovą su žuvimi / Tadas Ignatavičius. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. –
2013, spal. 19, p. 1, 3.
Apie tai, kuo skiriasi ir kuo panašios prezidentė D. Grybauskaitė ir kraštietė Seimo pirmininkė L. Graužinienė
(pateikti politologų L. Bielinio, V. Dumbliausko komentarai, minimi politikai V. Landsbergis, V. Uspaskich).
„Lietuvos teatro sąjungoje spalio 28 d. 15 val. susitikimo su žiūrovais lauks viena garsiausių šalies kino ir teatro
aktorių V. Mainelytė…“. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2013, spal. 25, p. 16.
Spalio 28 d. Lietuvos teatro sąjungoje vyks susitikimas su kraštiete aktore, Rokiškio krašto garbės piliete Vaiva
Mainelyte.
Zimblienė, Daiva
Seimo motinai – išbandymai ir šeimoje / Daiva Zimblienė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2013,
spal. 26, priedas „Gyvenimo būdas“, p. 7.
Apie kraštietės Seimo pirmininkės L. Graužinienės privataus gyvenimo kai kuriuos klausimus.
Jančys, Artūras
Vilniaus mirtis – tik gandai / Artūras Jančys. – Portr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2013, spal. 28, p. 2.
Kraštiečio žurnalisto reakcija į Vilniaus mero A. Zuoko pareiškimą, kad sostinės savivaldybė gali bankrutuoti, jei
negaus 50 mln. litų finansiniams įsipareigojimams įvykdyti.
Jevsejevas, Andrius
Juoktis ar verkti? / Andrius Jevsejevas. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2013, spal. 28, p. 14.
Apie monospektaklį „Purvas“ (pagal kraštiečio Sigito Parulskio pjesę).
Šiuparys, Gintaras
Darbo partija vėl papudravo savo išvaizdą / Gintaras Šiuparys. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. –
2013, spal. 28, p. 3.
Apie tai, kad spal. 26 d. Šiauliuose įvyko Darbo (leiboristų) ir Krikščionių partijų jungtuvės, po jų iškart
susigrąžintas senasis Darbo partijos pavadinimas, o partijai vadovauti patikėta Seimo pirmininkei kraštietei L.
Graužinienei, patvirtinta, kad į prezidento rinkimus bus deleguotas A. Paulauskas, buvęs partijos lyderis V.
Uspaskich buvo išrinktas partijos garbės pirmininku, Krikščionių partijos lyderis G. Vagnorius tapo L. Graužinienės
pavaduotoju, apie kt. klausimus
Ignatavičius, Tadas
Į prezidentę – moteriškas šūvis / Tadas Ignatavičius. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2013, spal.
29, p. 3.
Apie tai, kad spal. 28 d. kraštietė Seimo pirmininkė L. Graužinienė pabandė įgelti prezidentei D. Grybauskaitei,
tačiau, regis, apsijuokė, vienas didžiausių ir svarbiausių su Lietuvos pirmininkavimu ES Tarybai susijusių renginių
Seime spal. 28 d. prasidėjo intriguojamai – socialdemokrato B. Bradausko uždrausto filmo demonstravimu ir L.
Graužinienės atsiprašymu, 50-ojo Sąjungos reikalų parlamentinių komitetų konferencijos (COSAC) posėdžio

dalyvių L. Graužinienė atsiprašė už prezidentės D. Grybauskaitės nedalyvavimą, bet D. Grybauskaitės dalyvavimas
nebuvo numatytas ir taip buvo sutarta pačių organizatorių siūlymu, apie COSAC posėdžiui pirmininkavusių
parlamentarų G. Kirkilo, P. Auštrevičiaus požiūrį į L. Graužinienės elgesį, kt. klausimus
Suspėjo suvaidinti ir pamotę, ir motiną. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2013, spal. 31, p. 3.
Apie tai, kad spal. 30 d. kraštietė Seimo pirmininkė L. Graužinienė per Žinių radiją vertino prezidentės D.
Grybauskaitės nedalyvavimą Sąjungos reikalų parlamentinių komitetų konferencijos (COSAC) posėdyje, supeikė
valstybės kontrolierės G. Švedienės elgesį, mat pastaroji pareigūnė pateikė skundą teismui, kad būtų grąžinta per
krizę sumažinto atlyginimo dalis, dėl to G. Švedienėspal. 30 d. buvo iškviesta pasiaiškinti Seimo valdybai, L.
Graužinienė susitiko su generaliniu prokuroru D. Valiu, po susitikimo ji nepakeitė nuomonės dėl D. Valio
netinkamumo eiti generalinio prokuroro pareigas, pareiškė neteiksianti Seimui D. Valio prašymo panaikinti
apsivogusio parlamentaro A. Patacko teisinę neliečiamybę, L. Graužinienė pasirodė geraširdė vertindama Darbo
partijos kandidato A. Paulausko galimybes prezidento rinkimuose (str. pateiktas politologo T. Janeliūno požiūris į
L. Graužinienės elgesį).
LIETUVOS ŽINIOS
Ramelienė, Raimonda
Vėl vairuoja moteris / Raimonda Ramelienė, Roberta Tracevičiūtė. – Portr. // Lietuvos žinios. – 2013, spal. 4, p.
1, 3.
Apie tai, kad per Darbo partijos tarybos posėdį spal. 2 d. buvo nutarta, kad V. Gedvilas turi palikti parlamento
pirmininko pareigas, V. Gapšys – pirmojo Seimo vicepirmininko, į Seimo vadoves bus siūloma kraštietė L.
Graužinienė, V. Gedvilo kandidatūra bus teikiama į pirmuosius Seimo vicepirmininkus, Darbo partijos frakcijos
Seime seniūno pareigas palieka V. Uspaskich, šį postą užims V. Gapšys, apie premjero A. Butkevičiaus, V.
Uspaskich požiūrį į padėtį.
Nutraukė eksportą į Rusiją. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – 2013, spal. 10, p. 8.
Didžiausios Lietuvos pieno perdirbimo įmonės „Rokiškio sūris“, „Pieno žvaigždės“ ir „Žemaitijos pienas“
sustabdė savo produktų eksportą į Rusiją, kuri blokuoja jų įvežimą.
Ramelienė, Raimonda
Apartamentų raktą vis dar turi V. Gedvilas / Raimonda Ramelienė. – Portr. // Lietuvos žinios. – 2013, spal. 11,
p. 4.
Naujoji Seimo pirmininkė kraštietė L. Graužinienė kitą savaitę ketina gyventi Ukmergėje esančiame nuosavame
name, kol bus suremontuota jos pirmtako V. Gedvilo buvusi gyvenamoji vieta parlamento viešbutyje. Seimo
kanclerio J. Mileriaus teigimu, Seimo pirmininko statusą atitinkantys apartamentai parlamento viešbutyje šiemet
buvo įrengti pirmą kartą po nepriklausomybės atkūrimo.
Baronienė, Daiva
Vaiko teisių gynėjai vakarais nedirba / Daiva Baronienė. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – 2013, spal. 23, p. 1, 4.
Pandėlio seniūnijos atokiame kaime girti tėvai nakčiai iš namų išginė keturis vaikus pas kaimynus, gyvenančius
beveik už kilometro, prašytis nakvynės. Policijos pareigūnai, svetimuose namuose radę vaikus, vieną mažametį
išgabeno į Rokiškio rajono ligoninę, bandė į pagalbą prisikviesti rajono Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistus,
tačiau nepavyko.
Baronienė, Daiva
Lietuvių surinkti „Kamaz“ – ypatingi sunkvežimiai Europoje / Daiva Baronienė. – Iliustr. // Lietuvos žinios. –
2013, spal. 30, p. 10-11.
Apie Rokiškio mašinų gamykloje surenkamus rusiškus sunkvežimius „Kamaz“.
Musteikis, Audrius
V. Mainelytė: „Esu silpna, bet gyvenu“ / Audrius Musteikis. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – 2013, spal. 30, p. 5.
Apie spalio 28 d. Lietuvos teatro sąjungoje vykusį susitikimą su kraštiete aktore, Rokiškio krašto garbės piliete
Vaiva Mainelyte.

Ramelienė, Raimonda
Buhalterės dvasia stipresnė nei politikės / Raimonda Ramelienė. – Portr. // Lietuvos žinios. – 2013, spal. 31, p.
3.
Naujoji Seimo pirmininkė kraštietė L. Graužinienė ėmėsi iniciatyvos revizuoti ne tik Seimo piniginės turinį, bet
ir kitų institucijų finansus.
METAI
Brazauskas, Nerijus
Tamsos partneriai ir aukos / Nerijus Brazauskas. – Iliustr. – Rec. kn.: Tamsa ir partneriai // Metai. – ISSN 01343211. – 2013, Nr.10, p. 137-141.
Recenzija kraštiečio S. Parulskio knygai romanui „Tamsa ir partneriai“, kurioje minimi istoriniai įvykiai – žydų
žudynės Lietuvoje Antrojo pasaulinio karo pradžioje, ir jos sąsajas su šiandiena.
NEMUNAS
Butnoriūtė, Neringa
Etažerė / Neringa Butnoriūtė. - Iliustr. - Rubrika: Kūryba // Nemunas. - ISSN 0134-3149. - 2013, spal. 17-23 (Nr.
36), p. 11-12.
Apie R. Brundzaitės "Drugy, mano drauge" ir D. Kuzminskaitės "Namas su paukščio ženklu" eilėraščių knygas
bei kraštiečio R. Šavelio romaną "Šiek tiek mėnesienos".
PANEVĖŽIO RYTAS
Kavoliūnas, Laimutis
Nugaros skausmą apmalšino čempiono taurė / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio rytas. – ISSN 13922386. – 2013, spal. 3, p. 7.
Apie Rokiškyje vykusį paskutinį šalies motociklų „CrossCountry“ čempionato etapą, visose klasėse čempionais
tapo biržiečiai.
Kas puoš svarbiausią Seimo damą?. – Iliustr. // Panevėžio rytas. – ISSN 1392-2386. – 2013, spal. 5, p. 6.
Apie kraštietės Seimo pirmininkės L. Graužinienės įvaizdžio kaitą.
Krasauskas, Darius
Laužynas – sodybos kieme / Darius Krasauskas. – Iliustr. // Panevėžio rytas. – ISSN 1392-2386. – 2013, spal. 5,
p. 2.
Konstantinavos kaime K. M. sodybos kieme aplinkosaugininkų aptiktas lengvųjų automobilių laužynas, sodybos
šeimininkas už nelegaliai vykdomą veiklą nubaustas 500 lt pinigine bauda.
Krasauskas, Darius
Patikli rokiškėnė neteko krūvos pinigų / Darius Krasauskas // Panevėžio rytas. – ISSN 1392-2386. – 2013, spal.
5, p. 2.
42 m. Rokiškio rajono gyventoja, patikėjusi telefoniniais sukčiais, neteko 6 tūkst. litų.
Krasauskas, Darius
Tvenkinyje nuskendo vyras / Darius Krasauskas // Panevėžio rytas. – ISSN 1392-2386. – 2013, spal. 5, p. 2.
Rokiškio rajone Skemų kaimo tvenkinyje rastas nuskendęs 51 m. Skemų socialinės globos namuose gyvenęs
V.B.
Krasauskas, Darius
Dūmuose užtroško trys žmonės / Darius Krasauskas. – Iliustr. // Panevėžio rytas. – ISSN 1392-2386. – 2013,
spal. 8, p. 2.
Kazliškio kaime, viename daugiabučio bute kilęs gaisras pražudė du vyrus ir moterį, šventusius buto šeimininko
gimtadienį. Nelaimės priežastys tiriamos, tačiau manoma, kad gyventojai užduso nuo smilkstančios sofos, kurią
gaisro židiniu pavertė neužgesinta cigaretė.
Kavoliūnas, Laimutis

Savo jėgomis iškovota pergalė biržiečiams saldesnė / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio rytas. – ISSN
1392-2386. – 2013, spal. 10, p. 9.
Paskutiniajame Lietuvos motokroso taurės varžybų etape Kalvarijų trasoje vėl dominavo biržiečiai, iškovoję
komandinę taurę ir krūvą asmeninių prizų, iš rokiškėnų tik keturračiais lenktyniaujanti A. Kietytė užėmė trečią
vietą, o „Semai“ atstovaujantis R. Jegorovas buvo pirmas galutinėje įskaitoje.
Krasauskas, Darius
Į pakelės griovį įvažiavo, bet susidūrimo neišvengė / Darius Krasauskas // Panevėžio rytas. – ISSN 1392-2386. –
2013, spal. 10, p. 4.
Kelyje Bajorai-Gediškiai-Rakališkis 46-erių dviratininkė E.N. staiga išvažiavo į priešingą eismo juostą ir susidūrė
su krovininiu automobiliu. Eismo įvykio metu žuvo dviratininkė.
Krasauskas, Darius
Rokiškėnei vaidenasi gaisrai / darius Krasauskas // Panevėžio rytas. – ISSN 1392-2386. – 2013, spal. 10, p. 4.
Juodupės seniūnijoje vienkiemyje gyvenanti 65 m. pensininkė dėl tariamo gaisro ugniagesius buvo išsikvietusi jau
4 kartus.
Krasauskas, Darius
Rokiškėnus išgąsdino naikintuvų gausmas / Darius Krasauskas // Panevėžio rytas. – ISSN 1392-2386. – 2013,
spal. 10, p. 2.
Pandėlio, Juodupės seniūnijas ir Rokiškio miestą ankstų rytą sudrebino didžiulis trenksmas, sumaištį sukėlė
NATO organizuota Baltijos regiono karinių oro pajėgų treniruotė, spalio 8-10 d. vykdoma Lietuvos, Latvijos, Estijos
ir Suomijos oro erdvėje, naikintuvų maršrutas driekėsi ir per Rokiškio apylinkes.
Krasauskas, Darius
Smėlio karjere – žuvusiųjų karių palaikai / darius Krasauskas // Panevėžio rytas. – ISSN 1392-2386. – 2013, spal.
10, p. 2.
Nemaniūnų kaimo smėlio karjere gyventojas aptiko žmogaus palaikus, policija ikiteisminį tyrimą nutraukė, nes
nustatyta, jog tai seniai palaidoti palaikai.
Krasauskas, Darius
Keikūnas šunį marino badu / Darius Krasauskas. – Iliustr. // Panevėžio rytas. – ISSN 1392-2386. – 2013, spal.
10, p. 2.
Gavus pranešimą dėl 37 m. R.J. badu marinamo šuns vienkiemyje prie Panemunėlio geležinkelio stoties,
šeimininkui pareikštas įtarimas dėl žiauraus elgesio su gyvūnais.
Rušėnienė, Lina
Centro vadovė trinktelėjo politikams raštu / Lina Rušėnienė. – Iliustr. // Panevėžio rytas. – ISSN 1392-2386. –
2013, spal. 10, p. 1-2, 9.
Apie Rokiškio turizmo informacijos centro reorganizaciją bei jo vadovės D. Urbutienės atsisakymą vadovauti.
Krasauskas, Darius
Sulaikyti visi istorinę sodybą apiplėšę banditai / Darius Krasauskas. – Iliustr. // Panevėžio rytas. – ISSN 13922386. – 2013, spal. 12, p. 3.
Apie tai, kad policijai pavyko išnarplioti daugiau nei prieš dvejus metus Rokiškio r. įvykdytą apiplėšimą, tada
kaukėti plėšikai įsibrovė į dailininko J. Vienožinskio memorialinę sodybą, sumušė šeimininkus ir pagrobė 40 tūkst.
litų, įvairių daiktų, kriminalistams pavyko ne tik nustatyti ir sulaikyti tris įtariamuosius, bet ir surasti nemažai
pagrobtų vertybių, kurios jau buvo pasklidusios po visą Lietuvą.
Ar L. Graužinienė sugrauš D. Grybauskaitės reitingus?. – Iliustr. // Panevėžio rytas. – ISSN 1392-2386. – 2013,
spal. 15, p. 6.
Kraštietės Seimo pirmininkės L. Graužinienės iniciatyva pakeisti Konstituciją ir įteisinti Lietuvoje Seimo nario
atšaukimo iš pareigų mechanizmą buvo sukritikuota teisininkų.

Krasauskas, Darius
Užsitęsusioje Valickų byloje – vėl ligoninė / Darius Krasauskas. – Iliustr. // Panevėžio rytas. – ISSN 1392-2386. –
2013, spal. 15, p. 2.
Panevėžio apygardos teisme toliau nagrinėjama buvusio Rokiškio advokato J. Valicko, jo sūnaus E. Valicko bei J.
Daščioraitės baudžiamoji byla, nors teisiamoji J. Daščioraitė ir neatvyko į teismą dėl ligos, parodymus davė
„Lietuvos draudimo“ ekspertas vertintojas G. Mažeikis dėl E. Valicko galimo sukčiavimo dėl motociklo avarijos.
Krasauskas, Darius
Bėglys nebeatsiliepia / Darius Krasauskas. – Iliustr. // Panevėžio rytas. – ISSN 1392-2386. – 2013, spal. 15, p. 4.
Obelių vaikų globos namų vadovai kreipėsi pagalbos į policiją dėl nežinia kur esančio 17-mečio auklėtinio Deivido
Striupo.
Rušėnienė, Lina
Turgaus kaimynystė garažų bendrijai – per prasta / Lina Rušėnienė. – Iliustr. // Panevėžio rytas. – ISSN 13922386. – 2013, spal. 15, p. 1, 3.
Apie Rokiškio garažų kooperatyvą „Klevas“, esantį prie Rokiškio turgaus, ir jo vadovų konfliktus su rajono
vadovais ir kelių policininkais dėl turgaus dienomis garažo teritorijoje statomų pirkėjų automobilių.
Zdanevičienė, Rita
Kuc, kuc Kamajuos – barankyčių pirkti / Rita Zdanevičienė. – Iliustr. // Panevėžio rytas. – ISSN 1392-2386. – 2013,
spal. 15, p. 5.
Apie tradicinę Kamajų miestelio (Rokiškio r.) šventę. Šventės metu Krašto muziejus pristatė knygelę
„Auksiniaabaliajieškajimas“, kurioje paskelbta tautosakininko K. Markelio iš Vaineikių k. užrašyta tautosaka.
Krasauskas, Darius
Po kraupios egzekucijos paaugliai užmigo kartu / Darius Krasauskas. – Iliustr. // Panevėžio rytas. – ISSN 13922386. – 2013, spal. 17, p. 1, 4.
Apie Panevėžio apygardos teisme pradėtą nagrinėti rokiškėno G. Baranausko nužudymo bylą.
Krasauskas, Darius
Velnio lašai apsuko galvą ir apvertė mašiną / darius Krasauskas. – Iliustr. // Panevėžio rytas. – ISSN 1392-2386.
– 2013, spal. 17, p. 4.
Posūkyje netoli Kamajų 53 m. rokiškėnas vairuotojas V.V., dirbantis „Anykščių melioracijos“ įmonėje,
nesuvaldė tarnybinio krovininio mikroautobuso ir apsivertė.
Baltušytė, Saulė
Rudens poezija – tarmiškai / Saulė Baltušytė. – Iliustr. // Panevėžio rytas. – ISSN 1392-2386. – 2013, spal. 19, p.
6.
Rokiškio rajono Laibgalių bibliotekoje vyko Rudens poezijos skaitymai.
Rušėnienė, Lina
Direktorei išeinant – visi lyg be galvų / Lina Rušėnienė // Panevėžio rytas. – ISSN 1392-2386. – 2013, spal. 19, p.
2.
Rokiškio turizmo informacijos centro vadovė D. Urbutienė parašė prašymą išeiti iš darbo.
Petrauskienė, Virginija
Grįžę pieno produktai – labdarai / Virginija Petrauskienė. – Iliustr. // Panevėžio rytas. – ISSN 1392-2386. –
2013, spal. 19, P. 5.
Apie tai, kad Rusija tęsia lietuviškų pieno produktų blokadą, bendrovė „Rokiškio pienas“ rusams skirtą
produkciją atiduoda „Maisto bankui“ labdarai, „Pieno žvaigždės“ skelbia išpardavimo akcijas (pateikti „Maisto
banko“ vadovo pavaduotojos K. Tylaitės, „Rokiškio pieno“ direktoriaus pavaduotojo D. Trumpos, „Pieno
žvaigždžių“ atstovės V. Žygienės komentarai).
Krasauskas, Darius

Pareigūnė po avarijos – ligoninėje / Darius Krasauskas. – Iliustr. // Panevėžio rytas. – ISSN 1392-2386. – 2013,
spal. 19, p. 4.
Iš Lukštų kaimo į tarnybą savo automobiliu važiavusi policijos komisariato Prevencijos poskyrio viršininkė
J.Jakšienė, įsukdama į pagrindinį kelią, nepraleido iš Rokiškio važiavusio automobilio ir su juo susidūrė. Įvykio
metu sužaloti ir į ligoninę nuvežti trys žmonės.
Krasauskas, Darius
Kalinys turėjo pasiuntinuką / Darius Krasauskas // Panevėžio rytas. – ISSN 1392-2386. – 2013, spal. 19, p. 4.
Jau 6 kartus anksčiau teistas rokiškėnas I. Laškovas nuteistas 3 m. laisvės atėmimu, nes su bendrininku
telefonu apgaudinėjo patiklius žmones sėdėdamas už grotų pataisos namuose.
Krasauskas, Darius
Įkaušęs paauglys darkėsi lyg beprotis / Darius Krasauskas // Panevėžio rytas. – ISSN 1392-2386. – 2013, spal.
22, p. 4.
Pandėlio priemiestyje su tėvais gyvenantis 17 m. jaunuolis, būdamas neblaivus bandė padegti kaimyno duris ir
metęs plytą moteriai sužalojo koją.
Rušėnienė, Lina
Naktį pamiškėje - išsigandę vaikai / Lina Rušėnienė. – Iliustr. // Panevėžio rytas. – ISSN 1392-2386. – 2013, spal.
22, p. 1, 2.
Pandėlio seniūnijos atokiame kaime girti tėvai nakčiai iš namų išginė keturis vaikus pas kaimynus, gyvenančius
beveik už kilometro, prašytis nakvynės. Policijos pareigūnai, svetimuose namuose radę vaikus, vieną mažametį
išgabeno į Rokiškio rajono ligoninę, bandė į pagalbą prisikviesti rajono Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistus,
tačiau nepavyko.
Rušėnienė, Lina
Pražūtinga liga atakavo darželinukę / Lina Rušėnienė // Panevėžio rytas. – ISSN 1392-2386. – 2013, spal. 22, p.
2.
Pusantrų metukų rokiškėnei, lankiusiai „Varpelio“ lopšelį – darželį, įtarta meningokokinė infekcija, ji šiuo metu
gydoma Panevėžyje.
Kavoliūnas, Laimutis
Rokiškėnai nusitaikė į čempionato medalius / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio rytas. – ISSN 1392-2386.
– 2013, spal. 24, p. 6.
Prasidėjus naujajam šalies ledo ritulio čempionatui, Rytų konferencijos rungtynėse „Rokiškis“ nugalėjo Vilniaus
„Ober-Haus“ ekipą, o „Juodupė“ pralošė Elektrėnų „Lokių – Poseidono“ komandai.
Krasauskas, Darius
Advokatai streikuoja – nusikaltėliai rankomis trina / Darius Krasauskas. – Iliustr. // Panevėžio rytas. – ISSN
1392-2386. – 2013, spal. 24, p. 1-2.
Rokiškio advokatai, už suteiktą antrinę teisinę pagalbą beveik pusmetį iš valstybės negaunantys atlyginimo,
paskelbė streiką.
Krasauskas, Darius
Rudens migloje – nė vieno nusižengusio / Darius Krasauskas // Panevėžio rytas. – ISSN 1392-2386. – 2013, spal.
26, p. 4.
Spalio 24 d. Rokiškio miesto prieigose policija surengė reidą, tikrindama visus įvažiuojančius ir išvažiuojančius
automobilius.
Kudirkienė, Gailutė
Moterys, kaip ir grybai, - visokios / Gailutė Kudirkienė. – Iliustr. // Panevėžio rytas. – ISSN 1392-2386. – 2013,
spal. 26, p. 9.
Panevėžio „Galerijoje XX“ atidaryta kraštiečio keramiko E. Čibinsko darbų paroda.

Ramūno Rudoko šou „Seneliukas“. – Nuotr. // Panevėžio rytas. – ISSN 1392-2386. – 2013, spal. 26, p. 6.
Kraštietis aktorius Ramūnas Rudokas naujajame Kosto Smorigino režisuotame monospektaklyje, pastatytame
pagal islandų dramaturgo BjarniHaukurThorsson pjesę.
Subačius, Gintautas
Parapijose – permainos / Gintautas Subačius. – Iliustr. // Panevėžio rytas. – ISSN 1392-2386. – 2013, spal. 26,
p. 2.
Panevėžio vyskupo L. Virbalo sprendimu Rokiškyje kunigavęs V. V. Cukuras perkeliamas į Panevėžio rajono
Smilgių Šv. Jurgio parapiją, prelatas B. Antanaitis perkeliamas altarista į Kristaus Karaliaus katedrą, Rokiškio
dekanatui vadovaus Pasvalio rajono Saločių Šv. Juozapo parapijos kunigas E. Novikas, o į Saločius paskirtas karo
kapelionas J. Tamošiūnas.
Subačius, Gintautas
Pirmas sezono vilkas paklotas prie pasienio / Gintautas Subačius, Lina Rušėnienė. – Iliustr. // Panevėžio rytas. –
ISSN 1392-2386. – 2013, spal. 29, p. 1, 2.
Panevėžio regione per ką tik prasidėjusį šiųmetį medžioklės sezoną leista sumedžioti 3 vilkus, yra Kazliškio
seniūnijos ūkininko R. Žėko pasisakymas dėl smarkiai sumažinto sumedžiojamų vilkų limito.
Krasauskas, Darius
Karšti mušeikos krautuvę iškvėpino kvepalais / Darius Krasauskas // Panevėžio rytas. – ISSN 1392-2386. – 2013,
spal. 29, p. 4.
Obelių prekybos centre „Aibė“ susimušė 6 girti jaunuoliai, du jų sulaikyti, parduotuvė skaičiuoja nuostolius.
Remeikienė, Lina
Stogai be asbesto ir tvarkomi grioviai parodo, kad žmonės neabejingi aplinkai / Lina Remeikienė // Panevėžio
rytas. – ISSN 1392-2386. – 2013, spal. 29, p. 5.
Rokiškyje vyko ŽŪM organizuotas seminaras „Paramos asbestinių stogų dangos keitimui ir pelno nesiekiančiom
investicijoms (melioracijos griovių tvarkymas) pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemones
teikimo aktualijos“, minimi ūkininkai iš Lailūnų J. ir V. Lukošiūnai bei Raišių kaimo gyventojai B. ir E. Vaičiuliai.
Ar L. Graužinienė sugrauš D. Grybauskaitės reitingus?. – Iliustr. // Panevėžio rytas. – ISSN 1392-2386. – 2013,
spal. 31, p. 14.
Apie tai, kad spal. 28 d. kraštietė Seimo pirmininkė L. Graužinienė pabandė įgelti prezidentei D. Grybauskaitei,
tačiau, regis, apsijuokė, vienas didžiausių ir svarbiausių su Lietuvos pirmininkavimu ES Tarybai susijusių renginių
Seime spal. 28 d. prasidėjo intriguojamai – L. Graužinienės atsiprašymu 50-ojo Sąjungos reikalų parlamentinių
komitetų konferencijos (COSAC) posėdžio dalyvių už prezidentės D. Grybauskaitės nedalyvavimą, bet D.
Grybauskaitės dalyvavimas nebuvo numatytas ir taip buvo sutarta pačių organizatorių siūlymu, D. Grybauskaitė
COSAC delegacijų vadovus turėjo priimti spal. 28 d. pavakare Prezidentūroje.
Čepelytė, Audrė
Užrašas Červonkos kapinėse – ir jaunimui / Audrė Čepelytė. – Iliustr. // Panevėžio rytas. – ISSN 1392-2386. –
2013, spal. 31, p. 3, 14.
Minint Lietuvos Sąjūdžio 25-metį, netoli Rokiškio rajono ribos, Latvijos teritorijoje esančioje Červonkoje, įvyko
„Atgimimo pamoka“, kurią inicijavo rokiškėnai N. Norvaišienė ir V. Kazlauskas bei rajono sąjūdininkai.
Kavoliūnas, Laimutis
Sėkmė nusisuko nuo rokiškėnų / Laimis Kavoliūnas // Panevėžio rytas. – ISSN 1392-2386. – 2013, spal. 31, p. 7.
Nacionalinės ledo ritulio lygos Rytų konferencijoje „Rokiškio“ komanda svečiuose pralaimėjo Elektrėnų „Lokių
– Poseidono“ ekipai.
Krasauskas, Darius
Sumušti ir atimti pinigus proto užteko / Darius Krasauskas // Panevėžio rytas. – ISSN 1392-2386. – 2013, spal.
31, p. 4.

Skemų socialinės globos namuose trys globotiniai sumušė ir atėmė pinigus bei mobilų telefoną iš 37 m. globos
namų gyventojo, du užpuolikai dėl paūmėjusios ligos išvežti į Naujosios Vilnios psichiatrijos ligoninę.
Rušėnienė, Lina
Viename kalnelyje aprašė skirtingus likimus / Lina Rušėnienė // Panevėžio rytas. – ISSN 1392-2386. – 2013,
spal. 31, p. 8, 13.
Apie unikalias Rokiškio rajono Obelių seniūnijos Degučių kaimo kapinaites, kuriose palaidoti poeto P. Širvio
tėvai ir kiti giminės, paminklus jose palaidotiems žmonėms kūrė kraštiečiai skulptoriai ir mokslininkai Leonas,
Lionginas, Gediminas, Vladas Žukliai.
RESPUBLIKA
Kiliulienė, Jūratė
Kultūros žmonės protestuoja tyliai / Jūratė Kiliulienė. – Iliustr. // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 2013, spal. 2,
p. 2.
Rašoma, kad Lietuvos kultūros centrai surengė akciją „Tylusis koncertas“, kurioje Kultūros centrų asociacijos
vadovas R. Matulis piktinosi valdžios požiūriu į kultūros darbuotojus; anksčiau prie Vyriausybės rūmų vykusį šalies
kultūros darbuotojų mitingą, kuriame buvo reikalauta padidinti mažas jų algas bei tęsiamą visuotinę akciją
„Neužmirštuolė“; Rokiškio ir Vilkaviškio kultūros centrų vadovių N. Lungienės bei R. Medelienės pasisakymus.
Graužinienė, Loreta
Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė: Reikalausiu valdžios tarnauti tautai: *interviu su naująja Seimo
pirmininke Loreta Graužiniene / kalbėjosi+ Julius Girdvainis. – Iliustr. // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 2013, spal.
4, p. 4.
Kraštietė naujoji Seimo pirmininkė L. Graužinienė apie savo naujas pareigas, Seimo opozicijos lyderio A.
Kubiliaus ir kt. jos narių elgesį, skaitant Seime pačios parengtą prisistatymo kalbą; taip pat Seimo autoritetą,
būsimą darbą Seime bei bendradarbiavimą su prezidente D. Grybauskaite (str. minimi Vadovybės apsaugos
departamento vadovas R. Mockevičius ir buvęs Seimo vadovas V. Gedvilas).
Uspaskich, Viktor
Kas pakeitė Seimo vadovus? V. Uspaskichas?: *pokalbis su Darbo partijos lyderiu Viktoru Uspaskichu /
kalbėjosi+ Julius Girdvainis // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 2013, spal. 4, p. 3.
Apie Darbo partijos tarybos posėdyje priimtą sprendimą pritarti Seimo pirmininko V. Gedvilo ir jo pavaduotojo
V. Gapšio atsistatydinimui iš pareigų, opozicijos lyderio A. Kubiliaus pareiškimus bei naują Seimo pirmininkę
kraštietę L. Graužinienę ir jos pavaduotoją V. Gedvilą (str. minimi buvęs parlamentaras Č. Juršėnas, Seimo nariai I.
Degutienė ir V. Gailius).
Pocius, Jaunius
Rokiškio įstaigėlė prašmatniai prisipirko / Jaunius Pocius. – Iliustr. // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 2013,
spal. 5, p. 6.
Rašoma, kad Rokiškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje kai kurie politikai piktinosi, jog Turizmo ir
tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centras išleido per daug pinigų įvairiems nebūtiniems pirkiniams;
rajono mero V. Vilio, jo pavaduotojo E. Vilimo, tarybos nario V. Lukošiūno bei kt. centro specialistų pasisakymus ir
nuomones.
Smoriginas, Kostas
Smorigino sąskaitos su Šapranausku: *pokalbis su Jaunimo teatro aktoriumi, režisieriumi Kostu Smoriginu /
užrašė+ Danutė Šepetytė. – Iliustr. // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 2013, spal. 5, p. 1, 7.
Apie aktoriaus ir režisieriaus Kosto Smorigino monospektaklį „Purvas“ pagal kraštiečio Sigito Parulskio pjesę,
skirtą aktoriui Vytautui Šapranauskui.
Strikulienė, Olava
„Darbiečių“ rokiruotė – smūgis Seimo davatkoms / OlavaStrikulienė. – Iliustr. // Respublika. – ISSN 1392-5873.
– 2013, spal. 5, p. 4.

Apie Seimo opozicijos ir prezidentės D. Grybauskaitės reakciją į Darbo partijos sprendimą atstatydinti Seimo
pirmininką V. Gedvilą ir jo pavaduotoją V. Gapšį bei parlamentarę kraštietę L. Graužinienę paskirti naująja Seimo
vadove; partijos įkūrėjo V. Uspaskicho vaidmenį bei partinę ištikimybę; taip pat – kt. partijų lyderių A. Kubiliaus, V.
Tomaševskio ir kt. politikų įtaką partijų sprendimams (str. minimi buvę Seimo pirmininkai Č. Juršėnas, I.
Degutienė).
Maskva baigia ožiuotis dėl pieno / parengė Aida Valinskienė. – Iliustr. // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 2013,
spal. 10, p. 2.
Rašoma, kad Rusijos prezidentas V. Putinas įsakė atšaukti sustiprintą muitinės kontrolę Rusijos ir Lietuvos
pasienyje; Maskvoje vyksta tarptautinė paroda „Auksinis ruduo“, kurioje savo produkciją pristatė ir Lietuvos
įmonės, žemės ūkio ministras V. Jukna buvo susitikęs su Rusijos žemės ūkio ministerijos vadovais; premjeras A.
Butkevičius pasirašė raštą, kuriuo Lietuvos pieno perdirbimo įmonių vadovai ir premjero patarėjas A. Vinkus
įgalioti kalbėtis su Rusijos vartotojų teisių tarnybos atstovais; Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vadovo
J. Miliaus, prezidentės D. Grybauskaitės, bendrovės „Rokiškio sūris“ vadovo A. Trumpos bei kt. pieno perdirbimo
įmonių atstovų pasisakymus.
Pocius, Jaunius
Muziejaus plėšikai elgėsi lyg profesionalai / Jaunius Pocius. – Iliustr. // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 2013,
spal. 11, p. 5.
Apie tai, kad policijai pavyko išnarplioti daugiau nei prieš dvejus metus Rokiškio r. įvykdytą apiplėšimą, tada
kaukėti plėšikai įsibrovė į dailininko J. Vienožinskio memorialinę sodybą, sumušė šeimininkus ir pagrobė 40 tūkst.
litų, įvairių daiktų, kriminalistams pavyko ne tik nustatyti ir sulaikyti tris įtariamuosius, bet ir surasti nemažai
pagrobtų vertybių, kurios jau buvo pasklidusios po visą Lietuvą.
Juknevičiūtė, Rūta
Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas Mantas Zakarka: Reikia norėti pačiam kažką duoti valstybei
/ Rūta Juknevičiūtė. – Portr. // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 2013, spal. 16, p. 4.
Rašoma, kad Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos asamblėjoje buvo išrinktas naujas tarybos vadovas – juo
tapo rokiškėnas M. Zakarka, studijuojantis LEU istoriją ir pedagogiką; jo pasisakymą apie organizacijos tikslus.
Silickienė, Genė
Darbas mainais už pašalpą naudingas / Genė Silickienė. – Iliustr. // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 2013, spal.
18, p. 7.
Rašoma, kad tik Panevėžio savivaldybė nesilaiko Piniginės socialinės paramos įstatymo, pagal kurį būtina atlikti
visuomenei naudingus darbus; o Kauno savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja A. Sudžiuvienė džiaugiasi,
jog socialinių pašalpų gavėjai padaro nemažai naudingų darbų; taip pat Rokiškio r. savivaldybės vyr. specialistės Z.
Čaplikienės pasisakymą apie pašalpas gaunančias šeimas.
Jaunimas darbštus, tik darbo nėra / diskusiją vedė+ Gediminas Jakavonis; parengė+ Audrė Kubiliūtė. – Iliustr.,
portr. – Aut.: Loreta Graužinienė, Virginija Baltraitienė, Gediminas Rainys, Eugenijus Maldeikis // Respublika. –
ISSN 1392-5873. – 2013, spal. 18, priedas „Žalgiris“, p. 2, 3.
Rašoma, kad Žalgirio nacionalinio pasipriešinimo judėjimo apskritojo stalo diskusijoje kraštietė Seimo
pirmininkė L. Graužinienė, Seimo narė V. Batraitienė, Pramonininkų konfederacijos vadovas G. Rainys ir
ekonomistas E. Maldeikis kalbėjo apie pastaruoju metu valdžios parodytą aktyvumą, sprendžiant jaunimo nedarbo
ir priemonių jam mažinti klausimus; taip pat jų nuomones apie valdžios ir ES padarytas klaidas bei pasiūlymus,
kaip geriau vykdyti užimtumo politiką.
Pabedinskas, Skirmantas
Jei būčiau televizijos vadovas… / Skirmantas Pabedinskas; parengė Eglė Juozėnaitė. – Iliustr. // Respublika. –
ISSN 1392-5873. – 2013, spal. 19, priedas „TV publika“, p. 2.
Kraštiečio nuomonė apie šiuolaikinę televiziją.
Vakaras su V. Mainelyte. – Iliustr. // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 2013, spal. 25, p. 16.

Spalio 28 d. Lietuvos teatro sąjungoje vyks susitikimas su kraštiete aktore, Rokiškio krašto garbės piliete Vaiva
Mainelyte.
Pažintis. – Iliustr. // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 2013, spal. 28, p. 1.
Šiandien Lietuvos teatro sąjungoje vyks susitikimas su kraštiete aktore, Rokiškio krašto garbės piliete Vaiva
Mainelyte.
Darbiečiai jungiasi // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 2013, spal. 28, p. 3.
Žinutė, jog Šiauliuose vyko Darbo partijos suvažiavimas, kurio metu Krikščionių partija prisijungė prie Darbo
partijos; Darbo partijai vadovaus kraštietė L. Graužinienė; partijos nariai kandidatu prezidento rinkimuose išrinko
A. Paulauską; jo pasisakymą (str. minima prezidentė D. Grybauskaitė).
Šepetytė, Danutė
Kodėl žiūrovai Vaivos pamiršt negali / Danutė Šepetytė. – Iliustr. // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 2013, spal.
30, p. 13.
Apie spalio 28 d. Lietuvos teatro sąjungoje vykusį susitikimą su kraštiete aktore, Rokiškio krašto garbės piliete
Vaiva Mainelyte.
Graužinienė, Loreta
Šventos Seimo pirmininkės taisyklės: *pokalbis su Seimo pirmininkė Loreta Graužiniene / kabėjosi+ Danutė
Šepetytė. – Portr. // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 2013, spal. 31, p. 7.
Kraštietė Seimo pirmininkė apie savo tikslą pakeisti parlamentarų ir visų valstybės institucijų valdininkų požiūrį
į Lietuvos žmones, savo ir politikų atsakomybę, „Snoro“ ir Ūkio banko bankrotų pasekmes valstybės biudžetui bei
Vyriausybės ir Lietuvos banko vadovo poziciją, sprendžiant šių bankų turto pardavimą; taip pat Darbo partijos
garbės pirmininko vardo suteikimą V. Uspaskichui bei kt. klausimus, susijusius su politine veikla.
STILIUS
Jurevičiūtė, Beatričė
Aukštam postui – nauji apdarai / Beatričė Jurevičiūtė. – Iliustr. // Stilius. – ISSN 1392-7159. – 2013, Nr. 41 (spal.
15/21), p. 6-7.
Apie kraštietės Seimo pirmininkės L. Graužinienės įvaizdžio kaitą.
ŠIAURĖS ATĖNAI
Skolų knygelė f generacijai (3) / -gk-. - Iliustr. // Šiaurės Atėnai. - ISSN 1392-7760. - 2013, spal. 4, p. 5.
1925 m. spal. 25 d. mirė kraštietė rašytoja ir visuomenės veikėja L. Didžiulienė - Žmona, pamąstymai apie ją ir
kūrybą šiandien.
TARP KNYGŲ
Ivanova, Nadiežda
Vasaros Pelėdžiukas / NadieždaIvanova. – Iliustr. // Tarp knygų. – ISSN 0868-8826. – 2013, Nr. 9, p. 34.
Apie vasarą Rokiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje surengtą 10-ąją
vasaros poilsio stovyklą „Pelėdžiukas“.
VAKARO ŽINIOS
Kabakaitė, Justina
Nauja valdžia Seime / Justina Kabakaitė; Irmanto Sidarevičiaus nuotr. // Vakaro žinios. – ISSN 1648-7435. –
2013, spal. 4, p. 1, 2.
Apie tai, jog atsistatydinus Seimo pirmininkui V.Gedvilui ir pavaduotojui V.Gapšiui, Lietuvos Seimas turi naują
vadovę – kraštietę L. Graužinienę, ji yra antroji moteris, kuriai patikėta vadovauti Seimui; V. Gedvilas buvo
išrinktas Seimo Pirmininko pavaduotoju.
Graužinienė, Loreta
Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė: Reikalausiu valdžios tarnauti tautai: *pokalbis su Seimo pirmininke
Loreta Graužiniene+ / Irmanto Sidarevičiaus nuotr. // Vakaro žinios. – ISSN 1648-7435. – 2013, spal. 5, p. 1, 9.

Apie tai, kad per Darbo partijos tarybos posėdį spal. 2 d. buvo nutarta, kad V. Gedvilas turi palikti parlamento
pirmininko pareigas, V. Gapšys – pirmojo Seimo vicepirmininko, į Seimo vadoves bus siūloma kraštietė L.
Graužinienė bei spalio 3 d. išrinktos Seimo pirmininke L.Graužinienės interviu (str. minimi Seimo nariai A.Kubilius,
V.Uspaskich, prezidentė D.Grybauskaitė).
Seimo pirmininkės paslaptis saugo vyras / Stasio Žumbio, redakcijos archyvo nuotr. // Vakaro žinios. – ISSN
1648-7435. – 2013, spal. 11, p. 1, 6.
Žurnalistų pokalbis su Ukmergėje gyvenančios kraštietės Darbo partijos (leiboristų, (DP) atstovės, naujosios
Seimo pirmininkės L. Graužinienės vyru J. Graužinu apie jų šeimą, žmonos politinę karjerą.
Naujos įtakos sferų dalybos Seime / Irmanto Sidarevičiaus nuotr. // Vakaro žinios. – ISSN 1648-7435. – 2013,
spal. 15, p. 6.
Apie tai, jog septynis pavaduotojus turinti naujoji Seimo pirmininkė kraštietė L.Graužinienė planuoja perdalyti
jų kuruojamas sritis ir imtis atsakomybės už plenarinių posėdžių darbotvarkės sudarymą, nes kai Seimui vadovavo
jos bendražygis V. Gedvilas, ši sritis priklausė pirmajam jo pavaduotojui Vyt. Gapšiui, tačiau į Seimo vicepirmininko
postą persėdusiam V. Gedvilui planuojama patikėti kitą aruodą – Seimo kanceliariją, kurioje iki šiol šeimininkavo
socialdemokratų atstovas A.Sysas.
Nuolatinė pirmininkė // Vakaro žinios. – ISSN 1648-7435. – 2013, spal. 28, p. 2.
Žinutė, jog Šiauliuose vyko Darbo partijos suvažiavimas, kurio metu Krikščionių partija prisijungė prie Darbo
partijos; Darbo partijai vadovaus kraštietė L. Graužinienė; partijos nariai kandidatu prezidento rinkimuose išrinko
A. Paulauską; jo pasisakymą (str. minima prezidentė D. Grybauskaitė).
Vakarai išėjusiems // Vakaro žinios. – ISSN 1648-7435. – 2013, spal. 31, p. 2.
Apie tai, jog rudenį Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus ir kino dokumentininkas J. Matonis kviečia į 11
kino vakarų, kuriuose bus pagerbti dokumentinių filmų cikle „Menininkų portretai“ įamžinti, jau Amžinybėn išėję
33 garsūs Lietuvos menininkai bei spalio 30d. prisimintus režisierius M.Giedrį, A. Grikevičių ir kraštietę aktorę
M.Mironaitę.
VILNIAUS DIENA
Žemulienė, Laima
L. Graužinienės paslaptis saugo vyras / Laima Žemulienė. – Iliustr. // Vilniaus diena. – ISSN 1822-7791. – 2013,
spal. 10, p. 1, 8-9.
Apie žurnalistų apsilankymą pas Ukmergėje gyvenantį Darbo partijos (leiboristų, (DP) atstovės, naujosios
Seimo pirmininkės kraštietės L. Graužinienės vyrą J. Graužinį, jo komentarus apie asmeninį gyvenimą, požiūrį į
žmonos politinę karjerą; minimi Seimo pirmininko postą L. Graužinienei užleidęs V. Gedvilas, vienas DP lyderių V.
Uspaskichas, buvęs Seimo pirmininkas ir DP narys V. Muntianas; pateikiama žinutė „Politinė karjera – per 10
metų“.
ŽURNALISTIKA
Vitkienė, Sveta
S. Vitkienė: "Sunku spręsti apie atskiro žmogaus motyvus, kai neaišku, kokia kryptimi juda visa žiniasklaida" /
Dainius Radzevičius. - Iliustr. // Žurnalistika. - ISSN 0135-1346. - 2013, Nr. 1, p. 16-19.
"Gimtojo Rokiškio" redaktorė S. Vitkienė apie spaudos perspektyvas Lietuvos regionuose.
Žeimantas, Vytautas
Aloyzas Urbonas (1935 05 21 Rudžionys - 2013 01 05 Vilnius) / Vytautas Žeimantas. - Portr. // Žurnalistika. ISSN 0135-1346. - 2013, Nr. 1, p. 128-129.
Nekrologas kraštiečiui žurnalistui.
KNYGOSE
Lithuanianpubliclibraries. - Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2013
Rokiškis districtmunicipal Juozas Keliuotis publiclibrary. - Iliustr. // Lithuanianpubliclibraries. - Klaipėda: S.
Jokužio leidykla-spaustuvė, 2013. - P. 114, 117, 118, 119, 120, 121.

Domininkas Bukontas. - Zarasai [i.e. Vilnius]: Petro ofsetas, 2011.
Vaižgantas
Dr. Damininkas Bukantas (1873-1919) / Juozas Tumas - Vaižgantas // Domininkas Bukontas. - Zarasai [i.e.
Vilnius]: Petro ofsetas, 2011. - P. 8-27.
Su Lietuva. - Vilnius: Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai, 2013
TS - LKD Rokiškio skyrius. - Iliustr. // Su Lietuva. - Vilnius: Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai,
2013. - P. 210-213.
Pateikta skyriaus trumpa istorija, vadovai, aktyviausi nariai, renginiai.
Bubnys, Vytautas. Kad vėjai neišpustytų. - *Vilnius+: Žuvėdra, *2012+
Šmigelskienė, Vida
Kai suveda likimas…: rašytojai Vytautas Bubnys ir Elena Kurklietytė / Vida Šmigelskienė // Kad vėjai
neišpustytų. - *Vilnius+: Žuvėdra, *2012+. - P. 257-264.
Bražėnas, Petras. Amžininkai ir bendraamžiai. - Vilnius, 2010.
Bražėnas, Petras
Tikra, nors ir išgalvota: *recenzija+ / Petras Bražėnas. - Iliustr. // Amžininkai ir bendraamžiai. - Vilnius: Lietuvos
rašytojų sąjungos leidykla, 2010. - P. 310-319.
Pateikta recenzija kraštietės rašytojos E.Kurklietytės knygai "Šešėlių verpėja. Laukinės Todės istorija".
Bukelienė, Elena. Tarp rašytojo ir skaitytojo. – Vilnius, 2006.
Bukelienė, Elena
Dievo žaismės argumentai: Elenos Kurklietytės romanas "Lyla" / Elena Nijolė Bukelienė. - Iliustr. // Tarp
rašytojo ir skaitytojo. - Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006. - P. 175-182.
Pateikta recenzija kraštietės rašytojos E.Kurklietytės knygai.
Metai su Pauliumi. - Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007
Kurklietytė, Elena
"Tai aš, balsas iš pelkės" / Elena Kurklietytė. - Iliustr., nuotr. // Metai su Pauliumi. - Vilnius: Lietuvos rašytojų
sąjungos leidykla, 2007. - P. 42-55.
Kraštietės žurnalistės ir rašytojos atsiminimai.
Sadaunykas, Petras. Gimtieji Gyliai. - Utena: Utenos Indra, 2009
Sadaunykas, Petras
Apie kaimą ir jo žmones / Petras Sadaunykas // Gimtieji Gyliai. - Utena: Utenos Indra, 2009. - P. 3-7.
Gylių kaimo geografinė padėtis, pavadinimo kilmė, kaimo pirmasis paminėjimas, pirmieji gyventojai, pavardžių
kilmė.
Sadaunykas, Petras
Kapinaitės / Petras Sadaunykas. - Iliustr. // Gimtieji Gyliai. - Utena: Utenos Indra, 2009. - P. 8-12.
Apie Gylių ir Šemetų kapines, jose palaidotus Gylių kaimo žmones, pateikta Lukštų kaimo legenda.
Sadaunykas, Petras
Svetur / Petras Sadaunykas // Gimtieji Gyliai. - Utena: Utenos Indra, 2009. - P. 12-15.
Apie Gylių kaimo žmones emigrantus.
Sadaunykas, Petras
Tremtis. Kalėjimas. Žūtys. Dvejopa tremtis / Petras Sadaunykas // Gimtieji Gyliai. - Utena: Utenos Indra, 2009. P. 90-97.
Apie ištremtus Gylių kaimo žmones.
Sadaunykas, Petras

Kolūkis / Petras Sadaunykas. - Iliustr. // Gimtieji Gyliai. - Utena: Utenos Indra, 2009. - P. 98-103.
Apie 1949 m. įkurtą kolūkį, į kurį įėjo ir Gylių kaimas.
Sadaunykas, Petras
Prievolės ir mokesčiai / Petras Sadaunykas // Gimtieji Gyliai. - Utena: Utenos Indra, 2009. - P. 105-107.
Sadaunykas, Petras
Lukštų paštas / Petras Sadaunykas // Gimtieji Gyliai. - Utena: Utenos Indra, 2009. - P. 108-109.
Trumpa Gylių kaimo pašto istorija, apie telefoninį ryšį.
Sadaunykas, Petras
Krautuvė / Petras Sadaunykas // Gimtieji Gyliai. - Utena: Utenos Indra, 2009. - P. 110-111.
Apie Gylių kaimo parduotuvę ir jos savininkus.
Sadaunykas, Petras
Lukštų bažnyčia / Petras Sadaunykas. - Iliustr. // Gimtieji Gyliai. - Utena: Utenos Indra, 2009. - P. 12-15.
Apie Lukštų bažnyčią, jos statybą, čia dirbusius kunigus, plačiau apie L. Tamošauską, iš šios parapijos kilusius
kunigus, minimas vyskupas J. Tunaitis.
Sadaunykas, Petras
Tautosaka / Petras Sadaunykas // Gimtieji Gyliai. - Utena: Utenos Indra, 2009. - P. 127-142.
Gylių kaimo apylinkių priežodžiai ir palyginimai.

