2014 metai BIRŽELIS
XXI AMŽIUS
Atstatyto paminklo atidengimu Obeliuose įprasmino Birželio sukilimo metines. - Iliustr. // XXI amžius. - 2014,
birž. 27, p. 1.
KAIMO LAIKRAŠTIS
Skirkevičienė, Daiva
Pirmasis sezonas – eksperimentų metas / Daiva Skirkevičienė. – Iliustr. // Kaimo laikraštis. – ISSN 2029-1248. –
2014, birž. 14-20 (Nr. 24), p. 4.
Apie Ilzenbergo dvaro biodinaminį ūkį ir jo savininką V. Barakauską, Rokiškio rajonas.
Skirkevičienė, Daiva
Sėkmės raktas – asortimentas / Daiva Skirkevičienė. – Iliustr. // Kaimo laikraštis. – ISSN 2029-1248. – 2014,
birž. 28-liep. 4 (Nr. 26), p. 4.
Apie Rokiškio rajono ūkininkų, „Metų ūkio“ konkurso nugalėtojų Z. ir V. Šukių pavyzdinį daržininkystės ūkį.
LIETUVOS RYTAS
Čerkauskas, Martynas
Klajoklis sūnus jaukia Seimo vadovės dienas / Martynas Čerkauskas, Daiva Zimblienė. - Iliustr. // Lietuvos rytas.
- ISSN 1392-2351. - 2014, birž. 5, p. 1, 4.
Apie tai, kad kraštietė Seimo pirmininkė L. Graužinienė birž. 4 d. neišvyko į iškilmes Varšuvoje, tai jau ne pirmas
kartas, kai darbotvarkė sugriuvo dėl sūnaus E. Graužinio bėdų, pernai gruodžio pradžioje klausos negalią turintis E.
Graužinis buvo mįslingai prapuolęs Vilniuje, šį kartą vyras dingo Ukmergės r., jo ieškota nuo birž. 3 d. vakaro, birž.
4 d. rytą vyriškis rastas einantis basas prie Daumantiškių kaimo, jis buvo nugabentas į ligoninę, kur išsyk nuskubėjo
ir motina, po šių įvykių Seimo užkulisiuose atsirado kalbų: ar rūpinimasis problemų turinčiu pilnamečiu sūnumi L.
Graužinienei netrukdo eiti pareigų, apie parlamentarų I. Šiaulienės, P. Gražulio, V. Gapšio, J. Razmos požiūrį į
padėtį, kt. klausimus.
Į dviejų moterų olimpą pasiprašė ir premjeras. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2014, birž. 6, p. 3.
Apie tai, kad birž. 5 d. VRK antrajai kadencijai išrinktai prezidentei D. Grybauskaitei Seime įteikė naują
pažymėjimą, šalies vadovę sveikino problemų dėl sūnaus turinti Seimo pirmininkė L. Graužinienė, premjeras A.
Butkevičius, prezidentės inauguracija planuojama liep. 12 d.
Vasaros bičiulis - kietasis sūris "Rokiškio Grand". - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2014, birž. 21,
priedas "Gyvenimo būdas", p. 9.
AB "Rokiškio sūris" gaminamas Rokiškio "Grand" kietasis sūris neturi analogų ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos
regione. Jis Maskvoje vykusioje "PRODEXPO" parodoje "Geriausio produkto - 2014" kategorijoje laimėjo aukso
medalį.
Petrauskienė, Virginija
Relikvijų paieška - ir ilga, ir intriguojanti / Virginija Petrauskienė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. 2014, birž. 21, p. 12.
Apie tai, kad Panevėžio policijai ir prokuratūrai prireikė trejų metų, kad ištirtų ir perduotų teismui dailės klasiko
J. Vienožinskio (1886-1960) memorialinės sodybos apiplėšimo bylą, į teismo suolą sės trys vyrai, kurie buvo
pagrobę 98 tūkst. litų vertės antikvarinių ir kitokių šeimos vertybių, bylos tyrėjams pavyko rasti tik dalį Rokiškio r.
Audronių k. pagrobtų daiktų, apie bylos kai kuriuos klausimus.
Prisiminė A. Brazauską // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2014, birž. 27, p. 3.
Žinutė, kuria informuojama, kad Seimas plenariniame posėdyje tylos minute birž. 26 d. pagerbė buvusio šalies
vadovo A. Brazausko, kuris mirė prieš ketverius metus, atminimą, premjeras A. Butkevičius, Seimo pirmininkė L.
Graužinienė apsilankė Antakalnio kapinėse ir padėjo gėlių ant A. Brazausko kapo.
LIETUVOS ŽINIOS

Prisimins P. Širvį. - Portr. // Lietuvos žinios. - 2014, birž. 18, p. 13.
M. K. Čiurlionio kultūros ir paveldo fondas Klaipėdos laikrodžių muziejaus kiemelyje kviečia pamatyti Česlovo
Stonio kompoziciją „Amžinai, amžinai neramus“ (Paulius Širvys – eilėse, dainose, prisiminimuose).
PANEVĖŽIO RYTAS
Kiburytė, Loreta
V. Kanopa dar giliau neria į verslą / Loreta Kiburytė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, birž.
5, p. 1-2.
Buvęs Rokiškio rajono meras, mėsos perdirbimo įmonės "Daivida" savininkas V. Kanopa įsigijo saldainius
"Karvutė" gaminančią ir žuvį rūkančią įmonę "Rivona".
Čepelytė, Audrė
Pavogtos gėlės - smūgis bendruomenei / Audrė Čepelytė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014,
birž. 5, p. 3.
Jūžintų miestelyje pavogtos gėlės, puošusios miestelio centrą ir Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčią.
Kavoliūnas, Laimutis
Prieš egzaminus - išbandymai šaudykloje / Laimis Kavoliūnas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. 2014, birž. 5, p. 9.
Rokiškyje vyko Baltijos šalių taurės šaudymo varžybos, kuriose dalyvavo 143 sportininkai iš Latvijos, Estijos,
Suomijos ir Lietuvos. Rokiškio rajono šauliai laimėjo bronzos ir sidabro medalius.
Rušėnienė, Lina
Niekas kitas nerašė šitaip skaudžiai / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, birž.
7, p. 10.
Poeto P. Širvio mokslo draugės Aleksandravėlės mokykloje rokiškėnės B. Strungienės atsiminimai apie poetą.
Kiburytė, Loreta
Mena poetą pievoje mosuojantį dalgiu / Loreta Kiburytė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014,
birž. 7, p. 9-10.
Rokiškio rajone Degučiuose gyvenančios giminaitės V. Širvytės prisiminimai apie kraštietį poetą P. Širvį.
Rušėnienė, Lina
Degučiuose atrodė, kad Paulius Širvys - šalia / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. 2014, birž. 7, p. 7-8.
Rokiškio J. Keliuočio viešoji biblioteka ir Aleksandavėlės bendruomenė Degučiuose, kaip ir kasmet, pagerbė
poeto P. Širvio atminimą.
Kiburytė, Loreta
Su mylimuoju išsiskyrė plyštančia širdimi / Loreta Kiburytė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. 2014, birž. 7, p. 9.
Apie poeto P. Širvio ir Rokiškyje gyvenančios ir poeto mūza vadinamos A. Žegliūnaitės-Liolienės draugystę
pokaryje.
Rušėnienė, Lina
Laiškas, kurio P.Širvys niekada neperskaitė / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. 2014, birž. 7, p. 9.
Kaune gyvenančio kraštiečio, Rokiškio krašto garbės piliečio, biologijos mokslų daktaro L. Žuklio atsiminimai
apie poetą P. Širvį.
Kudirkienė, Gailutė
Laimingi, kad žiauri realybė - tik scenoje / Gailutė Kudirkienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. 2014, birž. 7, p. 7-8.
Apie Rokiškio vaikų teatrą "Grįžulo ratai" ir jo režisierę Svetlaną Artemjevą.

Kudirkienė, Gailutė
Karas su marčia nuvedė per toli / Gailutė Kudirkienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, birž.
7, p. 2, 5.
Apie Rokiškio rajono Pandėlio miestelio gyventojos E. Brinklienės konfliktus su buvusia marčia I.
Damašauskiene.
Zdanevičienė, Rita
Globotiniams - visi laukti patogumai / Rita Zdanevičienė // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, birž. 12,
p. 3.
Skemų socialinės globos namuose po kapitalinio remonto duris atvėrė suremontuotas modernus gyvenamasis
pastatas neįgaliesiems.
Rušėnienė, Lina
Merui dangus vis dar negriūva / Lina Rušėnienė // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, birž. 14, p. 2.
Rokiškio rajono meras V. Vilys gavo prokurorų atsakymą, kad STT atlieka ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje
byloje, kurioje buvusiam Rokiškio rajono savivaldybės Juridinio ir personalo skyriaus vedėjui R. Godeliauskui
pareikšti įtarimai prekyba poveikiu.
Krasauskas, Darius
Eksmero brolis vėl užlipo ant kamščio / Darius Krasauskas // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, birž. 14, p.
4.
Rokiškio politikas bei „Kepėjėlės“ įmonės ir žemės ūkio bendrovės „Gerkonys“ savininkas V. Kanopa vėl įkliuvo
neblaivus prie vairo.
Krasauskas, Darius
Po skandalų traukiasi garsusis rokiškietis / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. 2014, birž. 19, p. 1-2.
Apie Rokiškio politiko ir verslininko V. Kanopos, per pastaruosius tris mėnesius antrą kartą pagauto neblaivaus
prie vairo, atsistatydinimą iš Savivaldybės tarybos nario pareigų ir Darbo partijos Rokiškio skyriaus tarybos.
Krasauskas, Darius
Istorinės sodybos plėšikų byla - teisme / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. 2014, birž. 21, p. 1-2, 4.
Panevėžio apygardos teismui perduota didelį visuomenės susidomėjimą sukėlusi istorinės garsių dailininko
Justino Vienožinskio ir kunigo, poeto Antano Vienažindžio giminės sodybos Rokiškio rajone apiplėšimo byla.
Krasauskas, Darius
Prisiminė Danijoje nušalęs kojų pirštus / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. 2014, birž. 26, p. 14.
Panevėžio apygardos teismas išteisino nužudymu kaltintą 36 m. rokiškėną M. Tumėną. Nužudymu pasibaigęs
girtavimas vyko Ryšininkų g. Rokiškyje, buvo įtariama, kad tarp sugėrovų kilus konfliktui, šeimininkas M. Tumėnas
galėjo pastumti svečią 35 m. rokiškėną G. V. ir šis nusirito laiptais.
Krasauskas, Darius
Žinomas rokiškėnas antrąkart neteko teisių / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. 2014, birž. 28, p. 2.
Buvęs Rokiškio rajono tarybos narys, verslininkas V. Kanopa per vieną mėnesį antrąkart neteko vairuotojo
pažymėjimo dėl vairavimo išgėrus.
TREMTINYS
Kazulėnas, Algis
Dviračių žygis „Golgotos keliu“ / Algis Kazulėnas. – Iliustr. // Tremtinys. – ISSN 2029-509X. – 2014, birž. 6, p. 4.
Apie tradicinį rokiškėnų žygį, minint Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną.

Feliksas Mažeikis (1917-2014): *Prieškario Lietuvos kariuomenės karys, partizanas, politinis kalinys,
kraštotyrininkas, visuomenės veikėjas+ / TS-LKD Rokiškio skyrius, LPKTS Rokiškio filialas. – Portr. // Tremtinys. –
ISSN 2029-509X. – 2014, birž. 13, p. 7.
Mažeikis, Feliksas
Sukilimas Lukštuose / Feliksas Mažeikis // Tremtinys. – ISSN 2029-509X. – 2014, birž. 20, p. 9.
Neseniai Amžinybėn iškeliavusio partizano, politinio kalinio 2006 m. parašytas straipsnis apie 1914-1943 m.
Lukštuose (Rokiškio r.) įvykusius šaulių susidūrimus su sovietų aktyvistais.
Mažeikis, Feliksas
Ką byloja Plimbalių pušys / Feliksas Mažeikis // Tremtinys. – ISSN 2029-509X. – 2014, birž. 20, p. 9.
Neseniai Amžinybėn iškeliavusio partizano, politinio kalinio 2006 m. parašytas straipsnis apie Juozo Kuveikio
partizanų būrį ir jų žūtį Plimbalių miške (Rokiškio r.).
VAKARO ŽINIOS
Silickienė, Genė
Teis plėšikų gaują / Genė Silickienė // Vakaro žinios. – ISSN 1648-7435. – 2014, birž. 21, p. 8.
Apie tai, jog Panevėžio apygardos prokuratūros prokurorai apygardos teismui perduoda baigtą tirti dailininko J.
Vienožinskio sodybos ir istorinių vertybių plėšimo baudžiamąją bylą, nes 2011 metų vasarą plėšikai, įsibrovę į
Rokiškio rajone esančią dailininko J. Vienožinskio sodybą, grasindami peiliu surišo čia gyvenusį menininko sūnų,
gąsdino jo žmoną ir pas juos paviešėti atvykusius šeimos narius.
Aksomaitis, Sidas
Senovinis varpas jau skambina vagims / SidasAksomaitis; Giedriaus Baranausko nuotr. // Vakaro žinios. – ISSN
1648-7435. – 2014, birž. 5, p. 6.
Apie tai, jog Onuškio parapijos žmonės maloniai pradžiuginti – atsirado viltis atgauti žalvarinį varpą, aptiktą
netoli Šiaulių esančiame kaimo turizmo ir poilsio pramogų komplekse „Meškių dvarkiemis“ bei Rokiškio r. policijos
pareigūnų pastangas surasti varpų vagis (str. minimas pramogų komplekso vadovas G. Ananjevas, Rokiškio r.
Kriminalinės policijos viršininko R.Narkevičiaus komentaras).
Juknevičiūtė, Rūta
Išrinktieji, verti milijono / Rūta Juknevičiūtė. – Iliustr., lent. // Vakaro žinios. – ISSN 1648-7435. – 2014, birž. 27,
p. 1, 2.
Apie tai, jog LR Seimo nario ir jo padėjėjų išlaikymas per kadenciją kainuoja 896832 litai, tačiau sumažinti
Seimo narių skaičių kol kas nesiryžtama (str. Seimo nario R.Žemaitaičio komentaras; minima Seimo pirmininkė
L.Graužinienė).
Nagelė, Danas
Laisvas darbo grafikas / Danas Nagelė; Irmanto Sidarevičiaus nuotr. // Vakaro žinios. – ISSN 1648-7435. – 2014,
birž. 28, p. 1, 4.
Apie tai, jog parlamento vadovė L. Graužinienė registravo pataisą, numatančią, kad Seimo valdybos posėdžiai
galėtų vykti nuotoliniu būdu – susiskambinant telefonais arba susirašant elektroniniu paštu.
VEIDAS
Rudokas, Jonas
Šaulių šūkis - "Nepriklausomai Lietuvai!": prieš 95 metus, 1919-ųjų birželį grupė mūsų inteligentų patriotų
įkūrė Lietuvos šaulių sąjungą / Jonas Rudokas. - Iliustr., portr. // Veidas. - ISSN 1392-5156. - 2014, Nr. 25 (birž. 24),
p. 44-45.
Kraštiečio istoriko straipsnis.
VORUTA
Vasiliauskienė, Aldona

Vilniaus Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos kūrėjas ir bažnyčios statytojas - kun. Medardas Čeponis /
Aldona Vasiliauskienė. - Iliustr. // Voruta. - ISSN 1392-0677. - 2014, birž. 28, p. 5, 11.
Minimas rokiškėnas gydytojas V. Jencius – Butautas.

