2014 metai KOVAS
XXI AMŽIUS
Driskius, Klaudijus
Žvilgsnis į Lokio rinktinės vado dienoraštį ir Patriotų premiją: *pokalbis su VšĮ „Tautos paveldo tyrimai“ vadovu,
fotografu Klaudijumi Driskiumi+ / kalbėjosi Daiva Červokienė. – Iliustr. // XXI amžius. – 2014, kovo 7, priedas „Už
laisvę“, p. 4.
Apie Krašto apsaugos ministerijos ir Lietuvos leidėjų asociacijos Patriotų premija apdovanotą mokslinę knygą
„Balys Vaičėnas. Partizano sąsiuviniai. Lokio rinktinės vado dienoraščiai, laiškai, manifestaciniai tekstai“ bei jos
rengėjų kraštiečių K. Driskiaus, A. Dručkaus ir kt. atliekamus tolimesnius partizaninio judėjimo tyrinėjimus.
Valionytė, Birutė
Ką išgyvename iš naujo / Birutė Valionytė // XXI amžius. - 2014, kovo 21, p. 3.
Kraštietės kalba, pasakyta Kovo 11-ąją iškilmingame Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjime Seime.
GAIRĖS
Jovarauskas, Albinas
Daug buvo vargta, važinėta, tartasi, džiaugtasi viltimi / Albinas Jovarauskas. - Iliustr. // Gairės. - ISSN 13920251. - 2014, Nr. 2, p. 32-34.
Atsiminimai apie prezidentą A.Brazauską, jo veiklą iki tapimo prezidentu.
Griškevičius, Gediminas
Nepamirštama atvirumo valanda / Gediminas Griškevičius. - Iliustr. // Gairės. - ISSN 1392-0251. - 2014, Nr. 2,
p. 34-35.
Žurnalisto atsiminimai apie prezidentą A.Brazauską, pokalbį su juo.
KAIMO LAIKRAŠTIS
Skirkevičienė, Daiva
Galvijų augintojus peni augalininkystė / Daiva Skirkevičienė. - Iliustr. // Kaimo laikraštis. - ISSN 2029-1248. 2014, kovo 1-7 (Nr. 9), p. 8.
Apie ūkininkus T. ir D. Davainius, Legiškio kaimas, Rokiškio rajonas.
LIETUVOS RYTAS
Petrauskienė, Virginija
Pričiupo brakonierius / Virginija Petrauskienė // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2014, kovo 5, p. 20.
Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcija, gavusi informaciją
apie asmenų be leidimo medžioklę "Salagirio" medžiotojų klubo plotuose, ties Kupiškiu sulaikė automobiliu
važiuojančius įtariamus brakonieriavimu panevėžiečius, vieną jų sulaikė, o nuvykę į Sietuviškio kaimo gyventojo
V.K. namus, rado nušautą stirną. Atliekant sodybos apžiūrą, rasti ir žvejybos įrankiai.
Stundžienė, Rasa
Vaiką auklėjo smūgiais / Rasa Stundžienė // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2014, kovo 7, p. 20.
Įtariamas mažametį mušęs patėvis uždarytas į areštinę. Pareiškimą dėl smurto prieš vaiką parašė Rokiškio
miesto seniūnas, kai Rokiškio "Nykštuko" lopšelio-darželio auklėtojos atkreipė dėmesį į galimai sumuštą ketverių
metų berniuką, kuris į ugdymo įstaigą buvo atvestas su mėlynėmis veide bei guzu kaktoje.
Petrauskienė, Virginija
Ugnies pamoka / Virginija Petrauskienė // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2014, kovo 12, p. 20.
Nuo deginamos pernykštės žolės Rūdžių kaime užsidegė ir daržinė su 12 t. šieno, įtariama, kad žaisdami gaisrą
galėjo sukelti savivaldybės name gyvenančios socialiai remtinos moters 7-metis sūnus su draugu.
Stundžienė, Rasa
Šviesuolę nustebino kaimynai / Rasa Stundžienė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2014, kovo 15, p.
27.

Savo namuose kaimo bibliotekai kambarį užleidusi Rokiškio rajono Antanašės kaimo gyventoja Ritė Gernienė
sulaukė dvigubos staigmenos: kol moteriai TV3 televizijos rengiamuose apdovanojimuose "Lietuvos garbė 2014"
buvo teikiamas Metų kaimynės prizas, kaimo žmonės suremontavo jos kambarį.
Stundžienė, Rasa
Jaunos žudikų porelės nuosprendis neišgąsdino / Rasa Stundžienė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351.
- 2014, kovo 22, p. 13.
Teismas skyrė bausmę ir neturtinės žalos atlyginimą 16-metei rokiškėnei ir 17-mečiui pasvaliečiui už rokiškėno
G.Baranausko nužudymą, ieškinį turėtų atlyginti globos įstaigos, kuriose paaugliai gyveno tuo metu, tai "Širvėnos"
socializacijos centras bei Motinos ir vaiko namai "Užuovėja".
Parulskis, Sigitas
Amžinybei kuriama literatūra - kvailystė: *pokalbis su kraštiečiu rašytoju S. Parulskiu, pasirodžius naujai jo esė
knygai "Mano tikėjimo iltys" / kalbėjosi+ Ramūnas Gerbutavičius. - Portr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. 2014, kovo 29, p. 23.
LIETUVOS ŽINIOS
Visockaitė-Lungienė, Nida
Visą mėnesį Rokiškis neišeis iš teatro: *pokalbis su Rokiškio kultūros centro direktore N. Lungiene / parengė+
Mindaugas Klusas. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2014, kovo 1, p. 26.
Apie Rokiškyje prasidedantį jubiliejinį - trisdešimtąjį - profesionalių teatrų festivalį "Vaidiname žemdirbiams".
Baronienė, Daiva
Trisdešimtą kartą - "Vaidiname žemdirbiams": kultūra / Daiva Baronienė. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2014,
kovo 6, p. 12.
Apie Rokiškyje prasidedančio jubiliejinio profesionalių teatrų festivalio "Vaidiname žemdirbiams" atidarymo
šventę.
Lukšas, Aras
M. Romeris - lenkų bajoras, Lietuvos kūrėjas: istorija / Aras Lukšas. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2014, kovo 7, p.
10-11.
Kraštietis teisininkas, visuomenės veikėjas
Baronienė, Daiva
Rokiškis įvertino scenos meistrus` / Daiva Baronienė. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2014, kovo 26, p. 12.
Pasibaigė Rokiškyje vykęs 30-asis tradicinis profesionalių teatrų festivalis "Vaidiname žemdirbiams". Žiūrovų
prizą pelnė Jaunimo teatro spektaklis "Trys mylimos", rež. A. Latėnas, geriausiu spektakliu pripažintas Kauno
nacionalinio dramos teatro "Apsivalymas", rež. J. Jurašas.
Lietuvoje gaminamas rapsų aliejus: sveikas, be GMO ir sotus. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2014, kovo 29, p. 11.
Apie kooperatinės bendrovės "SV Obeliai" Obeliuose gaminamą rapsų aliejų.
LITERATŪRA IR MENAS
Lietuvos rašytojų sąjunga skelbia konkursą *kraštiečio+ rašytojo Liudo Dovydėno kasmetinei premijai gauti //
Literatūra ir menas. - ISSN 0233-3260. - 2014, kovo 7 (Nr. 10), p. 6.
NEMUNAS
Lietuvos rašytojų sąjunga skelbia konkursą *kraštiečio+ rašytojo Liudo Dovydėno kasmetinei premijai gauti //
Nemunas. - ISSN 0134-3149. - 2014, Nr. 9 (kovo 6-12), p. 23.
Rakauskas, Romualdas
Triveidė knyga: iš spaudai rengiamo albumo / Romualdas Rakauskas. - Iliustr. - Rubrika: Fotografija // Nemunas. ISSN 0134-3149. - 2014, Nr. 11, ( kovo 20-26), p. 15.
Kraštiečio rašytojo S. Parulskio nuotraukos rengiamam fotografo R. Rakausko albumui.

Širvys, Paulius
Užgesink žarijas / Paulius Širvys; Mildos Kiaušaitės iliustracija. - Iliustr. // Nemunas. - ISSN 0134-3149. - 2014,
Nr. 11 (kovo 20-26), p. 2.
Kraštiečio kūryba
Pagrindinis festivalio "Vaidiname žemdirbiams" prizas - NKDT spektakliui "Apsivalymas". - Iliustr. // Nemunas. ISSN 0134-3149. - 2014, Nr. 12 (kovo 27-bal. 2), p. 19.
Pasibaigė Rokiškyje vykęs 30-asis tradicinis profesionalių teatrų festivalis "Vaidiname žemdirbiams". Žiūrovų
prizą pelnė Jaunimo teatro spektaklis "Trys mylimos", rež. A. Latėnas, geriausiu spektakliu pripažintas Kauno
nacionalinio dramos teatro "Apsivalymas", rež. J. Jurašas.
PANEVĖŽIO RYTAS
Kiburytė, Loreta
Įkliuvo politikas – buvusio mero brolis / Loreta Kiburytė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014,
kovo 1, p. 4.
Rokiškio rajono tarybos narys Vytautas Kanopa galimai neblaivus padarė kelių eismo taisyklių pažeidimą,
tačiau atsisakė pasitikrinti girtumą.
Kavoliūnas, Laimutis
Juodupėnai priešinosi tik pusę rungtynių / Laimis Kavoliūnas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014,
kovo 4, p. 5.
Paskutiniame sezono Rokiškio krašto komandų derbyje "Juodupės" ledo ritulininkai pralaimėjo "Rokiškio"
ekipai, rokiškėnai Rytų konferencijoje užėmė antrąja vietą.
Krasauskas, Darius
Stirnas galabijo, tiršti dūmai rūko / Darius Krasauskas // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, kovo 4, p. 4.
Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcija, gavusi informaciją
apie asmenų be leidimo medžioklę "Salagirio" medžiotojų klubo plotuose, ties Kupiškiu sulaikė automobiliu
važiuojančius įtariamus brakonieriavimu panevėžiečius, vieną jų sulaikė, o nuvykę į Sietuviškio kaimo gyventojo
V.K. namus, rado nušautą stirną. Atliekant sodybos apžiūrą, rasti ir žvejybos įrankiai.
Balandytė, Saulė
Rokiškio teatrų festivalis – be korifėjaus / Saulė Balandytė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. 2014, kovo 6, p. 3.
Rokiškyje prasidėjo profesionalių teatrų festivalis "Vaidiname žemdirbiams", atidarymo šventėje dalyvavo
Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė, kultūros ministras Šarūnas Birutis.
Krasauskas, Darius
Žiauriam sugyventiniui užkliuvo ir vaikas / Darius Krasauskas // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, kovo
8, p. 4.
Įtariamas mažametį mušęs patėvis, paleistas iš areštinės, rado tuščius namus. Pareiškimą dėl smurto prieš
vaiką parašė Rokiškio miesto seniūnas, kai Rokiškio "Nykštuko" lopšelio-darželio auklėtojos atkreipė dėmesį į
galimai sumuštą ketverių metų berniuką, kuris į ugdymo įstaigą buvo atvestas su mėlynėmis veide bei guzu
kaktoje.
Krasauskas, Darius
Pernykštę žolę degino mažas vaikas? / Darius Krasauskas // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, kovo 13,
p. 3.
Nuo deginamos pernykštės žolės Rūdžių kaime užsidegė ir daržinė su 12 t. šieno, įtariama, kad žaisdami gaisrą
galėjo sukelti savivaldybės name gyvenančios socialiai remtinos moters 7-metis sūnus su draugu.
Kudirkienė, Gailutė

Staigmena bibliotekininkei - kambario remontas / Gailutė Kudirkienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 13922386. - 2014, kovo 13, p. 2.
Rokiškio rajono Obelių seniūnijos Antanašės kaimo bibliotekininkė Ritė Gernienė TV3 televizijos projekte
„Lietuvos garbė 2014“ buvo paskelbta nominacijos „Metų kaimynas“ nugalėtoja, o ilgamečiai bibliotekos
skaitytojai kambaryje, kuriame buvo įrengta kaimo biblioteka, padarė remontą, taip atsidėkodami jai už išsaugotą
biblioteką, už galimybę skaityti knygas.
Krasauskas, Darius
Garsus pokštelėjimas - ne nuo padegėjų rankų / Darius Krasauskas // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. 2014, kovo 13, p. 4.
Apie gaisrus Rokiškyje Kauno gatvėje ir Čivylių kaime, kaip įtariama, kilusius dėl netvarkingos elektros
instaliacijos.
Krasauskas, Darius
Narkomanė nuvedė tiesiai pas kvaišalų tiekėją / Darius Krasauskas // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. 2014, kovo 15, p. 4.
Rokiškio policininkai, sekdami jau 10 m. vartojančią narkotikus 42 m. rokiškėnę A.Ž., aptiko kvaišalų
pardavinėjimo "tašką" 46 m. rokiškėno V.P. bute, abu jie sulaikyti.
Krasauskas, Darius
Įstrigo stiklinėse duryse / Darius Krasauskas // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, kovo 15, p. 4.
Dėl vagystės "Norfos" prekybos centre sulaikytas neblaivus 20-metis rokiškėnas G.V. bandė pabėgti iš policijos
komisariato, tačiau įstrigo išdaužtose duryse ir buvo sučiuptas.
Kavoliūnas, Laimutis
Svarbiausiame mače parklupdė čempionus / Laimis Kavoliūnas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. 2014, kovo 15, p. 11.
"Rokiškio" ekipa Nacionalinės ledo ritulio lygos ketvirtfinalyje svečiuose nugalėjo praėjusių metų čempionus
Elektrėnų "Lokių-Poseidono" ekipą ir pateko į finalo ketverto turnyrą.
Gedvilas, Vaclovas
Rokiškio ledo ritulininkai perrašė istoriją / Vaclovas Gedvilas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. 2014, kovo 18, p. 6.
"Rokiškio" ledo ritulininkai pateko į Nacionalinės ledo ritulio lygos finalinį ketvertą ir iškovojo sidabro medalius,
pralaimėję Rusijos Kaliningrado ekipai "Delovaja Rus".
Krasauskas, Darius
Brolių plėšikų bėda - ką tik iškritęs sniegas / Darius Krasauskas // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014,
kovo 18, p. 4.
Kazliškio seniūnijoje iš sodybos pavogtą traktorių policijos pareigūnai, sekę vėžėmis, aptiko tik už 20 km
esančioje sodyboje Pandėlio seniūnijoje, sulaikyti du įtariamieji broliai.
Krasauskas, Darius
Grįžęs iš Švedijos, žiauriai baudė atžalą / Darius Krasauskas // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, kovo
20, p. 4.
Taikos g. daugiabučio namo kaimynai iškvietė policiją prieš savo 12-metį sūnų dėl pamesto telefono
smurtavusiam neseniai iš darbo Švedijos grįžusiam neblaiviam tėvui.
Krasauskas, Darius
Sukčių pergudravo / Darius Krasauskas // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, kovo 20, p. 4.
Dėl sukčiavimo per bankines operacijas sulaikytas 51 m. rokiškėnas, apgavęs uteniškę, ir jau teistas už panašią
veiklą.
Krasauskas, Darius

Kyšio sumą didino penkiskart / Darius Krasauskas // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, kovo 22, p. 4.
Rokiškio policininkai sustabdė neblaivų 21 m. vairuotoją, važinėjusį Rokiškio gatvėmis naktį ir siūliusį kyšį
policininkams.
Krasauskas, Darius
Paaugliai žmogžudžiai nuosprendžio tarsi neišgirdo / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN
1392-2386. - 2014, kovo 22, p. 1, 2.
Teismas skyrė bausmę ir neturtinės žalos atlyginimą 16-metei rokiškėnei ir 17-mečiui pasvaliečiui už rokiškėno
G.Baranausko nužudymą, ieškinį turėtų atlyginti globos įstaigos, kuriose paaugliai gyveno tuo metu. "Širvėnos"
socializacijos centras bei Motinos ir vaiko namai "Užuovėja" nepritaria teismo sprendimui ir planuoja kreiptis į
teismą, įrodyti, kad auklėtiniai patys turėtų jausti atsakomybę už savo veiksmus ir susimokėti žalą.
Rušėnienė, Lina
Su "šiukšlių neturinčiais" gyventojais - savi kovos metodai / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN
1392-2386. - 2014, kovo 22, p. 3.
Kaip Panevėžio apskrities rajonų komunalininkai tvarkosi su už šiukšlių išvežimą nemokančiais gyventojais.
Kudirkienė, Gailutė
Režisierius nekenčia mergaičių iki 30 metų / Gailutė Kudirkienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. 2014, kovo 22, p. 7-8.
Apie Rokiškio liaudies teatro režisierių E. Daugnorą; pokalbis su juo; su aktorių A. Skardžiaus, B. Bagdonienės,
N. Čirūnienės pasisakymais apie buvusius Rokiškio liaudies teatro režisierius J. Korenką, J. Buziliauską ir dabartinį E. Daugnorą.
Subačius, Gintautas
Iš policijos - į politiką / Gintauas Subačius. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, kovo 25, p. 1.
Iš darbo į pensiją išėjęs Rokiškio rajono policijos komisariato viršininkas S.Meliūnas nutarė dalyvauti
politiniame gyvenime. Jis tapo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos nariu.
Balandytė, Saulė
Į kitų metų festivalį žengs jau praturtėję / Saulė Balandytė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. 2014, kovo 27, p. 4.
Pasibaigė Rokiškyje vykęs 30-asis tradicinis profesionalių teatrų festivalis "Vaidiname žemdirbiams". Žiūrovų
prizą pelnė Jaunimo teatro spektaklis "Trys mylimos", rež. A. Latėnas, geriausiu spektakliu pripažintas Kauno
nacionalinio dramos teatro "Apsivalymas", rež. J. Jurašas.
Rušėnienė, Lina
Pasidavę spaudimui liko it musę kandę / Lina Rušėnienė, Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN
1392-2386. - 2014, kovo 27, p. 1-2.
Rokiškio apylinkės teismas nusprendė, kad Rokiškio psichiatrijos ligoninės sanitarams priklauso priedai prie
atlyginimo.
Krasauskas, Darius
Iš avarijos vietos bėgo ir sunkiai sužeistas / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. 2014, kovo 29, p. 4.
Du tariamai neblaivūs 26 ir 18 m. rokiškėnai, nuvažiavę nuo kelio ir atsitrenkę į medį netoli Skemų kaimo,
pabėgo iš įvykio vietos, tačiau buvo rasti autobusų stotelėje ir pristatyti į Rokiškio ligoninę dėl gautų sužalojimų.
Kiburytė, Loreta
Pilnos žiūrovų salės - ne tikro teatro ilgesys / Loreta Kiburytė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. 2014, kovo 29, p. 7-8.
Apie pasibaigusį Rokiškyje vykusį 30-ąjį tradicinį profesionalių teatrų festivalį "Vaidiname žemdirbiams".
Žiūrovų prizą pelnė Jaunimo teatro spektaklis "Trys mylimos", rež. A. Latėnas, geriausiu spektakliu pripažintas
Kauno nacionalinio dramos teatro "Apsivalymas", rež. J. Jurašas.

RESPUBLIKA
Vėl vaidina rokiškėnams // Respublika. - ISSN 1392-5873. - 2014, kovo 5, p. 10.
Rokiškyje prasidėjo jau 30-asis tradicinis profesionalių teatrų festivalis "Vaidiname žemdirbiams", kurio
iniciatorius buvo rokiškėnas V. Skėteris.
Silickienė, Genė
Priverstinio darbo naudą vėjai gaudo / Genė Silickienė. - Iliustr. // Respublika. - ISSN 1392-5873. - 2014, kovo 6,
p. 7.
Rašoma, kad Darbo biržos duomenimis, šiemet viešiesiems darbams buvo skirta 36 mlj. litų, laikinas
užimtumas bus suteiktas 20 tūkst. bedarbių; apie viešųjų darbų padėtį Panevėžyje bei Rokiškio r. Jūžintų
seniūnijoje; bendrovės "Panevėžio specialus transportas" vadovo V. Bakšio, Jūžintų seniūnijos seniūnės A.
Baltuškaitės ir Daržovių augintojų asociacijos vadovės Z. Cironkienės pasisakymus.
Zailskaitė, Deimantė
D. Varnaitė į teatrą atėjo su juvelyrika / Deimantė Zailskaitė. - Iliustr. // Respublika. - ISSN 1392-5873. - 2014,
kovo 8, priedas "Julius/Brigita", p. 2.
Apie rokiškėnę juvelyrę D. Varnaitę, Rokiškyje vykstančio festivalio "Vaidiname žemdirbiams" rėmėją.
A. Brazausko gintarai // Respublika. - ISSN 1392-5873. - 2014, kovo 13, priedas "Gyvenimas", p. 10.
Vilniuje pradėjo veikti tarptautinė juvelyrikos paroda "AmberTrip 2014", kurioje pristatomi profesionalų
gintaro ir juvelyrikos dirbiniai iš viso pasaulio, tarp jų bus ir gintaro akmenys ir jo dirbiniai iš kraštiečio prezidento
A. Brazausko kolekcijos.
Latėnas, Algirdas
A. Latėnas: galima numirt po tokių žodžių: *pokalbis su aktoriumi, Jaunimo teatro vadovu Algirdu Latėnu /
užrašė+ Danutė Šepetytė. - Portr. // Respublika. - ISSN 1392-5873. - 2014, kovo 14, p. 24.
Apie trisdešimtąjį Rokiškio festivalį "Vaidiname žemdirbiams", apie Antano Strazdo poezijos programą, su kuria
buvo keliaujama į atokesnes seniūnijas, apie kelionių metu patirtus įspūdžius.
Marcinkevičius, Juozas
Trisdešimtasis, bet ne paskutinis: *pokalbis su Vilniaus "Lėlės" teatro vadovu Juozu Marcinkevičiumi, jau 30-ąjį
kartą dayvaujantį Rokiškyje rengiamame festivalyje "Vaidiname žemdirbiams" / kalbėjosi+ Ona Mickevičiūtė. Iliustr. // Respublika. - ISSN 1392-5873. - 2014, kovo 21, p. 24.
"Trys mylimos" laimėjo rokiškėnų simpatijas // Respublika. - ISSN 1392-5873. - 2014, kovo 26, p. 11.
Pasibaigė Rokiškyje vykęs 30-asis tradicinis profesionalių teatrų festivalis "Vaidiname žemdirbiams". Žiūrovų
prizą pelnė Jaunimo teatro spektaklis "Trys mylimos", rež. A. Latėnas, geriausiu spektakliu pripažintas Kauno
nacionalinio dramos teatro "Apsivalymas", rež. J. Jurašas.
"Auksinių scenos kryžių" lietus // Respublika. - ISSN 1392-5873. - 2014, kovo 28, p. 3.
Apie tai, jog kovo 27 d. minint Tarptautinę teatro dieną geriausiems teatro menininkams įteikti „Auksiniai
scenos kryžiai" J.Miltinio dramos teatre Panevėžyje, tarp jų ir kraštiečiui aktoriui S. Čiučeliui.
Čiužauskas, Darius
Bankrutavusį A. Rimiškį persekioja skolos / Darius Čiužauskas // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 2014, kovo
29, p. 6.
Rašoma, kad praėjusiais metais Latvijoje bankrutavęs kraštietis dainininkas A. Rimiškis tęsia bylinėjimąsi
teismuose su dviem Klaipėdos antstoliais; jo bylinėjimosi istoriją.
TV ANTENA
Didvyriams lenkėsi įžymybės: "Lietuvos garbė 2014" / Erikos Zabulėnienės, Ramūno Danisevičiaus
fotoreportažas. - Iliustr. // TV antena. - ISSN 1392-236X. - 2014, Nr. 11(kovo 15-21), p. 66-68.

Savo namuose kaimo bibliotekai kambarį užleidusi Rokiškio rajono Antanašės kaimo gyventoja Ritė Gernienė
sulaukė staigmenos: moteriai TV3 televizijos rengiamuose apdovanojimuose "Lietuvos garbė 2014" buvo įteiktas
Metų kaimynės prizas; prizas už gyvenimo nuopelnus įteiktas ir kraštiečiui kardiochirurgui V. Sirvydžiui.
VAKARO ŽINIOS
Barsytė, Margarita
Šalyje pasigesta biobankų / Margarita Barsytė. - Iliustr. // Vakaro žinios. - ISSN 1648-7435. - 2014, kovo 12, p.
1, 5.
Kraštietė Seimo Sveikatos reikalų komiteto narė D. Mikutienė su kolegomis užregistravo Biobankų įstatymo
projektą ir lydimuosius įstatymų projektus; įstatymų projektai parengti siekiant reglamentuoti biobankų veiklą,
šios veiklos tikslus, principus, tvarką, žmogaus biologinės medžiagos ir medicininės informacijos tvarkymo
biobanke sąlygas bei atsakomybę už įstatymo reikalavimų pažeidimus.
VEIDAS
Baltrušaitytė, Renata
Lietuvos scenose -Vaižganto metai: *recenzija+ / Renata Baltrušaitytė. - Iliustr. // Veidas. - ISSN 1392-5156. 2014, Nr. 11 (kovo 18), p. 44-45.
Apie Gabrielės Tuminaitės "Dėdės ir dėdienės" Vilniaus mažajame ir Jono Vaitkaus "Nebylys" Šiaulių dramos
teatre.
Baltrušaitytė, Renata
Ryškiaspalviai dailininko kelionių liudininkai: spalvų sūkuriai tapytojo Algimanto Stanislovo Kliaugos nebaugina:
jam svarbiau, kad paveikslas nebūtų drungnas / Renata Baltrušaitytė. - Iliustr. // Veidas. - ISSN 1392-5156. - 2014,
Nr. 12 (kovo 25), p. 50-51.
Kraštietis dailininkas
ŽALIASIS PASAULIS
Varneckienė, Marijona
Prie medžių, pievų, ežerų… / Marijona Varneckienė. - Iliustr. // Žaliasis pasaulis. - ISSN 1392-2092. - 2014, kovo
20, p. 1-2.
Apie Rokiškio rajono aplinkos apsaugos agentūros vedėją Vidmantą Bražiūną.
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Klimka. Libertas. Lietuviškų tradicijų skrynelė. - Vilnius, 2013
Nuotraukoje: 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės akto signatarai / Petras Kalpokas // Lietuviškų tradicijų
skrynelė. - Vilnius: Didakta, 2013. - P. 68.
Kraštiečio dailininko P. Kalpoko paveikslas Valdovų rūmuose.
Kačerauskas, Jonas. Blaivybė Lietuvoje: istorija ir dabartis. - Vilnius, 2013
Vyskupas Juozas Tunaitis (1928-2012 m.) // Blaivybė Lietuvoje. - Vilnius: "Diemedžio" leidykla, 2013. - P. 212.
Kas yra kas Lietuvoje: Lietuvos valstybės metraštis 1990-2010. - Kaunas, 2013
Mockus Jonas. - Nuotr. // Kas yra kas Lietuvoje. - Kaunas: Leidybos studija, 2013. - P. 656.
Gimė 1931 06 18 Norkūnų kaime. Habilituotas daktaras (fiziniai mokslai, informatika), Matematikos ir
informatikos instituto Optimizavimo skyriaus vadovas, KTU Informatikos fakulteto inžinerijos katedros
profesorius, MA Tikrasis narys.
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departamento patarėjas.

