2014 metai RUGSĖJIS
XXI AMŽIUS
Matiukienė, Alicija
Menų šventė po Pegaso sparnais / Alicija Matiukienė. – Iliustr. // XXI amžius. – 2014, rugs. 26, p. 6.
Rokiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė apie Toliūnuose (Ukmergės r.) vykusią tradicinę poezijos,
muzikos ir kitų menų šventę „Langas į širdį“, kurioje dalyvavo ir rokiškėnai literatai.
JI
Garnytė-Jadkauskienė, Jolanta
Paulius Širvys (1920-1979) / J. Garnytė-Jadkauskienė // Ji. - ISSN 1392-253X. - 2014, Nr. 37 (rugs. 13-19), p. 5859.
Apie kraštietį poetą.
KAIMO LAIKRAŠTIS
Skirkevičienė, Daiva
Kol galiu padėti, jaučiuosi gerai / Daiva Skirkevičienė. - Iliustr. - Susitikimai // Kaimo laikraštis. - ISSN 20291248. - 2014, rugs. 6-12 (Nr. 36), p. 10.
Apie Rokiškio rajono ūkininkų sąjungos pirmininką Vytautą Šliką.
LIETUVOS RYTAS
Suteikė garbės vardą // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2014, rugs. 2, p. 3.
Vykusiame Rokiškio rajono tarybos posėdyje suteiktas Rokiškio krašto garbės piliečio vardas kraštiečiui A.
Jasiūnui.
Ribos elektronines cigaretes. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2014, rugs. 2, p. 9.
Apie tai, kad mokslo metų išvakarėse Seimo Sveikatos reikalų komitetas pagaliau ėmėsi tvarkyti elektroninių
cigarečių rinką, įregistruotas įstatymo projektas, kurio pagrindinis tikslas - apsaugoti nepilnamečius nuo šių
produktų vartojimo, apie būtinybę uždrausti nepilnamečiams parduoti elektronines cigaretes paskelbė ir PSO,
pateikti Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkės kraštietės D. Mikutienės, Elektroninių cigarečių asociacijos
vadovo T. Karužo komentarai.
Ignatavičius, Tadas
Ritasi dar viena postų dalybų banga / Tadas Ignatavičius. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2014,
rugs. 4, p. 3.
Apie tai, kad trys valdančiosios partijos rugs. 3 d. politinėje taryboje išsidalijo iš koalicijos pasitraukusiai
Lietuvos lenkų rinkimų akcijai priklausiusius postus, daugiausia išlošė Darbo partija, Seimo pirmininkė L.
Graužinienė rugs. 3 d. pareiškė, kad valdantieji nusprendė atsisakyti vieno Seimo vicepirmininko posto, o dėl
laisvo opozicijai priklausančio vicepirmininko posto susitarti turi opozicija.
Petrauskienė, Virginija
Obeliams įkyrėjo spirito varykla / Virginija Petrauskienė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2014, rugs.
16, p. 11.
Apie tai, kad bendrovei "Vilniaus degtinė" priklausančios Obelių spirito varyklos kaminas ne pirmą kartą
obeliečiams dovanojo suodžių kritulius, varykla sukelia kitų nepatogumų, apie gyventojų, spirito varyklos vadovo
P. Stumbrio požiūrį į padėtį.
Bruveris, Vytautas
Po netikėto politinio šūvio - versijų šukės / Vytautas Bruveris, Tadas Ignatavičius. - Iliustr. // Lietuvos rytas. ISSN 1392-2351. - 2014, rugs. 27, p. 3.
Apie tai, kad naujo energetikos ministro, kuriuo tapo nepartinis "Klaipėdos naftos" vadovas R. Masiulis,
paskyrimo aistros kunkuliavo visą savaitę, subruzdimo netrūko tiek pačioje Darbo partijoje, kuriai priklauso
atsilaisvinusi Energetikos ministerijos vadovo vieta, tiek visoje valdančioje koalicijoje, politikams buvo
nesuprantamas "darbiečių" lyderės Seimo pirmininkės L. Graužinienės elgesys įbrukant R. Masiulio kandidatūrą ir

aiškinant, kad joks tikras partijos kandidatas prezidentei D. Grybauskaitei vis viena netiks, apie parlamentarų P.
Gražulio, A. Skardžiaus ir kt. požiūrį į padėtį, tai, kad galimas L. Graužinienės elgesio motyvas - Europos audito
rūmų nario kėdė, kurią šiuo metu užima R. Budbergytė ir kurios kadencija baigiasi 2016-ųjų gegužę, skiriant
Lietuvos atstovą į šiuos rūmus dalyvauja ir Vyriausybė, ir Seimas, ir prezidentas, D. Grybauskaitė ne itin palankiai
žiūri į dar vienos kadencijos ketinančią siekti R. Budbergytę, apie L. Graužinienės požiūrį į padėtį.
LIETUVOS ŽINIOS
Graužinienė, Loreta
L. Graužinienė audrų koalicijoje neprognozuoja: *pokalbis su kraštiete Seimo pirmininke L. Graužiniene apie tai,
ko tikisi iš prasidedančio naujo politinio sezono, kokie svarbiausi darbai laukia Seimo rudens sesijoje, apie
santykius su prezidente D. Grybauskaite, ar kitąmet vyksiantys savivaldos rinkimai nepaveiks Seimo, Vyriausybės
veiklos / kalbėjosi+ Roberta Tracevičiūtė. - Portr. // Lietuvos žinios. - 2014, rugs. 6, p. 3.
MŪSŲ RESPUBLIKA
Bužienė, Roma
Gimtojo krašto puoselėtoja E. Ravickienė / Roma Bužienė, Danutė Ardavičienė. - Iliustr. // Mūsų Respublika. ISSN 2351-5872. - 2014, rugs. 12-18 (Nr. 16), p. 20.
Apie vieną iškiliausių šalies kraštotyrininkių kraštietę Eleonorą Ravickienę, apdovanotą Didžiojo Lietuvos
kunigaikščio Gedimino 1-ojo laipsnio medaliu, Lenkijos Respublikos medaliu "Už nuopelnus lenkų kultūrai",
daugybe garbės ir padėkos raštų, ji - Žemaičių akademijos, Simono Daukanto bibliofilų klubo garbės narė.
NAMIE IR SODE
Milkevičiūtė, Giedrė
Naujam gyvenimui prikeltos langinės / Giedrė Milkevičiūtė. - Iliustr. // Namie ir sode. - ISSN 2335-7266. - 2014,
Nr. 18 (rugs. 1), p. 8-9.
Apie Rokiškio langinių tapymo plenerą.
PANEVĖŽIO RYTAS
Rušėnienė, Lina
Kaip į kapines, jei nėra kūno? / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, rugs. 4, p.
3.
Rokiškyje netyla diskusijos dėl sovietų išgarbinto karo lakūno J. Smuškevičiaus paminklo perkėlimo į kitą vietą.
Krasauskas, Darius
Psichiatras po teismo pasidarė nervingas / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. 2014, rugs 6, p. 2.
Rokiškyje, Juodupės-Vytauto gatvių sankryžoje šviesoforą numušęs automobilį neblaivus vairavęs psichiatrijos
ligoninės gydytojas K. Mikučionis 3 metams neteko teisių ir nubaustas 4 tūkst. litų bauda.
Rušėnienė, Lina
Paprastą šiltnamį bando paversti stebuklingu / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. 2014, rugs. 6, p. 1, 9.
Rokiškio rajone, Meldeikiškio kaime namą iš stiklinių butelių pastatęs Vytautas Januškevičius šiltnamiui statyti
naudojo plastikinius butelius.
Kavoliūnas, Laimutis
Debiutantas miško bekelėj neklimpo / Laimis Kavoliūnas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014,
rugs. 6, p. 7.
Uljanavos trasoje vykusiose Baltijos šalių ir Lietuvos "CrossCountry" čempionato varžybose tarp geriausių buvo
biržiečiai ir rokiškėnas R. Jegorovas.
Kavoliūnas, Laimutis
Biržiečio pergalę "papuošė" mėlynė / Laimis Kavoliūnas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014,
rugs. 11, p. 9.

Uljanavos trasoje vykusiose Baltijos šalių ir Lietuvos "CrossCountry" baigiamosiose čempionato varžybose tarp
geriausių buvo biržiečiai A. Armonas ir D. Venclovas, rokiškėnas R. Jegorovas iškovojo antrą vietą su keturračiu
motociklu.
Rušėnienė, Lina
Buvusiam merui - beveik promenada / Lina Rušėnienė // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, rugs. 11, p.
2.
Dėl Perkūno ir kitų gatvių rekonstrukcijos buvo dar vasarą patvirtinti projektai, tačiau pastarajame tarybos
posėdyje konservatorė J.Čypienė vėl iškėlė klausimą dėl Perkūno gatvės rekonstrukcijos tikslingumo.
Kavoliūnas, Laimutis
Skausmą numalšino vicečempiono titulas / Laimis Kavoliūnas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. 2014, rugs. 13, p. 5.
Rokiškėnas M. Stasiškis iš Latvijoje vykusių keturračių motociklų kroso "Superkauss" finalinių varžybų grįžo
sulaužyta ranka ir antrosios vietos taure.
Kavoliūnas, Laimutis
Merai taškė valdiškus pinigus / Laimis Kavoliūnas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, rugs.
13, p. 2.
Panevėžio miesto ir apskrities rajonų vadovai, tarp jų ir Rokiškio r. meras V. Vilys, bei valdininkai šiemet
įvairiems renginiams, išvykoms, saldainiams ir suvenyrams išleido jau daugiau kaip 100 tūkstančių litų.
Rušėnienė, Lina
Vienintelis, kuriam pozavo V. Mykolaitis-Putinas / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 13922386. - 2014, rugs. 13, p. 1, 7-9.
Apie Rokiškyje, Nepriklausomybės aikštėje stovinčio paminklo "Arka" autorių kraštietį skulptorių L. Žuklį, iš
Degučių kilusią jo garsią šeimą.
Rušėnienė, Lina
"Darbiečiams" jų lyderio dėmė - nė motais / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. 2014, rugs. 16, p. 2.
Po STT pradėto ikiteisminio tyrimo iš Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus posto
pasitraukęs A.Jočys žada kandidatuoti į mero postą.
Rušėnienė, Lina
Skemų pensiono globotiniams - spirito varyklos dovanėlė / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN
1392-2386. - 2014, rugs. 16, p. 3.
Apie Skemų socialinės globos namų gyventojų skundus dėl iš Obelių spirito varyklos atliekomis nupurkštų laukų
sklindančios smarvės.
Kudirkienė, Gailutė
Viena ligoninė pasmerkė mirti, kita - išgelbėjo / Gailutė Kudirkienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 13922386. - 2014, rugs. 20, p. 1, 5-6.
Apie Rokiškio rajono Pandėlio gyventojo P. Šalčio gydymą Rokiškio ir Pasvalio ligoninėse.
Rušėnienė, Lina
Iš "grožio konkurso" jau dabar bėga / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014,
rugs. 20, p. 2.
Rokiškio rajone veikiančios partijos išrinko kandidatus į merus kitąmet vyksiančiuose savivaldos rinkimuose.
Paulauskienė, Daiva
AB "Panevėžio energija" investuoja į biokuro plėtrą Rokiškyje / Daiva Paulauskienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas.
- ISSN 1392-2386. - 2014, rugs. 20, p. 5.
Pradedamas įgyvendinti Rokiškio katilinės rekonstrukcijos projektas.

Čepelytė, Audrė
Triukšminga šventė - su keistomis grimasomis / Audrė Čepelytė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. 2014, rugs. 25, p. 3.
Rokiškio rajono seniūnai kritikuoja Rokiškio kultūros centro organizuotą miesto 515-ojo gimtadienio šventę.
Daubaraitė, Miglė
Šiaudiniai stebuklai - neprofesionalų rankomis / Miglė Daubaraitė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 13922386. - 2014, rugs. 27, p. 10.
Rokiškio gimtadienio šventei rajono seniūnijos kūrė šiaudines skulptūras.
Rušėnienė, Lina
Į Iciūnus traukė magnetinės iškrovos / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014,
rugs. 30, p. 5-6.
Apie Rokiškio rajono Iciūnų kaimą ir jo žmones pasakoja kaimo istorija besidomintys Jonas Baltakys ir Visagine
gyvenanti iciūnietė Vida Vikonytė.
Kavoliūnas, Laimutis
Ir už ketvirtą vietą gavo medalius / Laimis Kavoliūnas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014,
rugs. 30, p. 7.
Rokiškio rajono Juodupės ledo ritulio veteranų komanda Latvijos mieste Daugpilyje vykusiame turnyre užėmė
ketvirtą vietą.
STILIUS
Bulvydė, Laura
Pirmajam Seimo posėdžiui - trispalvės motyvas / Laura Bulvydė. - Iliustr. // Stilius. - ISSN 1392-7159. - 2014,
rugs. 16 (Nr. 35), p. 12-13.
Apie tai, kaip Seimo narės buvo apsirengusios per pirmą rudens sesijos posėdį (minimos kraštietė Seimo
pirmininkė L. Graužinienė, parlamentarės I. Degutienė, O. Valiukevičiūtė, kraštietė D. Mikutienė, A. Bilotaitė, A.
Stancikienė, M.A. Pavilionienė, M. Petrauskienė, R. Popovienė).
TREMTINYS
Kazulėnas, Algis
Neužmirštama Laisvės kova / Algis Kazulėnas // Tremtinys. - ISSN 2029-509X. - 2014, rugs. 19, p. 1-2.
Rokiškio krašto partizanų kovos apžvalga.
Lukšaitė-Maciukevičienė, Dalia
Algimanto apygardos partizanų takais / Dalia Lukšaitė-Maciukevičienė. - Iliustr. // Tremtinys. - ISSN 2029-509X.
- 2014, rugs. 19, p. 1, 4.
Apie LPKTS Rokiškio filialo organizuotą žygį, kuris prasidėjo prie Kamajų memorialo, ėjo per Raisto eiguvą,
Pandėlio malūno, Panemunio paminklo "Angelas", Plunksnočių raisto apylinkes. Žygio aptarimas vyko Rokiškio
kultūros centre.
VAKARO ŽINIOS
Pražūtinga Briuselio parama / Danas Nagelė. - Iliustr. // Vakaro žinios. - ISSN 1648-7435. - 2014, rugs. 4, p. 3.
Apie tai, jog bene didžiausią pavojų stabilumui kelia savivaldybių įsiskolinimai, o kai kurių savivaldybių skolos
jau viršija pusę jų metinių pajamų, Vilniaus viršija net ir metines pajamas, šiandien savivaldybių skolos limitai turi
tendenciją didėti, limitas siekia maždaug 75 proc. metinių savivaldybių pajamų ir jei tendencija išliktų, tai vieną
dieną gali atsitikti taip, kad savivaldybės dirbs tik tam, kad grąžintų skolas, ar bankrutuos (str. Vilniaus r. merės M.
Rekst, Radviliškio r. mero D.Brazio, Rokiškio r. mero V.Vilio, Kėdainių r. mero R. Diliūno, Lietuvos savivaldybių
asociacijos prezidento R.Malinausko komentarai.
Nagelė, Danas

Ir Seimui atostogos kartais baigiasi / Danas Nagelė; Stasio Žumbio nuotr. // Vakaro žinios. - ISSN 1648-7435. 2014, rugs. 11, p.1, 3.
Apie Seimo rudens sesijos pradžią bei LR Seimo pirmininkės kraštietės L.Graužinienės pristatytus numatomus
rudens sesijos darbus.
Zinkuvienė, Alia
Sanitarai klupdo ligoninę / AliaZinkuvienė. - Portr. // Vakaro žinios. - ISSN 1648-7435. - 2014, rugs. 13, p. 1, 7.
Apie tai, jog Panevėžio apygardos teismas 2014 m. rugpjūčio 19 d. priėmė nutartį, kuria paliko galioti Rokiškio
rajono apylinkės teismo sprendimą, pagal kurį 27 Rokiškio psichiatrijos ligoninės darbuotojams – sanitarams,
priteistas priedas už darbą, dirbtą nukrypstant nuo normalių darbo sąlygų ir kiekvienas iš darbuotojų netrukus
turėtų gauti ne tik po dešimtį tūkstančių litų siekiančius įsiskolinimus už anksčiau dirbtą laiką, tačiau darbdavys
teismo sprendimu yra įpareigotas per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo priėmimo dienos nustatyti priedo dydį,
kuris turi būti mokamas darbuotojams už nukrypimą nuo normalių darbo sąlygų bei Rokiškio psichiatrijos ligoninės
administracijos pažadą skųsti Panevėžio apygardos teismo nutartį Lietuvos Aukščiausiajam Teismui (str. Rokiškio
psichiatrijos ligoninės direktoriaus A. Liausėdo, Darbininkų sąjungos vadovės S. Kondraškienės komentarai).
Valinskienė, Aida
Smagu pelnytis ir iš nelaimių / Aida Valinskienė; Stasio Žumbio nuotr. // Vakaro žinios. - ISSN 1648-7435. 2014, rugs. 19, p. 1, 3.
Apie tai, jog Seimo Sveikatos reikalų komitetas susirūpino ir nusprendė kovoti prieš lupikavimą iš ligonių,
statančių automobilius mokamose automobilių stovėjimo aikštelėse, įtarimų Seimo nariams kilo ir dėl
planuojamos statyti naujos automobilių stovėjimo aikštelės Santariškėse, Vilniuje (str. kraštietės Seimo narės D.
Mikutienės, sveikatos apsaugos viceministro G. Černiausko komentarai ir VŽ. Komentaras su sveikatos apsaugos
ministrės R. Šalaševičiūtės komentaru ir VŽ.Tautos balsas).
Atminimas. - Iliustr. // Vakaro žinios. - ISSN 1648-7435. - 2014, rugs. 24, p. 3.
Premjeras A. Butkevičius pranešė, kad Kauno hidroelektrinei bus suteiktas prezidento A.M. Brazausko vardas.
VARPAS
Aukselis, Stanislovas
Obeliuose dangus džiaugėsi ir verkė / Stasys Aukselis // Varpas. - ISSN 1648-0244. - 2014, Nr. 9 (rugsėjis), p. 6.
Apie 2014 m. birž. 22 d. Obeliuose vykusias paminklo 1941 m. Birželio sukilimo aukoms atstatymo
pašventinimo iškilmes.
VEIDAS
Liudo Giros biografijos mįslės / Jonas Rudokas. - Iliustr., portr. // Veidas. - ISSN 1392-5156. - 2014, Nr. 35 (rugs.
12), p. 48-49.
Kraštietis istorikas apie dramaturgą, literatūros kritiką Liudą Girą, kuris 1940 m. tapo ilgamečiu TSRS slaptųjų
tarnybų agentu.
ŽALIASIS PASAULIS
Janavičienė, Ineta
Kam atiteks žaidimo aikštelė? / Ineta Janavičienė. - Iliustr. // Žaliasis pasaulis. - ISSN 1392-2092. - 2014, rugs. 4
(Nr. 29), p. 10.
Dalyvaudamos projekte "Mes rūšiuojam", tarp daugiausiai buitinės technikos ir elektronikos atliekų surinkusių
yra ir Jūžintų bei Kamajų seniūnijos.

