2015 metai BIRŽELIS
BIČIULYSTĖ
Zdanevičienė, Rita
Neįgaliųjų globos namuose šurmuliavo menininkai / Reda Zdanevičienė. - Iliustr. // Bičiulystė. - ISSN 13924494. - 2015, birž. 11-17, p. 5.
Skemų socialinės globos namuose vyko šešioliktojo tradicinio menininkų plenero, kuriame darbus kūrė dailininkas
A. Bagdonas, kalvis S. Kronis, medžio drožėjas G. Varnas, akmens skulptorius D. Čepas, menininkė B. Kairienė,
verslininkas I. Skripka, uždarymas.
BUSINESS & EXHIBITIONS
Kapušinskas, Rimantas
Pavasarėjantys Rokiškio krašto miškai: nesibaigiantys rūpesčiai, senos ir naujos problemos: *pokalbis su Rokiškio
miškų urėdu Rimantu Kapušinsku+. - Iliustr., portr. // Business&exhibitions; Ekonomika ir visuomenė. - ISSN 13925601. - 2015, Nr. 2/3, p. 30-35.
LIETUVOS RYTAS
Lietuviškam kietajam sūriui - aukščiausi užsienio gurmanų įvertinimai ir pripažinimas. - Iliustr. // Lietuvos rytas.
- ISSN 1392-2351. - 2015, birž. 13, priedas "Gyvenimo būdas", p. 13.
AB "Rokiškio sūris" gaminamas Rokiškio "Grand" kietasis sūris įvertintas Tarptautinio skonio ir kokybės
instituto prestižiniuose "SuperiorTasteAward 2015" apdovanojimuose dviem auksinėmis žvaigždėmis.
LITERATŪRA IR MENAS
Juškaitė, Agnė
Dailininkas Raimondas Gailiūnas: "Laukiu tokių darbų, kuriuos matydamas galėčiau pasakyti: taip, būtent taip ir
yra": LM anketa. - Portr. // Literatūra ir menas. - ISSN 0233-3260. - 2015, birž. 19, p. 5, 6.
Sheshi, Antanas
Autentikos laukas: saugikliai ir spąstai / Antanas Sheshi. - Iliustr. // Literatūra ir menas. - ISSN 0233-3260. 2015, Nr. 25 (birž.19), p. 14-16.
Recenzija kraštiečių rašytojo S. Parulskio rinkinei "Be teisės sugrįžti" ir E. Mezginaitės rinktinei "Mano senas
drauge".
MOKSLO LIETUVA
Vasiliauskienė, Aldona
Patikslinti poeto Antano Strazdo biografijos faktai / Aldona Vasiliauskienė. - Iliustr. // Mokslo Lietuva. - ISSN
1392-7191. - 2015, birž. 26, p. 11.
Apie MA Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriuje saugomus dokumentus, leidžiančius patikslinti kraštiečio
poeto ir kunigo A. Strazdo gimimo datą.
MŪSŲ RESPUBLIKA
Juršėnas, Česlovas
Su prezidentu A. Brazausku buvo saugiau: *pokalbis su signataru Česlovu Juršėnu / kalbėjosi+ Danutė Šepetytė.
- Portr., iliustr. // Mūsų Respublika. - ISSN 2351-5872. - 2015, birž. 26 - liep. 2, p. 3.
Apie prezidentą A. Brazauską, jo nuopelnus Lietuvai bei istorinį vaidmenį. Pasak signataro Č. Juršėno, nors
praėjo jau penkeri metai nuo A. Brazausko išėjimo anapilin, jis liko nepamirštas ir kalbant apie tai, kaip jis dirbo,
tebėra aukščiausias standartas, arba aukščiausias etalonas. Č. Juršėno nuomone, prezidentui A. Brazauskui
labiausiai tiko premjero pareigybė, nes jis buvo veikiantis ir sprendžiantis žmogus. O Seime jis jautėsi ne labai
gerai. Jis priimdavo ir kritiką, ir pastabas, o jei kas įžeisdavo, širdy piktumo nelaikė, todėl žmones labai traukė prie
jo. Su A. Brazausku žmonėms buvo ramiau ir saugiau. Viena iš socialdemokratų idėjų yra vieną iš tiltų Vilniuje
pavadinti jo vardu, nes jis ir buvo tas tiltas, kuris jungė du krantus.
Rudokas, Jonas

Ji kaip Orleano mergelė / Jonas Rudokas. - Portr. // Mūsų Respublika. - ISSN 2351-5872. - 2015, birž. 26-liep. 2,
p. 2.
Apie kraštietę lietuvių žvalgybininkę Marcelę Kubiliūtę.
PANEVĖŽIO RYTAS
Petrauskienė, Virginija
Skraidantieji aparatai - vagių akys / Virginija Petrauskienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. 2015, birž. 2, p. 5.
Verksnionių ir Kalvių kaimų ūkininkai J. Venclova ir G. Zoluba kenčia nuo vagių, kurie įsigudrino teritorijas
apsižiūrėti iš roboto-žaislo, dar vadinamo drono, ir nutarė įkurti "Saugios kaimynystės" grupę.
Kiburytė, Loreta
Verslininkai neatsikratė padidinto mokesčio / Loreta Kiburytė. - Portr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. 2015, birž. 2, p. 2.
Rokiškio rajono tarybos posėdyje daugumą mandatų turinčios partijos nepaisė verslininkų ir opozicijos teiktos
peticijos dėl numatomo nekilnojamojo turto mokesčio didinimo ir jį padidino iki 0,5 procento.
Krasauskas, Darius
Šulinys smogė pražūtingomis dujomis / Darius Krasauskas // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015, birž. 2,
p. 2.
Salų miestelyje metano dujomis, valydami kanalizacijos šulinį, apsinuodijo du vyrai, juos, netekusius sąmonės,
iš šulinio iškėlė kaimynų iškviesti ugniagesiai gelbėtojai, jie perduoti medikams.
Rušėnienė, Lina
Tėvu tapo tas, kuris už pavogtus pinigus neišvarė / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 13922386. - 2015, birž. 6, p. 4-5.
Apie Rokiškio rajono Panemunėlio geležinkelio stoties gyventojų Vlado ir Kazimieros Pivoriūnų šeimoje
užaugusį Martyną Rimką.
Rušėnienė, Lina
Šalia paminklo kvies košerinė kavinė? / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015,
birž. 9, p. 1, 4.
Rokiškio rajono savivaldybė surengė visuotinę gyventojų apklausą dėl buvusios SSRS karo aviacijos vado J.
Smuškevičiaus paminklo likimo miesto aikštėje, tačiau apklausa laikoma neįvykusia, nes savo nuomonę išreiškė tik
apie 4 procentus rokiškėnų.
Krasauskas, Darius
Skandalingoji byla grįžta į Panevėžį / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015,
birž. 9, p. 4.
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nusprendė grąžinti rokiškėno advokato J. Valicko ir kaunietės gydytojos J.
Auksakytės bylą nagrinėti Panevėžio apygardos teismui.
Paulauskienė, Daiva
AB "Panevėžio energija" darbai suplanuoti iki rudens / Daiva Paulauskienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN
1392-2386. - 2015, birž. 11, p. 2.
Bendrovė "Panevėžio energija" rengiasi naujam šildymo sezonui.
Kasinskienė, Vijolė
Traukinio likimas - vėl ant plauko / Vijolė Kasinskienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015,
birž. 13, p. 3.
Du Rokiškio geležinkelio stoties darbininkai gavo atleidimo lapelius, tačiau "Lietuvos geležinkeliai" aiškaus
termino nenurodo, nuo kada žada trumpinti traukinio maršrutą "Šiauliai - Rokiškis", o rajonų merai tikina
nežinantys konkrečių prisidėjimo prie maršruto išlaikymo sumų.

Rušėnienė, Lina
Valdžios kapitalistų ir bolševikų kare - pirmi bėgliai / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 13922386. - 2015, birž. 16, p. 1, 6.
Verslininkas, Lašų žemės ūkio bendrovės ir "Lašų duonos" įmonės vadovas, rinkimų koalicijos "Už laisvę augti"
atstovas Z. Akramavičius nusprendė palikti Rokiškio rajono tarybą.
Kavoliūnas, Laimutis
Garsųjį paminklą - į Skemus / Laimis Kavoliūnas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015, birž. 20,
p. 1-2.
Rokiškio rajono tarybos nariai nenusprendžia, kur iškelti dukart Sovietų Sąjungos didvyrio lakūno Jakovo
Smuškevičiaus paminklą, yra pasiūlymas išvežti į Skemų socialinės globos namus arba įkurdinti Rokiškio krašto
muziejuje.
Panevėžio kolegija - šiuolaikiška ir patraukli aukštoji mokykla - kviečia tapti akademinės bendruomenės nariu. Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015, birž. 20, p. 11.
Krasauskas, Darius
Ir geriems darbams reikia leidimo / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015,
birž. 23, p. 4.
Verslininkui V. Pipikui parėmus Pandėlio mieste esančio tvenkinio ir jo pakrantės sutvarkymą, darbai buvo
pradėti, tačiau nepasirūpinta reikiamais leidimais. Aplinkos apsaugos agentūros vadovė D. Baronienė sako, kad už
pažeidimus gresia bauda.
TARP KNYGŲ
2014 m. "Metų nominacijų" laureatės Savivaldybių viešųjų bibliotekų padalinių (filialų) kategorijoje:
Sveikiname: „Tarp knygų“ informacija. - Iliustr. // Tarp knygų. - ISSN 0868-8826. - 2015, Nr. 6 (birželis), p. 5-6.
„Kūrybiškiausia biblioteka: už įdomias iniciatyvas skaitymo skatinimo srityje“ apdovanotas Rokiškio J. Keliuočio
bibliotekos Kriaunų filialas.
TRIMITAS
Veikšys, A.
Šauliškas sąskrydis – ugdyti ištvermę ir valią / A. Veikšys // Trimitas. - ISSN 1392-4753. - 2015, Nr. 2, p. 27.
Apie Rokiškio jaunųjų šaulių surengtą sąskrydį Kamajų A. Strazdo gimnazijoje.
VAKARO ŽINIOS
Valinskienė, Aida
Visas pasaulis pasmerkė vaikų grobimo sistemą / Aida Valinskienė; Stasio Žumbio, organizatorių nuotr. //
Vakaro žinios. - ISSN 1648-7435. - 2015, birž. 2, p. 1, 2 - 3.
Apie tai, jog gegužės 30-osios vidudienį Vilniuje surengta akcija "Po rožę kiekvienai Norvegijos Barnevernet
sistemos aukai", o šios akcijos rengėjai - asociacija "Vakarų Lietuvos tėvų forumas" pakvietė neabejingus Lietuvos
piliečius atvykti prie Norvegijos ambasados ir padėti po rožę, skirtą Norvegijoje iš šeimų paimtiems įvairių tautybių
vaikams, be to, akcijos renginiai vyko Norvegijoje, Čekijoje, Anglijoje ir kitur (str. minimos nukentėjusių rokiškėnės
G. Leščinskienės, R. Stašienės, L. Daškevičės, N. Ozolinos šeimos).
Prezidentė neleidžia L.Graužinienei atsistatydinti / Irmanto Sidarevičiaus nuotr. // Vakaro žinios. - ISSN 16487435. - 2015, birž. 4, p. 16.
Su ironija apie Seimo pirmininkę L.Graužinienę ir jos pasiūlymą krašto apsaugos ministrui J.Olekai atsistatydinti
(str. minima prezidentė D.Grybauskaitė).
Valinskienė, Aida
Grasinimai plūsta iš namų / Aida Valinskienė; Stasio Žumbio nuotr. // Vakaro žinios. - ISSN 1648-7435. - 2015,
birž. 11, p. 1, 3.
Apie tai, jog vaikų Norvegijoje netekę Lietuvos piliečiai, ne kartą prašę savo šalies valdžios institucijų pagalbos,
vis dar vieni kovoja savo kovą - iš Lietuvos nei pagalbos, nei dėmesio jie nesulaukia ir negana to, išdrįsę kalbėti

apie Norvegijos vaikų teisų apsaugos sistemos absurdiškumą, sulaukia Norvegijos institucijų keršto ir net iš
Lietuvos pasiekiančių grasinimų (str. minima mama G. Leščinskienė ir kiti asmenys ir V.Ž. Komentaras su
advokatės S. Latotinaitės komentaru ir V.Ž. Tautos balsas).
Šepetytė, Danutė
Tiltas, kuris jungė du krantus: 5 metai, kai netekome pirmojo atkurtos Lietuvos prezidento Algirdo Brazausko /
Danutė Šepetytė; Stasio Žumbio nuotr. // Vakaro žinios. - ISSN 1648-7435. - 2015, birž. 26, p. 1, 3.
Apie tai, jog birželio 25 d. Vilniuje, Antakalnio kapinėse buvo paminėtos penktosios prezidento A.Brazausko
mirties metinės bei Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje buvo aukojamos mišios (str. minimas prezidento bendražygis
G.Kirkilas ir kiti politikai, V.Ž. Tautos balsas, V.Ž. Interviu su signataro Č.Juršėno prisiminimais).
Zinkuvienė, Alia
Bendražygiai pagerbė prezidentą / AliaZinkuvienė; Stasio Žumbio nuotr. // Vakaro žinios. - ISSN 1648-7435. 2015, birž. 27, p. 1, 4.
Apie tai, jog artimieji ir partijos bendražygiai birželio 26 d. minėjo pirmojo po nepriklausomybės atkūrimo
prezidento Alg. M. Brazausko penktąsias mirties metines (str. buvusio prekybos ministro A.Sinevičiaus, buvusio
pramonės ministro R.Jasinavičiaus, šiandieninio krašto apsaugos ministro J.Oleko ir kitų komentarai).
VARPAS
Cinauskas, Vytautas Aleksandras
Dar nesakyk, kad pavargai; Tai kaip, sūnau, ten Lietuvoj… : *eilėraščiai+ / Vytautas Cinauskas // Varpas. - ISSN
1648-0244. - 2015, Nr. 6, p. 5.
Kraštiečio poeto kūryba.
VEIDAS
Rudokas, Jonas
Sūduvos mokyklos: Jų nuopelnai mūsų kovoms / Jonas Rudokas. - Iliustr. // Veidas. - ISSN 1392-5156. - 2015,
Nr. 23 (birž. 12), p. 50-53.
Kraštiečio istoriko straipsnis.

