2016 metai KOVAS
IQ
Krasauskas, Ignas
Prestižu sotus nebūsi: kodėl provincijos gydytojai uždirba daugiau? / Ignas Krasauskas. - Lent., diagr. // IQ. ISSN 2029-4417. - 2016, Nr. 3 (kovas), p. 35.
Palyginta vidutinis gydytojų uždarbis Lietuvos gydymo įstaigose, yra Rokiškio psichiatrijos ligoninės direktoriaus
A. Liausėdo mintys, nes šioje ligoninėje gydytojai gauna didžiausius atlyginimus Lietuvoje.
JI
Bražėnienė, Odeta
"Didžioji savaitė - kiaušiniams marginti": *pokalbis su kraštiete tautodailininke, grafike, karpinių meistre apie
kiaušinių marginimo būdus+ / kalbėjosi Lina Grinkevičienė. - Iliustr. // Ji. - ISSN 1392-253X. - 2016, Nr. 11 (kovo 18),
p. 18-19.
LAISVALAIKIS
Ajurvedos "SPA Shanti" šeimos stovykla visai šeimai / parengė Ringailė Stulpinaitė. - Iliustr. // Laisvalaikis su
Respublika. - 2016, Nr. 10 (kovo 10), p. 20-21.
Ajurvedos centro "SpaShanti", veikiančio Vilniuje ir Kaune, įkūrėja ir vadovė kraštietė E. Kauneckienė apie
stovyklas visai šeimai.
LIETUVOS AIDAS
Kiselytė, Reda
Kolekcijoje – tuometinės Rokiškio valstybinės gimnazijos kapeliono leidiniai / Reda Kiselytė // Lietuvos aidas. 2016, kovo 19, p. 7.
Apie kunigo Augustino Liepinio leidinių kolekciją Rokiškio Juozo Tumo Vaižganto gimnazijos bibliotekoje.
LIETUVOS RYTAS
Pripažino kaltu // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2016, kovo 15, p. 3.
Žinutė, kuria informuojama, kad Rokiškio r. apylinkės teismas dėl kyšininkavimo ir dokumentų klastojimo kaltu
pripažino buvusį Rokiškio r. savivaldybės administracijos direktorių A. Jočį.
Ant populiariausių pakylos - Rokiškio kefyras ir sūriai. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2016, kovo
19, priedas "Gyvenimo būdas", p. 12.
Kasmečiuose Prekybos įmonių asociacijos rengiamuose rinkimuose bendrovės "Rokiškio sūris" net 3 produktai
pripažinti "Populiariausia preke".
LIETUVOS ŽINIOS
Klusas, Mindaugas
S. Parulskis: parašyta mylimo autoriaus / Mindaugas Klusas. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2016, kovo 1, p. 10.
Vilniaus knygų mugėje kraštietis Sigitas Parulskis pristatė šeštąjį savo romaną "Nutylėtų lelijų miestas".
Baronienė, Daiva
Laisvės kovotojas lūkuriuos emerito statuso / Daiva Baronienė. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2016, kovo 16, p. 4.
Rašoma, kad kovo 16 d. Vyriausybės posėdyje bus sprendžiama, ar verta mūsų šalyje įteisinti muziejininko
emerito statusą, Kultūros ministerijos siūlomą suteikti labiausiai nusipelniusiems muziejų darbuotojams. Teigiamo
sprendimo ypač laukia Rokiškio r. vadovai ir krašto muziejus, siekiantys, kad itin garbaus amžiaus kovotoją už
šalies laisvę, Obeliuose įkūrusio Laisvės kovų muziejų, A. Dručkų būtų galima pavadinti muziejininko emerito vardu
ir suteikti emerito statusui įstatymo numatytas privilegijas.
Tracevičiūtė, Roberta
Pagerbiant nacių aukas ragina nepamiršti romų / Roberta Tracevičiūtė. - Portr. // Lietuvos žinios. - 2016, kovo
16, p. 2.

Rašoma, kad Seimo Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų
teisių ir reikalų komisija (PORDONATRK), pirmininkas kraštietis V. Saulis, kovo 16 d. svarstys Lietuvos laisvės
kovotojų sąjungos (LLKS) siūlymą sausio 27-ąją, kuri pasaulyje minima kaip Tarptautinė holokausto aukų atminimo
diena, Lietuvoje paskelbti Nacionalsocializmo aukų pagerbimo diena. LLKS valdybos pirmininko E. Subačiaus
pasirašytame pareiškime daugiausia dėmesio skiriama romų masiniam naikinimui Antrojo pasaulinio karo metais,
kai buvo nužudyta pusė milijono šios tautybės žmonių.
MŪSŲ RESPUBLIKA
Rudokas, Jonas
D. Alseika - pasipriešinimo okupacijai lyderis / Jonas Rudokas. - Portr. // Mūsų Respublika. - ISSN 2351-5872. 2016, kovo 4-9 (Nr. 9), p. 12.
Kraštietis istorikas apie 1920 m. Lenkijos vykdytą Vilniaus krašto okupaciją, gydytojo, Lietuvių klinikos steigėjo,
Vilniaus krašto lietuvių visuomenės veikėjo D. Alseikos veiklą.
Norvaišienė, Rimantė Irena
Tėvo priesakas - saugoti savanorių kapus: *pokalbis su 1919-1920 metų Lietuvos savanorių kapų Rokiškio
bendrijos pirmininke Rimante Irena Norvaišiene+ / *užrašė+ Jaunius Pocius. - Iliustr. // Mūsų Respublika. - ISSN
2351-5872. - 2016, kovo 18-24 (Nr. 11), p. 9.
Panevėžio J. Miltinio dramos teatre, minint rašytojos, filantropės, visuomenės veikėjos Gabrielės PetkevičaitėsBitės 155-ąsias gimimo metines, medaliu "Tarnaukite Lietuvai" bus apdovanotas būrys mūsų šaliai nusipelniusių
žmonių, tarp kurių bus ir rokiškietė Rimantė Irena Norvaišienė.
NAUJOJI ROMUVA
Rudokas, Jonas
Tautinis judėjimas ir lietuvių kalba / Jonas Rudokas // Naujoji Romuva. - ISSN 1392-043X. - 2016, Nr. 1, p. 7279.
Kraštietis istorikas.
PANEVĖŽIO KRAŠTAS
Baigti kelionę aplink Lietuvą netikėtai sutrukdė gripas / lrytas.lt inf. ir nuotr. // Panevėžio kraštas. - ISSN 24245100. - 2016, kovo 1, p. 6.
Pėsčiomis po Lietuvą keliaujantis vilnietis savo kelionę pabaigė mūsų rajone Obeliuose.
Kiburytė, Loreta
Menininkės darbus vertina ir V.Landsbergis, ir generolai / Loreta Kiburytė. - Iliustr. // Panevėžio kraštas. - ISSN
2424-5100. - 2016, kovo 1, p. 1, 3.
Apie Rokiškio rajono Obelių miestelio savamokslę dailininkę Ireną Zologaitę.
Krasauskas, Darius
Iš garsaus politiko laisvės atimti neketina / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio kraštas. - ISSN 2424-5100. 2016, kovo 1, p. 4.
Rokiškio apylinkės teisme įvyko baigiamosios kalbos Rokiškio tarybos nario, Darbo partijos Rokiškio skyriaus
pirmininko, buvusio savivaldybės administracijos direktoriaus Aloyzo Jočio byloje.
Krasauskas, Darius
Teisiamasis pradingo skradžiai žemės / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2013,
kovo 3, p. 3.
Panevėžio apygardos teismas jau prieš 3,5 mėnesio kreipėsi į Generalinę prokuratūrą dėl Europos arešto
skyrimo Antanašėje susisprogdinti ketinusiam ir į teismus neatvykstančiam S. Karosevičiui, tačiau kaltinamojo
neranda nei Lietuvos, nei užsienio pareigūnai.
Rušėnienė, Lina
Konservatorių rokiruotė - mįslinga / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio kraštas. - ISSN 2424-5100. - 2016,
kovo 10, p. 1-2.

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Rokiškio skyriaus pirmininką Almantą Blažį pakeitė Andrius
Burnickas, o po atsistatydinimo iš rajono Tarybos jį pakeis Dijana Meškauskienė.
Krasauskas, Darius
Garsų Rokiškio politiką pripažino kyšininku / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio kraštas. - ISSN 2424-5100.
- 2016, kovo 12, p. 1-2.
Rokiškio apylinkės teismas pripažino buvusį politiką ir valdininką rokiškėną Aloyzą Jočį kaltu dėl kyšininkavimo
ir dokumentų klastojimo.
Kavoliūnas, Laimutis
Leidę varžovams sukurti stebuklą, patys liko tuščiomis / Laimis Kavoliūnas. - Iliustr. // Panevėžio kraštas. - ISSN
2424-5100. - 2016, kovo 12, p. 6.
Šalies ledo ritulio čempionate svečiuose "Rokiškio" ekipa pralaimėjo Kauno "Baltų ainiams", o "Juodupės"
ekipa pralaimėjo Vilniaus "HockeyPunks".
Čepelytė, Audrė
Gimtame krašte eilės skambėjo jausmingiau / Audrė Čepelytė. - Iliustr. // Panevėžio kraštas. - ISSN 2424-5100.
- 2016, kovo 15, p. 5.
Jūžintuose (Rokiškio r.) lankėsi kraštietė, Dusetų (Zarasų r.) literatų klubo narė Janė Grigėnienė su bendraminte
Elena Antonova, jos dalyvavo poezijos popietėje.
Kavoliūnas, Laimutis
Panelių skriaudėjas - ledo ritulio žvaigždė / Laimis Kavoliūnas. - Iliustr. // Panevėžio kraštas. - ISSN 2424-5100. 2016, kovo 17, p. 1, 4.
Apie vieną iš Juodupės ledo ritulio komandos lyderių ir Lietuvos rinktinės narį E. Trukšnį, kuris Juodupėje girtas
sumušė gimtadienio vakarėlį šventusias 3 merginas.
Rušėnienė, Lina
Vytam lauk vyrui - gera žinia iš valdžios / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio kraštas. - ISSN 2424-5100. 2016, kovo 19, p. 1-2.
Rokiškio rajone, Obeliuose, savo eksponatų pagrindu Laisvės kovų istorijos muziejų įkūręs 87 metų Andrius
Dručkus - jau ne muziejaus vedėjas, tačiau liko dirbti muziejininku.
Balandytė, Saulė
Maisto tema patrauklesnė nei bado / Saulė Balandytė. - Iliustr. // Panevėžio kraštas. - ISSN 2424-5100. - 2016,
kovo 19, p. 6.
Rokiškio profesionalių teatrų festivalyje "Vaidiname žemdirbiams" režisieriaus Eimunto Nekrošiaus pastatytas
naujausias spektaklis Franco Kafkos "Bado meistras" ne tik nesurinko pilnos salės žiūrovų, bet ir susirinkusiems
sukėlė problemų dėl susidubliavusių vietų.
Festivalio prizai jau išdalyti. - Iliustr. - "Panevėžio kraštas" inf. // Panevėžio kraštas. - ISSN 2424-5100. - 2016,
kovo 22, p. 5.
Rokiškyje baigėsi festivalis "Vaidiname žemdirbiams", išdalintos festivalio premijos, perspektyviausiu festivalio
aktoriumi paskelbtas Rolandas Normanas už Jonuko (Jono Vyniauto) vaidmenį Juozo Miltinio dramos teatro
spektaklyje "Rūkas virš slėnių", autorius Romualdas Granauskas (režisierius Raimundas Banionis).
Krasauskas, Darius
Kultūrininkės byloje - netikėtas stabdys / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio kraštas. - ISSN 2424-5100. 2016, kovo 24, p. 2.
Utenos apylinkės teismas buvusios Rokiškio kultūros centro vadovės Nidos Lungienės byloje atnaujino įrodymų
tyrimą.
Kavoliūnas, Laimutis

Nepatekę į finalą džiaugėsi ir bronza / Laimis Kavoliūnas. - Iliustr. // Panevėžio kraštas. - ISSN 2424-5100. 2016, kovo 29, p. 1, 6.
Šalies ledo ritulio čempionato kovoje dėl trečios vietos Elektrėnuose "Rokiškio" ekipa įveikė Kauno "Baltų
ainius" ir iškovojo bronzos medalius.
Rušėnienė, Lina
Meras laukia grįžtančių su pabrukta uodega / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio kraštas. - ISSN 2424-5100. 2016, kovo 31, p. 1-2.
Rokiškio rajono tarybos opozicija laukia mero Antano Vagonio atsiprašymo ir nedalyvauja posėdžiuose.
SAVIVALDYBIŲ ŽINIOS
Barauskas, Tadas
Ledo ritulis ir tinklinio turnyras mero taurei laimėti / Tadas Barauskas. - Iliustr. // Savivaldybių žinios. - ISSN
1392-2467. - 2016, Nr. 8 (kovo 19), p. 23.
Apie vykusius renginius Kovo 11-ajai paminėti Rokiškyje.
Barauskas, Tadas
Ambasadoriaus pažintis su Rokiškio rajonu / Tadas Barauskas. - Iliustr. // Savivaldybių žinios. - ISSN 1392-2467.
- 2012, Nr. 9 (kovo 19), p. 14.
Rokiškyje viešėjo Japonijos ambasadorius ToyoeiShigeeda su žmona, arbatos ceremonijos mokytoja M.
Shigeeda. Svečiai vizitą pradėjo susipažindami su rajono meru A. Vagoniu, domėjosi ryšių užmezgimu, vykstančiais
masiniais renginiais, turizmo, istoriniais objektais.
ŠEIMININKĖ
Eksponatai istorinėje erdvėje. - Iliustr. // Šeimininkė. - ISSN 1392-2777. - 2016, Nr. 10 (kovo 10), p. 5.
Apie Rokiškio krašto muziejaus salėse pradėjusią veikti parodą "Karalienės Viktorijos laikų mada, 1830-1900
m." iš garsaus mados istoriko, meno kritiko, interjero dizainerio A. Vasiljevo kolekcijos.
TARP KNYGŲ
Juozapaitienė, Otilija
Prisiminimų popietė / Otilija Juozapaitienė. - Iliustr. // Tarp knygų. - ISSN 0868-8826. - 2016, Nr. 3, p. 37.
Plungės viešoji biblioteka paminėjo kraštietės kraštotyrininkės E. Ravickienės jubiliejų.
VAKARO ŽINIOS
"Vaidiname žemdirbiams" vėl kviečia. - Iliustr. // Vakaro žinios. - ISSN 1648-7435. - 2016, kovo 9, p. 8.
Apie tai, jog kovo 1-ąją prasidėjo XXXII Lietuvos profesionalių teatrų festivalis „Vaidiname žemdirbiams-2016“;
pirmieji rokiškėnams bei į atidarymą atvykusiems svečiams pasirodė praėjusiais metais pagrindinį festivalio prizą
laimėję Rusų dramos teatro aktoriai: trupė pristatė M. Bulgakovo tragikomediją „Zoikos butas".

