2016 metai RUGPJŪTIS
KULTŪROS BARAI
Mačianskaitė, Vilma
Gąsdinanti (ne)viltis: Raimondo Gailiūno tapyba / Vilma Mačianskaitė. - Iliustr. // Kultūros barai. - ISSN 01343106. - 2016, Nr. 7/ 8, p. 64-66.
Apie rokiškėno tapytojo R. Gailiūno kūrybą, jo personalinė paroda rengiama atidaryti Vilniaus dailės
akademijos galerijoje "Titanikas".
LIETUVOS RYTAS
Ignatavičius, Tadas
Baigėsi šokių šventė, baigėsi ir vertėjos karjera / Tadas Ignatavičius. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 13922351. - 2016, rugpj. 3, p. 4.
Apie tai, kad kraštietei Seimo pirmininkei L. Graužinienei grįžus iš viešnagės JAV, netrukus parlamente neliko ir
specialiai prieš šią kelionę įdarbintos vertėjos K. Kačkuvienės (pateikti L. Graužinienės, parlamentarų V. Gedvilo, A.
Mazuronio komentarai).
Petrauskienė, Virginija
Kaimo mokykloje - ir skalbykla, ir kirpykla / Virginija Petrauskienė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. 2016, rugpj. 6, p. 33.
Apie tai, kad Rokiškio r. Kriaunų kaimo mokykloje siūlomos ir įvairios paslaugos, čia galima ne tiktai
nusimaudyti po dušu, išsiskalbti, mokyklos virtuvėje prireikus pagaminama maisto gedulingiems pietums ir kt., į
mokyklos pastatą persikėlė biblioteka, darželis (pateikti mokyklos direktorės S. Idienės, Savivaldybės Švietimo
skyriaus vedėjo A. Laužadžio komentarai).
LIETUVOS ŽINIOS
Tvaskienė, Jurga
Politikų nuodėmės išnyra prieš rinkimus / Jurga Tvaskienė. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2016, rugpj. 3, p. 3.
Teisėsaugininkų operacijos prieš politikus ar partijas pradedamos artėjant eiliniams Seimo rinkimams.
Apžvalgininkai neatmeta galimybės, kad tokios bylos atspindi metodus, kuriais politinės partijos bando aiškintis
tarpusavio santykius, yra kraštiečio V. Junoko mintys.
Baronienė, Daiva
Provincijoje kyla plaukimo baseinai / Daiva Baronienė. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2016, rugpj. 31, p. 4.
Šalies savivaldybės imasi plaukimo baseinų statybos. Prieš metus Šilalėje atidarytas modernus šio miesto
baseinas tapo nemažos Žemaitijos dalies gyventojų traukos centru. Šį pavasarį Radviliškyje pradėtas statyti
baseinas jau turi stogą. Iki metų pabaigos stogą turės šiuo metu statomas Rokiškio baseinas. Pastatyti baseiną
pasiryžo taip pat Pagėgių, Širvintų r., Palangos savivaldybės.
MŪSŲ RESPUBLIKA
Mikutienė, Dangutė
Ar prezidentės įstatymas sutrumpins eiles pas medikus?: *diskusija / diskusiją vedė+ Gediminas Jakavonis;
parengė Jovita Milašienė. - Iliustr., portr. // Mūsų Respublika. - ISSN 2351-5872. - 2016, rugpj. 5-11, priedas
"Žalgiris", p. 2-3. 4.
"Žalgirio" nacionalinio pasipriešinimo judėjimo apskritojo stalo diskusijos dalyvių Seimo Sveikatos reikalų
komiteto pirmininkės D. Mikutienės, sveikatos apsaugos viceministro V. Gavrilovo, Nepriklausomybės Atkūrimo
Akto signataro A. Butkevičiaus išsakytos nuomonės apie įsigaliojančias prezidentės D. Grybauskaitės inicijuotas
Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo pataisas, sumažinsiančias eiles gydymo įstaigose, apie tai, kodėl pas medikus
tokios eilės, kodėl susimokėjus žymiai greičiau patenki pas specialistą, ar teisinga, kad tas pats gydytojas dirba ir
privačioje klinikoje, ir valstybinėje, kuris modelis Lietuvai - privačios ar valstybinės medicinos - labiau tiktų, ar dėl
to, kad įteisinta, per kiek laiko pacientą reikia priimti, nenukentės paslaugų
kokybė.
Šepetytė, Danutė

Fakto gėdingumu neabejoja ir ministras / Danutė Šepetytė. - Portr. // Mūsų Respublika. - ISSN 2351-5872. 2016, rugpj. 12-18, p. 4.
Žurnalistės D. Šepetytės nuomonė apie šių metų balandžio mėn. Vilniuje, Lvovo gatvėje, atidengtą
memorialinę lentą legendiniam aktoriui D. Banioniui bei valdžios požiūrį į Lietuvos kultūrą ir istoriją. Pasak
žurnalistės, Lvovo gatvėje D. Banionis praleido paskutinius gyvenimo metus, todėl ši balandžio diena buvo istorinė
diena, kurią pamiršo Lietuvos valdžia. Atminimo lentos ir Vilniuje, ir Panevėžyje buvo įrengtos ne už valstybės
lėšas, Kultūros taryba nedavė pinigų. Tačiau jas sutiko finansuoti bendrovės "Rokiškio sūris" vadovas A. Trumpa.
Autorės nuomone, valstybės atsisakė pagerbti žymų menininką, kurio nuopelnai įvertinti ne tik Nacionaline ir
meno premija, bet ir visuotinai jų pačių pripažinti. Str. minimas kultūros ministras Š. Birutis.
Ažubalis, Algirdas
Rokiškėnų matematikos mokytojas J. Janulionis / Algirdas Ažubalis, RugilėŽilėnaitė. - Iliustr. // Mūsų
Respublika. - ISSN 2351-5872. - 2016, rugpj. 26 - rugs. 1 (Nr. 34), p. 12.
Pasakojimas apie buvusį Rokiškio vidurinės mokyklos direktorių, matematikos mokytoją Juozą Janulionį iš
Žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos nario Algio Juozo Kusto knygos "Pagyvenkime
kitaip: pašnekesiai iš besikeičiančio laiko".
PANEVĖŽIO KRAŠTAS
Rušėnienė, Lina
Priešais politikės apnuogintą nugarą - plaukuota krūtine / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio kraštas. - ISSN
2424-5100. - 2016, rugpj. 9, p. 1-2.
Apie Rokiškio rajono mero Antano Vagonio nekorektiškas pastabas tarybos nariams posėdžių metu.
Petrauskienė, Virginija
Kaimo mokykloje įrengtos ir skalbykla, ir kirpykla / Virginija Petrauskienė. - Iliustr. // Panevėžio kraštas. - ISSN
2424-5100. - 2016, rugpj. 9, p. 3.
Apie Rokiškio rajono Kriaunų mokyklos pastate teikiamas buitines paslaugas kaimo gyventojams.
Rušėnienė, Lina
Susirūpino mero saugumu komunistų valdomoje Kinijoje / Lina Rušėnienė // Panevėžio kraštas. - ISSN 24245100. - 2016, rugpj. 18, p. 3.
Pastarajame Rokiškio rajono tarybos posėdyje politikai pritarė bendradarbiavimui su Kinijos Harbino miestu.
Išrinks gražiausią medį. - Iliustr. // Panevėžio kraštas. - ISSN 2424-5100. - 2016, rugpj. 18, p. 9.
Apie tai, jog šiemet pirmą kartą Lietuvoje rengiamame konkurse į metų medžio vardą pretenduoja 12 medžių,
dauguma jų – ąžuolai, įtrauktas ir Rokiškio r. Bradesių ąžuolas.
Rušėnienė, Lina
Meistras pakraupo nuo politikų kabinėjimosi / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio kraštas. - ISSN 2424-5100.
- 2016, rugpj. 18, p. 1-2.
Rokiškio rajono tarybos posėdyje svarstant, ar skirti rajono biudžeto lėšų amatams plėtoti Salų dvare, kai kurie
politikai nuogąstavo, kad iš to naudos turės tik tautodailininkas Igoris Kovalevskis, kuris veltui vaikams rodo, kaip
žiedžia puodus ir buvo pasiryžęs mokyti dirbti su juodąja keramika.
Kudirkienė, Gailutė
Turistus ir savus išskridėlius vilios gandrais / Gailutė Kudirkienė. - Iliustr. // Panevėžio kraštas. - ISSN 24245100. - 2016, rugpj. 23, p. 1, 3.
Apie Rokiškio rajono Laibgalių kaime vykusią Gandrinių bei kraštiečių šventę, jos metu pastatytą vietinio
menininko Virginijaus Maurico išdrožtą gandro skulptūrą būsimoje Gandrų alėjoje.
Rušėnienė, Lina
Paskui vadovę - vorele? / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio kraštas. - ISSN 2424-5100. - 2016, rugpj. 25, p.
1, 4.

Apie pareiškimus išeiti iš darbo parašiusias Rokiškio kultūros centro "Gastautos" folkloro ansamblio vadovę
Nidą Lungienę bei kamerinio moterų choro vadovę Giedrą Markevičienę.
Kudirkienė, Gailutė
Ant tvoros: "Ieškau vyro" / Gailutė Kudirkienė. - Iliustr. // Panevėžio kraštas. - ISSN 2424-5100. - 2016, rugpj.
27, p. 1, 3.
Apie Rokiškio rajono 67-erių metų gyventojos Valerijos vyro paieškas.
Kudirkienė, Gailutė
Kūrybai lieka mažai laiko, bet ji - tikra / Gailutė Kudirkienė. - Iliustr. // Panevėžio kraštas. - ISSN 2424-5100. 2016, rugpj. 27, p. 7-9.
Rokiškio menininkai prieš du dešimtmečius susibūrė į klubą "Roda", klubui priklauso Rimvydas Pupelis, Sigitas
Daščioras, Žilvinas Vaičiūnas, Arūnas Augutis, Asta Keraitienė, Ligitas Keraitis, Sigutė Klemkaitė, Raimundas
Gailiūnas, Dalia Varnaitė, apie menininkų kūrybą pasakoja klubo vadovas Arūnas Augutis.
Rušėnienė, Lina
Žiauriai apsimulkinus - ne tas gyvūnas / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio kraštas. - ISSN 2424-5100. - 2016,
rugpj. 30, p. 2.
Apie skandalą Rokiškyje, kai socialdemokratų sąskrydyje jaunieji socdemai parodė lėlių teatrą, kuriame
Amerikos prezidentą B. Obamą pavaizdavo beždžionę primenančiu gyvūnu.
Rušėnienė, Lina
Sovietinio bendrabučio likimas nuspręstas / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio kraštas. - ISSN 2424-5100. 2016, rugpj. 30, p. 3, 5.
Rokiškio rajono taryba pritarė apleisto pastato šalia Salų dvaro griovimui.
PAŠVAISTĖ
Tarvydytė, Uršulė
Kai gėlės nebežydi / Uršulė Tarvydytė // Pašvaistė. - ISSN 2029-1817. - 2016, Nr. 4, p. 16-23.
Rokiškio J. Tūbelio progimnazijos moksleivės apsakymas.
ŽMONĖS
Prancūzevičienė, Gerda
Atstatyti giminės dvarą buvo nuostabiausias iššūkis / Gerda Prancūzevičienė. - Iliustr. // Žmonės. - ISSN 16480597. - 2016, Nr. 34 (rugpj. 25), p. 72-81.
Baronas Piotras Rosenas savo lėšomis ir energija restauravo atgautą jo giminei priklausiusį Gačionių dvarą
netoli Rokiškio.

