2016 metai VASARIS
LIETUVOS RYTAS
Ignatavičius, Tadas
Seimo vadovei kuria pirtį / Tadas Ignatavičius. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2016, vas. 12, p. 4.
Apie tai, kad Seimo pirmininkė L. Graužinienė jau kuris laikas erzina politikę į šį postą delegavusius
"darbiečius", partijos vadovai vas. 11 d. tarėsi, kaip reaguoti į L. Graužinienės akibrokštus, dėl kurių tenka aiškintis
ir valdančiosios koalicijos partneriams, partijos lyderio V. Mazuronio sušauktą pasitarimą L. Graužinienė ignoravo,
neatmetama, kad L. Graužiniene nepatenkinti "darbiečiai" gali mėginti ją nuversti iš posto, apie kt. klausimus
(pateikti opozicijos lyderio A. Kubiliaus, L. Graužinienės, V. Mazuronio komentarai).
Opozicija nori parodyti nagus. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2016, vas. 13, p. 3.
Apie tai, kad Seimo pirmininkei L. Graužinienei vas. 12 d. įteikti 48 parlamentarų, siūlančių vas. 17 d. sušaukti
neeilinę sesiją, parašai, esminiai sesijos klausimai susiję su įvairiomis dabartinės valdžios korupcinėmis istorijomis,
opozicija siūlo pradėti apkaltos procedūrą partijos juodosios buhalterijos byloje nuteistam "darbiečiui" V. Gapšiui,
buvo svarstoma į sesijos darbotvarkę įtraukti ir klausimą dėl Seimo pirmininkės L. Graužinienės veiklos, bet dabar
šis klausimas nenumatytas (pateikti L. Graužinienės, opozicijos lyderio A. Kubiliaus, V. Gapšio komentarai,
minimas "darbiečių" lyderis V. Mazuronis).
Parulskis, Sigitas
Mirtis lengviausiai pražysta sekso dirvoje: *pokalbis su kraštiečiu rašytoju S. Parulskiu, pasirodžius naujam jo
romanui "Nutylėtų lelijų miestas" / kalbėjosi+ Ramūnas Gerbutavičius. - Portr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351.
- 2016, vas. 27, p. 28.
LIETUVOS ŽINIOS
Argustas, Justinas
Neišskiriamos Seimo keliauninkės / Justinas Argustas. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2016, vas. 4, p. 2.
Rašoma, kad užsienio kelionėse Seimo pirmininkę L. Graužinienę dažnai lydi Seimo kanclerė D. Raudonienė.
Konservatorius J. Razma atkreipė dėmesį, kad ankstesnis kancleris J. Milerius taip dažnai į užsienį nekeliaudavo. Jis
įsitikinęs, kad į darbinius parlamentų pirmininkų susitikimus pakaktų vykti pačiai Seimo vadovei.
Tracevičiūtė, Roberta
L. Graužinienės signalas "darbiečiams" / Roberta Tracevičiūtė. - Portr. // Lietuvos žinios. - 2016, vas. 11, p. 2.
Rašoma, kad Seimo pirmininkė L. Graužinienė smarkiai praretino artimiausių pagalbininkų komandą. Iš pareigų
atleisti su Darbo partija (DP) siejami Seimo pirmininko sekretoriato vadovo pavaduotojas S. Mecelica, padėjėjai A.
Medžiuolienė, S. Dobriakovas, B. Cechanavičius ir E. Staskevičius. L. Graužinienė tvirtino, kad dalies personalo
atsisakyta, kai baigiantis Seimo kadencijai buvo surikiuoti likę darbai, su partiniais reikalais tai niekaip nesusiję.
Tracevičiūtė, Roberta
Susitraukusi komanda vis tiek didžiausia / Roberta Tracevičiūtė. - Portr. // Lietuvos žinios. - 2016, vas. 23, p. 3.
Rašoma, kad Seimo pirmininkės L. Graužinienės sekretoriate šiuo metu dirba 7 politinio pasitikėjimo
tarnautojai. Prieš kelias savaites L. Graužinienė gerokai praretino pagalbininkų komandą, atsisakydama penkių,
daugiausia su Darbo partija siejamų padėjėjų paslaugų, tačiau netrukus įdarbino naują talkininką - jos vyresniuoju
patarėju tapo politologas V. Dumbliauskas. Šiuo metu nustatytas maksimalus Seimo pirmininko sekretoriato
pareigybių skaičius yra toks pats, koks buvo ir iki 2012 m. Politologo L. Bielinio teigimu, parlamento vadovo
komanda yra buriama ne pagal kokį nors trafaretinį skaičių, nukopijuotą nuo kitų šalių, o pagal uždavinius, kuriuos
politikas ruošiasi vykdyti. Anot politologo B. Ivanovo, asmuo, užimantis Seimo pirmininko postą, privalo turėti
pakankamai kompetencijos ir žinių, kad galėtų verstis su mažesnėmis patarėjų pajėgomis. Jis mano, kad
numatytas maksimalus 12 pareigybių skaičius yra per didelis, Lietuvoje tikrai būtų galima apsieiti su 4-5.
Kazakevičius, Kazys
Politikų galvose - miestas kaime / Kazys Kazakevičius. - Iliustr., portr. // Lietuvos žinios. - 2016, vas. 19, p. 1, 4.
Rašoma, kad prieš kelis dešimtmečius subraižytos Lietuvos miestų administracinės ribos pradėjo kelti rūpesčių
tiek gyventojams, tiek valdininkams. Apsižiūrėta, kad tos ribos ne tik dalija kai kuriuos žemės sklypus, bet ir eina

per pastatų vidurį: viena jų dalis - miesto teritorijoje, kita - kaime. Tuo metu kai kurios šalies savivaldybės ketina
išplėsti miestų ribas prijungiant kaimus, o pasinaudojus tokia plėtra gauti kuo daugiau Europos Sąjungos (ES)
paramos pinigų. Anot kraštiečio Plungės r. mero A. Klišonio, noras, kad miestui priklausytų teritorijos, kurios
faktiškai jau yra į jį įsiliejusios, - tik viena priežasčių, kodėl ketinama plėsti Plungės miesto ribas. Taip elgtis, mero
teigimu, verčia ir tai, kad išplėtus miesto ribas jame pagausėtų gyventojų, o tuomet Plungė, turėdama per 25
tūkst. gyventojų, jau galėtų pretenduoti į 0,5 mln. eurų ES paramą, kuria panaudotų infrastruktūros pertvarkai.
Baronienė, Daiva
Signatarų atminimą įamžins paminklai / Daiva Baronienė. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2016, vas. 11, p. 5.
Rašoma, kad Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (LGGRTC) ėmėsi iniciatyvos įamžinti
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos signatarų atminimą. L. GrigonioUžpalio atminimas jau įamžintas - pastatytas paminklas jo tėviškėje - Sėlynės kaime (Rokiškio r.). Vasario 16-ąją
paminklas bus atidengtas. LGGRTC Memorialinio departamento dir. G. Jakubonienės teigimu, paminklas
pastatytas valstybės biudžeto lėšomis, didžiąją jų dalį skyrė Vyriausybė iš Atminties puoselėjimo programos lėšų.
Pateikiamos Sėlynės bendruomenės pirmininko V. Šukio, Rokiškio krašto muziejininko V. Kazlausko nuomonės.
PANEVĖŽIO RYTAS
Kavoliūnas, Laimutis
Rokiškiečiai ir juodupėnai pasismagino sostinėj / Laimis Kavoliūnas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. 2016, vas. 4, p. 9.
Šalies ledo ritulio čempionate Vilniuje "Rokiškio" ir "Juodupės" ekipos įveikė Elektrėnų ir Vilniaus ekipas.
Kavoliūnas, Laimutis
Namų sienos padėjo palaužti varžovus / Laimis Kavoliūnas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. 2016, vas. 11, p. 9.
Šalies ledo ritulio čempionate Rokiškyje "Rokiškio" ekipa įveikė Vilniaus "Geležinio vilko" ir "HockeyPunks"
komandas ,o "Juodupės" ekipa Daugpilyje pralaimėjo Vilniaus "HockeyPunks" ekipai.
Kuodytė, Vilija
Himno giedoti nepanoro net muzikos mokytojas meras / Vilija Kuodytė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN
1392-2386. - 2016, vas. 20, p. 6.
Rokiškio rajono tarybos nariai nepritarė tarybos nario konservatoriaus Algio Kazulėno pasiūlymui Tarybos
posėdžius pradėti Tautiška giesme.
Krasauskas, Darius
Darbiečių lyderis įnirtingai purtosi dėmės / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. 2016, vas. 25, p. 1, 2.
Rokiškio rajono apylinkės teismas atmetė buvusio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus, Darbo
partijos Rokiškio skyriaus vado ir rajono tarybos nario A. Jočio skundą, kuriuo jis siekė kad būtų panaikintas prieš 3
mėn. Viešųjų pirkimų tarnybos jam skirtas įspėjimas už viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimą, ir toliau nagrinėja
baudžiamąją bylą, kurioje A. Jočys kaltinamas iš vienos bendrovės reikalavęs ir paėmęs kyšį.
Kavoliūnas, Laimutis
Rokiškėnai neturėjo vargo su autsaideriais / Laimis Kavoliūnas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. 2016, vas. 27, p. 7.
Šalies ledo ritulio čempionate svečiuose "Rokiškio" ekipa įveikė Elektrėnų ESSM-2000 ekipą, o "Juodupės"
ekipa dukart pralaimėjo Kauno "Baltų ainiams".
Rušėnienė, Lina
Meras pretenduoja į greitakalbės rekordą / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. 2016, vas. 27, p. 2.
Rokiškio rajono tarybos posėdyje be jokių pasisakymų ir klausimų priimtas rajono biudžetas, ir tik balsuoti
paraginta opozicija supyko ir išėjo iš posėdžių salės. Yra tarybos narių A. Blažio, V. Lukošiūno, mero A. Vagonio
pasisakymai.
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