2017 metai RUGPJŪTIS
KAIMO LAIKRAŠTIS
Kažemėkaitytė, Jolanta. Puošniame dvare - lyg sveikatos ceche / Jolanta Kažemėkaitytė. - Iliustr. // Kaimo
laikraštis. - ISSN 2029-1248. - 2017, rugpj. 5-11 (Nr. 31), p. 10-11.
Apie penkių šimtų metų Ilzenbergo dvarą, plytintį Juodupės seniūnijoje, Rokiškio r., jo atkūrimą ne tik prikeliant iš
griuvėsių, bet ir atgaivinant tai, kas daugelį amžių buvo gera, teisinga ir reikalinga - sveiką maistą. Ilzenbergo
dvaras - vienintelis Lietuvoje ir Baltijos šalyse, kuriame puoselėjama natūrali uždaro ciklo žemdirbystė. Dvare
užauginti augalai bei gyvūnai vietoje apdorojami ar perdirbami - paverčiami maisto produktais, netoli puošnių
dvaro statinių - ūkiniai pastatai bei daržai. Šis dvaras iš kitų Baltijos šalių dvarų išsiskiria ir senu drūtuoliu ąžuolu,
Meilės sala bei didžiausia pirtimi. Ją pastatė kunigas A. Mackevičius - vienas iš 1863 m. sukilimo vadų.
LIETUVOS RYTAS
Krasauskas, Darius. Kaltas baisus likimas, o ne medikai / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 13922351. - 2017, rugpj. 17, p. 5.
Panevėžio apygardos teismas užbaigė civilinę bylą, kurioje jauni tėvai juodupiečiai Indrė ir VadimasŽigajevai, dėl
gydytojų kaltės susilaukę neįgalios dukros, siekė iš Rokiškio ligoninės prisiteisti sau ir dukrai per 120 tūkst. eurų
neturtinės žalos, taip pat turtinės žalos atlyginimo - kad iki gyvos galvos kas mėnesį būtų mokama minimalios
algos dydžio išmoka. Teismas nusprendė bylos medikams nekelti.
Pasaulio milžinas taikosi į Rokiškį. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2017, rugpj. 30, p. 9.
Apie tai, kad viena didžiausių pasaulio pieno perdirbimo įmonių - Naujosios Zelandijos "Fonterra" už daugiau kaip
7 mln. eurų ketina įsigyti 10 proc. pieno perdirbimo grupės "Rokiškio sūris" įstatinio kapitalo, sutarta išpirkti naują
"Rokiškio sūrio" akcijų emisiją, tam gali pasipriešinti smulkieji akcininkai, apie Rokiškio įmonės vadovo D. Trumpos,
SEB banko vyriausiojo analitiko T. Poviliausko, Investuotojų asociacijos valdybos pirmininko V. Plunksnio požiūrį į
padėtį.
Pasaulio milžinas taikosi į Rokiškį. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2017, rugpj. 30, p. 9.
Apie tai, kad viena didžiausių pasaulio pieno perdirbimo įmonių - Naujosios Zelandijos "Fonterra" už daugiau kaip
7 mln. eurų ketina įsigyti 10 proc. pieno perdirbimo grupės "Rokiškio sūris" įstatinio kapitalo, sutarta išpirkti naują
"Rokiškio sūrio" akcijų emisiją, tam gali pasipriešinti smulkieji akcininkai, apie Rokiškio įmonės vadovo D. Trumpos,
SEB banko vyriausiojo analitiko T. Poviliausko, Investuotojų asociacijos valdybos pirmininko V. Plunksnio požiūrį į
padėtį.
METAI
Parulskis, Sigitas. Širdies treniruotės; darbas kaip visi; Leopicigo geležinkelio stotis; Poetai profesionalai:
*eilėraščiai+ / Sigitas Parulskis. - Portr. // Metai. - ISSN 0134-3211. - 2017, Nr. 8-9, p. 10-14.
PANEVĖŽIO KRAŠTAS
Rušėnienė, Lina. Politikus supjudė sena byla / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio kraštas. - ISSN 2424-5100. 2017, rugpj. 1, p. 1-2.
Rokiškio rajono tarybos narys Stasys Meliūnas rengia raštus ir ketina artimiausiu metu apskųsti jį viešais
kaltinimais apipylusius koalicijos "Už laisvę augti" narį, nepartinį Stasį Mekšėną, vicemerą tvarkietį Egidijų Vilimą ir
kelio tam neužkirtusį rajono merą socialdemokratą Antaną Vagonį.

Rušėnienė, Lina. Konservatorės liapsusas prajuokino merą / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio kraštas. - ISSN
2424-5100. - 2017, rugpj. 3, p. 2.
Pastarajame Rokiškio rajono tarybos posėdyje konservatorė Dijana Meškauskienė, svarstant klausimą dėl
savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės naikinimo, į projekto redakcinę komisiją pasiūlė
Vyriausybės atstovę Kristiną Nakutytę.
Kudirkienė, Gailutė. Virbalais išmezga sudėtingiausius peizažus / Gailutė Kudirkienė. - Iliustr. // Panevėžio kraštas.
- ISSN 2424-5100. - 2017, rugpj. 3, p. 3.
Apie rokiškietės 79 metų Nijolės Gasiūnienės megztus paveikslus.
Smalskienė, Inga. Žvelgė žalčio akimis / Inga Smalskienė. - Iliustr. // Panevėžio kraštas. - ISSN 2424-5100. - 2017,
rugpj. 5, p. 1, 7-9.
Apie Rokiškio rajono Patilčių kaime gyvenantį panevėžietį medžio drožėją Robertą Žaliuką, jo bičiulystę su Vytautu
Kernagiu.
Krasauskas, Darius. Klientų masalo alaus bare neliko / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio kraštas. - ISSN
2424-5100. - 2017, rugpj. 8, p. 1, 3, 5.
Rokiškio centre įsikūrusiame Ervaldo Čiučelio alaus bare apsilankę policijos pareigūnai konfiskavo barą puošusią
sovietinę simboliką bei skyrė savininkui baudą.
Kavoliūnas, Laimutis. Ralio šventė į Rokiškį galbūt dar sugrįš / Laimis Kavoliūnas. - Iliustr. // Panevėžio kraštas. ISSN 2424-5100. - 2017, rugpj. 8, p. 1-2, 5.
Apie Rokiškyje vykusias šalies automobilių ralio čempionato etapo lenktynes, kuriose panevėžiečių ekipažas
Giedrius Notkus su DaliumiStrižanu iškovojo antrąją vietą.
Krasauskas, Darius. Skandalingoje naujagimės suluošinimo byloje - nauji įrodymai / Darius Krasauskas. - Iliustr. //
Panevėžio kraštas. - ISSN 2424-5100. - 2017, rugpj. 22, p. 1, 4.
Panevėžio apygardos teismas užbaigė civilinę bylą, kurioje jauni tėvai juodupiečiai Indrė ir VadimasŽigajevai, dėl
gydytojų kaltės susilaukę neįgalios dukros, siekė iš Rokiškio ligoninės prisiteisti sau ir dukrai per 120 tūkst. eurų
neturtinės žalos, taip pat turtinės žalos atlyginimo - kad iki gyvos galvos kas mėnesį būtų mokama minimalios
algos dydžio išmoka. Teismas nusprendė bylos medikams nekelti, tačiau tėvai gavo genetinių tyrimų atsakymus ir
su jais kreipsis į aukštesnės instancijos teismą.
Kudirkienė, Gailutė. O gal įminta ir Mindaugo pėda / Gailutė Kudirkienė. - Iliustr. // Panevėžio kraštas. - ISSN 24245100. - 2017, rugpj. 19, p. 7-8.
Apie rokiškėno istoriko, šviesuolio Vytauto Gasiūno išpuoselėtą sodybą, kurią puošia medinės kunigaikščių,
pagoniškų dievybių skulptūros; su prierašu "Meilę istorijai ir knygai įdiegė dėdė".
Rušėnienė, Lina. Darbą pakeitė, kad medžiotų pasakojimus / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio kraštas. - ISSN
2424-5100. - 2017, rugpj. 26, p. 7-9.
Apie iš Rokiškio krašto kilusį, dabar Vilniuje gyvenantį ekonomistą ir kraštotyrininką, Vilniaus universiteto
kraštotyrininkų sambūrio "Ramuva" vadovą, surengusį 25 ekspedicijas, "Versmės" leidyklos monografijų "Lietuvos
valsčiai" serijos vieną iš pradininkų ir sudarytoją Venantą Mačiekų; su prierašais "Tylėjo klausiamos, ar nori ėst",
"Neklusniojo dalis - gaidys", "Leidyklą įkūrė miesto vaikas".

Samuilovienė, Laima. Kartu vaikai tikrai gali daugiau / Laima Samuilovienė. - Iliustr. // Panevėžio kraštas. - ISSN
2424-5100. - 2017, rugpj. 29, p. 5.
Apie Panemunėlio universalaus daugiafunkcinio centro vykdytą vaikų vasaros socializacijos projektą, kurio metu 7
dienų stovykloje dalyvavo 17 vaikų.
Rušėnienė, Lina. Niūrią atliekų temą palydėjo kalambūru / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio kraštas. - ISSN
2424-5100. - 2017, rugpj. 19, p. 2.
Rokiškio rajono tarybos posėdyje politikai svarstė verslininkų bei ūkininkų peticiją dėl kainų už atliekas
Krasauskas, Darius. Valdžios panosėje įsikūrę benamiai tik jai ir nesmirdėjo / Darius Krasauskas. - Iliustr. //
Panevėžio kraštas. - ISSN 2424-5100. - 2017, rugpj. 3, p. 3, 4.
Apie benamius Rokiškio rajone ir mieste, keleto jų apsigyvenimą valdiškame sklype netoli savivaldybės.
Krasauskas, Darius. Vilkiukams mokyti pasirinko nuošalia bandą / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio kraštas.
- ISSN 2424-5100. - 2017, rugpj. 12, p. 3.
Apie Rokiškio rajone Neršionių k. vilkų padarytą žalą ūkininkams D. ir R. Milaševičiams.
Krasauskas, Darius. Muziejaus įkūrėjai pakirto kojas / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio kraštas. - ISSN 24245100. - 2017, rugpj. 19, p. 1, 6.
Onuškio bendruomenės pirmininkė ir muziejaus įkūrėja E. Blažienė atėjusi į muziejų rado įsilaužimo pėdsakus.
VAKARO ŽINIOS
Nagelė, Danas. "Skaidrioji" Vyriausybė - "švogerių" Vyriausybė / Danas Nagelė. - Iliustr. // Vakaro žinios. - ISSN
1648-7435. - 2017, rugpj. 24, p. 1, 2- 3.
Apie tai, jog ypatingą skaidrumą deklaravusi dabartinė LR Vyriausybė dirba taip pat, kaip ir ankstesnės, o į
įtakingus valstybinius postus siūlomi ne atrankas laimėję, o ministrams artimi asmenys; į Valstybinės duomenų
apsaugos inspekcijos (VDAI) direktoriaus postą teisingumo ministrė M. Vainiutė siūlo skirti ne atranką laimėjusį, o
pralaimėjusį žmogų; Teisingumo ministerija vietoj buvusio ilgamečio VDAI direktoriaus Alg. Kunčino, iš posto
pasitraukusio pavasarį, siūlo skirti Mykolo Romerio universiteto Viešosios teisės instituto profesorių D.
Beinoravičių. (str. VŽ. Interviu su Seimo nario P. Urbšio komentaru, VŽ. Tautos balsas)
VORUTA
Jencius, Viktoras. Apie desovietizaciją, J. Gabrį-Paršaitį ir kitus dalykus / Viktoras Jencius-Butautas // Voruta. - ISSN
1392-0677. - 2017, rugpj. 26 (Nr. 8), p. 7.
Kituose leidiniuose
Lietuvos Respublikos 1918-1940 m. vyriausybių ministrų biografinis žodynas. - Vilnius, 2016.
Tamošaitis, Mindaugas
Audėnas Juozas / Mindaugas Tamošaitis. - Portr. // Lietuvos Respublikos 1918-1940 m. vyriausybių ministrų
biografinis žodynas. - Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras: Lietuvos edukologijos universitetas, 2016. P. 86-89.

Gimė 1898 09 25 Rumpiškėnų k., mirė 1982 10 10 Niujorke. Lietuvos pasipriešinimo okupaciniams režimams
veikėjas, ekonomistas. 1919 metų Lietuvos partizanas.
Bitautas, Algis. Jankevičius Juozas / Algis Bitautas. - Portr. // Lietuvos Respublikos 1918-1940 m. vyriausybių
ministrų biografinis žodynas. - Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras: Lietuvos edukologijos
universitetas, 2016. - P. 197-199.
Gimė 1890 11 02 Vėbriuose, mirė 1945 04 22 Chvalynske, Saratovo srityje. Politikas, inžinierius.
Bitautas, Algis. Mironas Vladas / Algis Bitautas, Mindaugas Tamošaitis. - Iliustr. // Lietuvos Respublikos 1918-1940
m. vyriausybių ministrų biografinis žodynas. - Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras: Lietuvos
edukologijos universitetas, 2016. - P. 276-280.
1880 06 22 Kuodiškių vienkiemyje, mirė 1953 02 17 Vladimiro kalėjime. Kunigas, visuomenės veikėjas, Vasario 16osios akto signataras. Apdovanotas Vytauto Didžiojo 3 laipsnio (1930) ir Gedimino I laipsnio (1938) ordinais.
Tamošaitis, Mindaugas. Paknys Juozas / Mindaugas Tamošaitis. - Iliustr. // Lietuvos Respublikos 1918-1940 m.
vyriausybių ministrų biografinis žodynas. - Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras: Lietuvos edukologijos
universitetas, 2016. - P. 301-303.
Gimė 1883 09 23 Pakniškių vienkiemyje prie Jūžintų, mirė 1948 01 03 Reutlingen, Vokietijoje. Valstybės ir
visuomenės veikėjas, ekonomistas, bankininkas apdovanotas Gedimino 3 laipsnio ordinu 1928.
Bitautas, Algis. Tūbelis Juozas / Algis Bitautas, Mindaugas Tamošaitis. - Nuotr. // Lietuvos Respublikos 1918-1940
m. vyriausybių ministrų biografinis žodynas. - Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras: Lietuvos
edukologijos universitetas, 2016. - P. 442-447.
Gimė 1882 m. balandžio 18 d. *Ilgalaukiuose+, Panemunėlio vls.- mirė 1939 m. rugsėjo 30 d. Kaune. Agronomas,
visuomenės veikėjas, žurnalistas.
Svarauskas, Artūras. Tumėnas Antanas / Artūras Svarauskas. - Portr. // Lietuvos Respublikos 1918-1940 m.
vyriausybių ministrų biografinis žodynas. - Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras: Lietuvos edukologijos
universitetas, 2016. - P. 448-452.
Gimė 1880 05 13 Kurkliečių k. Rokiškio r., 1946 02 08 Bachmanninge. Valstybės ir visuomenės veikėjas.
Teisininkas. Profesorius.
Bitautas, Algis. Žukas Konstantinas / Algis Bytautas, Mindaugas Tamošaitis. - Portr. // Lietuvos Respublikos 19181940 m. vyriausybių ministrų biografinis žodynas. - Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras: Lietuvos
edukologijos universitetas, 2016. - P. 510-513.
Gimė 1885 01 06 Kaune, tačiau nuo 1886 m. su tėvais apsigyveno Obeliuose.

