
2020 metai LAPKRITIS 

 
XXI AMŽIUS 

Prisiminkime: Valstybės kūrėjai. – Portr. // XXI amžius. – 2020, lapkr. 13, p. 15. 

Yra apie kraštietį Juozą Jankevičių. Gimė 1880 11 02 Vėbriuose, mirė 1945 04 22 Chvalynske, Saratovo 
srityje. Politikas, inžinierius, XIV vyriausybės susisiekimo ministras, docentas. 

 

Vertelka, Bronius. Nuo šaukštų iki atminimo ženklų žymiems žmonėms / Bronius Vertelka. – Iliustr. // XXI 

amžius. – 2020, lapkr. 20, priedas „Abipus Nemuno“, p. 1. 

Apie Panemunėlyje gyvenantį rokiškėną tautodailininką, medžio drožėją bei sertifikuoto tautinio paveldo 
produktų tradicinį amatininką Vidmantą Zakarką, jo išdrožtus stogastulpius žymiems krašto žmonėms. 
 
Vertelka, Bronius. Laisva kaip vėjas kūryba yra Dievo dovana / Bronius Vertelka. – Iliustr. // XXI amžius. – 

2020, lapkr. 20, priedas „Abipus Nemuno“, p. 3. 

Apie Panevėžio rajono Savivaldybės viešojoje bibliotekoje veikusią rokiškietės ūkininkės ir 
tautodailininkės B. Dapkienės tapybos darbų parodą. 
 

KULTŪROS BARAI 

Saja, Kazys. Lietuvos signatarai devyniasdešimtaisiais: [eilėraštis] / Kazys Saja // Kultūros barai. – ISSN 0134-

3106. – 2020, Nr. 11, p. 62–63. 

Eiliuotame šarže minima ir kraštietė signatarė B. Valionytė. 
 

LIETUVOS RYTAS 

Krasauskas, Darius. Šantažo įrankis – netikėtas nėštumas / Darius Krasauskas // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-

2351. – 2020, lapkr. 10, p. 6. 

Apie tai, kad pažinčių svetainėje prasidėję rokiškėno santykiai su panevėžiete baigėsi moters bandymu 
sukčiauti, siekiant pasipelnyti. 
 

Krasauskas, Darius. Nutrūkęs šuo sukandžiojo ranką / Darius Krasauskas. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 

1392-2351. – 2020, lapkr. 17, p. 16. 

Apie nelaimingą atsitikimą Juodonių kaime, kai nutrūkęs V. Bačiulio šuo užpuolė į svečius atėjusią 
vilnietę, savaitgaliui atvažiavusią į savo sodybą. 

 

Krasauskas, Darius. Senus pienvežius daužė paauglys / Darius Krasauskas. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 

1392-2351. – 2020, lapkr. 19, p. 24. 

Apie nepilnamečių vandalų apniokotą AB „Rokiškio sūris“ atviroje teritorijoje įkurtą pienvežių muziejų. 
 
Krasauskas, Darius. Nuteisė kunigą / Darius Krasauskas. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 

2020, lapkr. 28, p. 10. 

Rokiškio Šv. Apaštalo Evangelisto Mato bažnyčios kunigas D. Matiukas lapkričio 26 d. Rokiškio rūmų 
pripažintas kaltu dėl disponavimo pornografiniu turiniu ir tokio paties turinio medžiaga, kurioje vaizduojami 
vaikai; teismas, subendrinęs bausmes, skyrė 7,5 tūkst. eurų (150 MGL) dydžio baudą, konfiskavo kompiuterį. 

 

MANO ŪKIS 
Stumbrys, Virginijus. [Komentaras]: [pokalbis su Rokiškio r. ūkininku, veislinių limuzinų augintoju 
Virginijumi Stumbriu] / kalbėjosi Dovilė Šimkevičienė. – Iliustr. // Mano ūkis. – ISSN 1392-3595. – 2020, Nr. 

11, p. 54. 

 

MOTERIS 
Markovičienė, Gitana. Diana Glemžaitė – miško sesuo, mokėjusi numirti / Gitana Markovičienė // Moteris. – 

ISSN 0235-8999. – 2020, Nr. 10 (spalis), p. 172–177. 

Apie poetę, partizanę D. Glemžaitę. 
  



NAMIE IR SODE 

Stražnickas, Laimius. Pripažinta pasaulyje, mažai žinoma Lietuvoje / Laimius Stražnickas. – Iliustr. // Namie 

ir sode. – ISSN 2335-7266. – 2020, Nr. 23 (lapkr. 6), p. 36–37. 

Gireišiuose, Rokiškio rajone yra 1 iš 3 UNESCO pasaulio paveldui priklausančių Struvės geodezinio 
lanko punktų. 

PANEVĖŽIO KRAŠTAS 
Krasauskas, Darius. Bebrai okupavo Rokiškio dvaro tvenkinį / Darius Krasauskas. – Iliustr. // Panevėžio 
kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2020, lapkr. 5, p. 3. 

Rokiškio pakraštyje, prie dvaro tyvuliuojančio tvenkinio apsigyvenę bebrai apgraužė liepas. Rokiškėnai 
paprašė medžiotojų pagalbos, šie pastatė spąstus ir kelis žvėris jau sugavo. Tvenkinyje apsigyvenę didieji 
graužikai miestiečiams rūpesčių sukeldavo ir anksčiau. 

 

Krasauskas, Darius. Nusiaubė pienvežių muziejų / Darius Krasauskas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 

2424-5100. – 2020, lapkr. 5, p. 5. 

Chuliganai apgadino AB „Rokiškio sūris“ teritorijoje po atviru dangumi esančio senų pienvežių muziejaus 
eksponatus. 

 
Krasauskas, Darius. Prastą meistrą pažinsi pagal kieme išmėtytas detales / Darius Krasauskas. – Iliustr. // 

Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2020, lapkr. 5, p. 5. 

Apie aplinkosaugininkų ir mokesčių inspektorių reidą po Rokiškio rajone esančius autoservisus ir lengvųjų 
mašinų remonto meistrų įmones. 

 

Baronienė, Daiva. Svajonė neišsipildė – garsiųjų kunigaikščių kripta liko paslaptimi / Daiva Baronienė. – 

Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2020, lapkr. 7, p. 7–8. 

Rokiškio bažnyčios remontas jau baigtas, tačiau vienų pirmųjų Rokiškio dvaro savininkų Krošinskių 
palaidojimo vietos aptikti nepavyko; su Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios klebono Eimanto 
Noviko pasakojimu. 

 
Kudirkienė, Gailutė. Prieš karantiną – bibliotekų šturmas / Gailutė Kudirkienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2020, lapkr. 7, p. 9. 

Apie knygų išdavimą artėjant karantinui Panevėžio apskrities bibliotekose; su Rokiškio Juozo Keliuočio 
bibliotekos direktorės Alicijos Matiukienės, Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekos direktoriaus 
pavaduotojos Audronės Palionienės, Panevėžio rajono viešosios bibliotekos vadovės Rūtos Bagdonienės bei 
Biržų Jurgio Bielinio bibliotekos direktorės Vilmantės Vorienės komentarais. 
 

Krasauskas, Darius. Brakonierių laimikis – auksinis, tik kita prasme / Darius Krasauskas. – Iliustr. // 

Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2020, lapkr. 12, p. 1, 3. 

Kriaunų seniūnijos Salinio ežere aplinkosaugininkai sulaikė brakonierius su žvejybos įrankiais ir neteisėtai 
sugauta žuvimi. 
 

Kavoliūnas, Laimutis. Dar šimtas naujų atvejų ir penkios mirtys / Laimis Kavoliūnas // Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2020, lapkr. 12, p. 13. 

Apie apskrityje daugėjančius COVID-19 susirgimus, Rokiškio rajone užfiksuota pirmoji mirtis nuo viruso. 
Mirė žinomas sąjūdininkas, tremtinys 83 m. Pranas Turonis. 

 

Šeima neria į naują verslą. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2020, lapkr. 12, p. 6. 

Apie kraštietį dainininką A. Rimiškį ir jo žmoną Vaidą, įkūrusius „ANVARI family line“ prekės ženklą ir 
prekiausiančius rankomis siūtais paltais. 
 
Kondrotaitė, Ligita. Aktorė Ligita Kondrotaitė: „Aš – gal net visas Kukutis“: [pokalbis su jubiliejinį 
gimtadienį švenčiančia kraštiete, J. Miltinio dramos teatro aktore Ligita Kondrotaite] / [kalbėjosi] Ramunė 
Balevičiūtė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2020, lapkr. 14, p. 11. 

 



Pranas Turonis 1937 04 02 – 2020 11 09: In Memoriam. – Portr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-5100. 

– 2020, lapkr. 14, p. 6. 

 

Krasauskas, Darius. Nutrūkęs šuo dantis suleido į moters ranką / Darius Krasauskas. – Iliustr. // Panevėžio 
kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2020, lapkr. 14, p. 1, 2. 

Apie nelaimingą atsitikimą Juodonių kaime, kai nutrūkęs V. Bačiulio šuo užpuolė į svečius atėjusią 
vilnietę, savaitgaliui atvažiavusią į savo sodybą. 

 

Krasauskas, Darius. Senus pienovežius suniokojo paauglys, du tik stebėjo / Darius Krasauskas. – Iliustr. // 

Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2020, lapkr. 19, p. 4. 

Apie nepilnamečių vandalų apniokotą AB „Rokiškio sūris“ atviroje teritorijoje įkurtą pienovežių muziejų. 

 
Kavoliūnas, Laimutis. Kupiškį paliko ir antras rokiškietis vadovas / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio 
kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2020, lapkr. 19, p. 1, 4. 

Kupiškio savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro vadovo postą paliko rokiškėnas 
gydytojas R. Baltrūnas, neišdirbęs nė metų. 

 

Rušėnienė, Lina. Palivarko liepos politikams – tai ne Bradesių ąžuolas / Lina Rušėnienė. – Iliustr. // Panevėžio 
kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2020, lapkr. 21, p. 3. 

Rokiškio rajono valdžia davė leidimą kirsti liepą Panemunėlio geležinkelio stotyje, Mažeikiškio palivarke, 
kur gimė ir užaugo pirmoji šalies teisininkė moteris Elena Jackevičaitė. Kitos trys ten pat augančios 
ilgakamienės kol kas bus genimos, bet numatyta vėliau nukirsti dar dvi. Taip buvo nuspręsta per savivaldybės 
tarybos Peticijų komisijos posėdį, kuriame dalyvavo ir dėl šių liepų išlikimo kovojanti Indrė Užukukytė. 
 
Kudirkienė, Gailutė. Bėda, kad vis labiau nelieka tikro naivumo / Gailutė Kudirkienė. – Iliustr. // Panevėžio 
kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2020, lapkr. 21, p. 9. 

Apie Rokiškio krašto muziejuje vykusią kasmetinę ataskaitinę Aukštaitijos regiono liaudies meistrų 
parodą, kurioje dalyvavo 158 autoriai, pateikę per 600 darbų. 
 

Rušėnienė, Lina. Po vieno skandalo atsėlino dar kitas / Lina Rušėnienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 

2424-5100. – 2020, lapkr. 26, p. 1, 2. 

Rokiškio socialinės paramos centro socialinė darbuotoja ir profesinės sąjungos pirmininkė Diana Kietienė 
rajono merui R. Godeliauskui ir savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinės apsaugos komitetui išsiuntė raštą 
dėl galimai neteisėtų struktūrinių pakeitimų šioje įstaigoje, siekiant ją atleisti iš pareigų. 
 

Kavoliūnas, Laimutis. Į Rokiškio ligoninę veža ir kitų rajonų viruso aukas / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr, // 

Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2020, lapkr. 26, p. 2, 4. 

Nors Rokiškio rajono ligoninėje ir fiksuotas koronaviruso susirgimų židinys, į ją vis dar vežami šiuo 
virusu susirgę kitų rajono gyventojai. 
 

Krasauskas, Darius. Tamsusis nuteisto kunigo gyvenimas vėl panirs į miglą? / Darius Krasauskas. – Iliustr. // 

Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2020, lapkr. 28, p. 1, 3. 

Rokiškio Šv. Apaštalo Evangelisto Mato bažnyčios kunigas D. Matiukas lapkričio 26 d. Rokiškio rūmų 
pripažintas kaltu dėl disponavimo pornografiniu turiniu ir tokio paties turinio medžiaga, kurioje vaizduojami 
vaikai; teismas, subendrinęs bausmes, skyrė 7,5 tūkst. Eurų (150 MGL) dydžio baudą, konfiskavo kompiuterį. 
 

Krasauskas, Darius. Raudonų kryžių pribraižė ant paminklų / Darius Krasauskas // Panevėžio kraštas. – ISSN 

2424-5100. – 2020, lapkr. 28, p. 4. 

Obeliuose vandalai išniekino sovietinių karių kapines, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kapo išniekinimo. 
 

SAVAITĖ 

Jei ne socialinė darbuotoja Greta, dvyliktokas net nebūtų nuvykęs į egzaminą. – Iliustr. // Savaitė. – ISSN 

1392-8759. – 2020, Nr. 46 (lapkr. 12), p. 20. 

Rokiškio socialinės paramos centro koordinatorė socialinė darbuotoja Greta Giriūnaitė apie savo darbą, 
pagalbą tėvų netekusiems vaikams. 



7 MENO DIENOS 

Kurmilevičiūtė, Aistė. Žemiškas žmogus: paroda „Petras Kalpokas (1880–1945) ir aplinka“ Nacionaliniame M. 

K. Čiurlionio dailės muziejuje: [recenzija] / Aistė Kurmilevičiūtė. – Iliustr. // 7 meno dienos. – ISSN 1392-

6462. – 2020, lapkr. 6, p. 7. 

Nuo birželio 20 d. Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje veikia vieno produktyviausio XX a. 
pirmojoje pusėje tarpukario dailininko, kraštiečio paroda „Petras Kalpokas (1880–1945) ir aplinka“.  
 

Jasiūnaitė, Irena. Kad į operą sugrįžtų teatras: jubiliejinis pokalbis su kraštiete operos soliste, LNOBT garbės 
emerite Irena Jasiūnaite / [kalbėjosi] Kristupas Antanaitis. – Iliustr. // 7 meno dienos. – ISSN 1392-6462. – 

2020, lapkr. 6, p. 3. 

Spalio 29-ąją kraštietė Irena Jasiūnaitė minėjo garbingą 95-erių metų jubiliejų, jai Lietuvos nacionaliniame 
operos ir baleto teatre buvo suteiktas Garbės emeritės vardas, įvyko iškilminga apdovanojimo įteikimo 
ceremonija. I. Jasiūnaitė tapo trečiąja teatro garbės emerite. Jubiliejaus proga apie operos dainininkės atėjimą į 
teatrą, dainavimą kartu su operos legenda Kipru Petrausku bei teatro užkulisius. 

 

TREMTINYS 

Nepamiršta tragiško likimo poetė / parengė Jolita Navickienė // Tremtinys. – ISSN 2029-509X. – 2020, 

lapkr. 13, p. 1, 4. 

Apie kraštietę poetę, partizanę D. Glemžaitę. 
 

Pranas Turonis 1937–2020: [nekrologas] / LPKTS Rokiškio filialas. – Portr. // Tremtinys. – ISSN 2029-

509X. – 2020, lapkr. 20, p. 7. 

TV ANTENA 

Rimiškis, Andrius. Nėrė į naujus vandenis: [pokalbis su kraštiečiu dainininku ir verslininku Andriumi 
Rimiškiu] / [kalbėjosi] Indrė Šlikaitė. – Iliustr. // TV antena. – ISSN 1392-236X. – 2020, Nr. 43 (lapkr. 10), p. 

18–19. 

Apie kraštietį dainininką A. Rimiškį ir jo žmoną Vaidą, įkūrusius „ANVARI family lina“ prekės ženklą ir 
prekiausiančius rankomis siūtais paltais. 

VAKARO ŽINIOS 
„Kunigėlis“: [žinutė]. – Iliustr. // Vakaro žinios. – ISSN 1648-7435. – 2020, lapkr. 27, p. 6. 

Žinutė apie tai, jog Rokiškio Šv. Apaštalo Evangelisto Mato bažnyčios kunigas D. Matiukas lapkričio 26 
d. Rokiškio rūmų pripažintas kaltu dėl disponavimo pornografiniu turiniu ir tokio paties turinio medžiaga, 
kurioje vaizduojami vaikai; teismas, subendrinęs bausmes, skyrė 7,5 tūkst. eurų (150 MGL) dydžio baudą, 
konfiskavo kompiuterį. 
 

Blažytė-Uspaskich, Jolanta. Verslininkė Jolanta Blažytė klausia: taip ir praleisime visą gyvenimą lindėdami po 
lova?: [pokalbis su kraštiete verslininke Jolanta Blažyte] / kalbėjosi Justina Gafurova // Vakaro žinios. – ISSN 

1648-7435. – 2020, lapkr. 21, p. 1, 3. 

Apie tai, jog kraštietė verslininkė socialiniame tinkle „Facebook“ vis dažniau dalijasi savo įžvalgomis apie 
Lietuvos ir pasaulio aktualijas; ir ne visos jos malonios valdžios žmonėms ar tiems, kurie aklai tiki valdžios 
nurodymais. 

VALSTIEČIŲ LAIKRAŠTIS 

Genienė, Virginija. Apie maliavotas Rokiškio lunginyčias / Virginija Genienė. – Iliustr. // Valstiečių laikraštis. 
– ISSN 1021-4526. – 2020, lapkr. 14, p. 18–19. 

Apie langinių tapybos plenerus Rokiškyje rengiantį ir vieną organizatorių dailininką A. Augutį, jo veiklą 
Rokiškyje, apie dalyvaujančius dailininkus, kurie šiemet po vykusio šešiolikto langinių tapymo plenero 
Respublikos g. namus papuošė jau restauruotomis langinėmis. 

 

Genienė, Virginija. Vidurdienio dama ir trys jos teatrai / Virginija Genienė // Valstiečių laikraštis. – ISSN 

1021-4526. – 2020, lapkr. 21, p. 15. 

Apie režisierę, aktorę, lėlininkę, moterų klubo „Vidurdienio damos“ narę, Bajorų kaimo (Rokiškio r.) 
kultūros centro meno vadovę Nijolę Knečiūnaitę-Čirūnienę. 
 

Genienė, Virginija. Šventųjų drožėjas parodų salę įkūrė garaže / Virginija Genienė. – Iliustr. // Valstiečių 
laikraštis. – ISSN 1021-4526. – 2020, lapkr. 28, p. 18–19. 



Apie tautodailininką medžio drožėją rokiškėną Juozą Čepulį. 


