
2020 metai LIEPA 
 

XXI AMŽIUS 
Červokienė, Daiva. Apie medžio skulptūrų tradicijas ir jų kaitą. – Iliustr. // XXI amžius. – 2020, liep. 17, p. 3, 

4. 

Minint Tautodailės metus, Lietuvos tautodailininkų sąjunga Lietuvos liaudies buities muziejuje surengė 
Mažosios skulptūros parodą, kurioje pristatomi įvairių šalies regionų meistrų darbai, pirmą kartą – žymiojo 
menininko L. Šepkos kūriniai; su muziejaus vadovės G. Šapranauskaitės komentarais. 
 

Mirė gyvybės gynėja // XXI amžius. – 2020, liep. 24 (Nr. 28), p. 3. 

2020 06 09? mirė kraštietė, Pasaulio gydytojų „Už gyvybę“ Lietuvos asociacijos pirmininkė, medicinos m. 
dr. Giedrė Žilinskienė. 

 

Vertelka, Bronius. Kalviai / Bronius Vertelka. – Iliustr. // XXI amžius. – 2020, liep. 24 (Nr. 28), p. 12. 

Rokiškio rajone Kalvių gyvenvietėje pašventinta šalia kapinių pastatyta koplyčia, prie kurios šv. Mišias 
aukojo Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas. 

 

Prisiminkime: Prieškario kūrėjai. – Iliustr. // XXI amžius. – 2020, liep. 31, p. 16. 

Prieš 60 m. Vilniuje mirė kraštietis dailininkas Justinas Vienožinskis. 
 

GIMTOJI KALBA 
Gritėnienė, Aurelija. „Tėvynės jausmas išaugina kalbos jausmą“ / Aurelija Gritėnienė, Rita Urnėžiūtė. – Portr. 

// Gimtoji kalba. – ISSN 0868-5134. – 2020, Nr. 7, p. 12–16. 

Turinys: Kalbininko Petro Būtėno ir jo mokinės Aleksandros Kazickienės atminimą įamžinanti premija – 

mecenatės šimtmečio dieną; Aleksandros Kazickienės veiklos tąsa ir įprasminimas; „Ne sau, o Lietuvai“; 

Laikyti pirštus ant lietuvių kalbos pulso. 

Premija įteikta kraštietei, Lietuvių kalbos instituto vyriausiajai mokslo darbuotojai Ritai Miliūnaitei. 
 

LIETUVOS RYTAS 

Pretkutė, Jolita. Fotosesijų herojai – ir gyvatės, ir žalčiai: varliagyvius ir roplius tyrinėjanti mokslininkė 
įsitikinusi – žmonės vien iš nežinojimo bijo gyvačių: [pokalbis su rokiškėne Jolita Pretkute apie fotomedžioklę] 
/ [užrašė] Rūta Peršonytė. – Iliustr., portr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2020, liep. 30, p. 13. 

 

METAI  

Kubilius, Vytautas. „Poezijos pavasaris“ kaip poetinio gyvenimo veidrodis / Vytautas Kubilius; parengė 
Saulius Vasiliauskas // Metai. – ISSN 0134-3211. – 2020, Nr. 7, p. 156–158. 

Kraštiečio nuomonė apie 1976-ųjų „Poezijos pavasario “ almanachą, išsakyta minimų metų birželio 30 d. 
Rašytojų sąjungos poetų sekcijos susirinkime. 

 

NAUJOJI ROMUVA 
Letukytė, Neda. Tėvystei; Mėlynas: [eilėraščiai] / Neda Letukytė // Naujoji Romuva. – ISSN 1392-043X. – 

2020, Nr. 2, p. 66. 

Kraštietės kūryba. 
 

PANEVĖŽIO RYTAS 
Rušėnienė, Lina. Kas įveiks „natūralią“ siunčiamųjų tobulintis atranką? / Lina Rušėnienė. – Iliustr. // Panevėžio 
kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2020, liep. 4, p. 3. 

Rokiškio rajono tarybos posėdyje diskutuota apie Rokiškio rajono švietimo įstaigų vadovų kvalifikaciją 
ISM Vadybos ir ekonomikos universitete bei kursų apmokėjimą. 
 
Rušėnienė, Lina. Nekeistų į nieką Skaistės gražumo / Lina Rušėnienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 

2424-5100. – 2020, liep. 9, p. 2, 4. 

Apie Rokiškio rajono Konstantinavos kaimą, Skaistės ežerą bei vietinius gyventojus. 



 

Merai ravės, prižiūrės anūkus, dresuos šunis: [pokalbis su Panevėžio apskrities savivaldybių merais 
Ramūnu Godeliausku, Vytu Jarecku, Povilu Žaguniu, Gintautu Gegužinsku, Dainiumi Bardausku apie 

atostogas] / [kalbėjosi] Zina Paškevičienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2020, liep. 11, p. 

3. 

 
Baronienė, Daiva. Dukros dėkoja už natūralumo pamokas / Daiva Baronienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2020, liep. 11, p. 9–10. 

Apie Rokiškio rajone, Degeniuose, gyvenantį ūkininką, fotografą Virginijų Stumbrį. 
 

Rušėnienė, Lina. Gausi šeima didžiuojasi Pakapinių mafijos vardu / Lina Rušėnienė. – Iliustr. // Panevėžio 
kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2020, liep. 14, p. 5–6. 

Apie Raimundos ir Tado Senkevičių daugiavaikę šeimą, gyvenančią Rokiškio rajone, Aleksandravėlėje. 
 
Krasauskas, Darius. Teismo pirmininkei patarinės iš Rokiškio / Darius Krasauskas. – Iliustr. // Panevėžio 
kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2020, liep. 14, p. 2. 

Prezidento dekretais 5 metų kadencijai Panevėžio apylinkės teismo pirmininkės Virginijos Breskienės 
pavaduotojais paskirti Panevėžio apylinkės teisėja Šarūnė Butkuvienė ir Rokiškyje teisėju dirbantis Artūras 
Dilys. 

 

Krasauskas, Darius. Skulptoriui pasisekė išgelbėti jau antrą žmogų / Darius Krasauskas. – Iliustr. // Panevėžio 
kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2020, liep. 14, p. 3. 

Apie Rokiškio rajono, Žiobiškio kaimo gyventojo, skulptoriaus Gintaro Varno išgelbėtą pasiklydusią 
senyvą moterį. 
 

Baronienė, Daiva. Noro virsti pelenais pandemija neįžiebė / Daiva Baronienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2020, liep. 16, p. 2. 

Apie Panevėžio apskrityje esančius kolumbariumus – Obeliuose ir Šilaičių kapinėse Panevėžyje, jų 
poreikį. 
 

Baronienė, Daiva. Nebepatyrė palaimingojo dainų šventės nuovargio / Daiva Baronienė. – Iliustr. // Panevėžio 
kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2020, liep. 18, p. 8, 10. 

Panevėžio krašto moksleivių muzikos ir šokių kolektyvuose nuotaikos – ne pačios geriausios, nes šiųmetė 
Moksleivių dainų šventė nebeįvyko; su kolektyvų vadovų komentarais apie pasirengimą šventei, nuotaikas, yra 
rokiškėnės R. Lymano muzikos mokyklos pedagogės R. Kazlauskienės komentaras. 

 
Rušėnienė, Lina. Mero bendražygis – į centro vadovus / Lina Rušėnienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 

2424-5100. – 2020, liep. 18, p. 3. 

Naujuoju Rokiškio kūno kultūros ir sporto centro direktoriumi tapo Tadas Stakėnas, į rajono tarybą 
patekęs su mero Ramūno Godeliausko rinkimų sąrašu ir dirbo valdančiojoje koalicijoje. 
 
Baronienė, Daiva. Vienintelis buvo apdraudęs bažnyčią / Daiva Baronienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2020, liep. 21, p. 3. 

Kunigas Andrius Šukys netrukus atsisveikins su Rokiškio rajono Kamajų, Salų bei Duokiškio parapijomis 
ir išvyks į tarnystės vietą Utenos bei Anykščių rajonuose. Kunigaudamas Kamajuose kunigas apdraudė 
bažnyčią, ją suremontavo. 

 

Rušėnienė, Lina. Rokiškyje – tik koronaviruso šmėkla / Lina Rušėnienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 

2424-5100. – 2020, liep. 21, p. 4. 

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius A. Burnickas apie Socialinės paramos centre 
nustatytą teigiamą koronaviruso rezultatą, tačiau pakartojus tyrimą gautas rezultatas nepasitvirtino. 

 



Baronienė, Daiva. Močiučių patronės atlaidai galėtų būti dar gausesni / Daiva Baronienė. – Iliustr. // Panevėžio 
kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2020, liep. 25, p. 9. 

Apie Pandėlyje, Duokiškyje, Paįstryje rengiamus šv. Onos atlaidus. 
 
Krasauskas, Darius. Karvė nuo vilko gynėsi ragais ir nagais / Darius Krasauskas. – Iliustr. // Panevėžio 
kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2020, liep. 25, p. 1, 3. 

Juodupės girininkijos girininkas, medžiotojas Rytis Andriuškevičius apie Raišių kaime dienos metu vilkų 
užpultą karvę. 

 

Baronienė, Daiva. Vaižganto biustu liko nepatenkintas ir jo kūrėjas / Daiva Baronienė. – Iliustr. // Panevėžio 
kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2020, liep. 25, p. 5. 

Žurnalistas ir visuomenininkas Vytautas Bagdonas pasakoja Anykščių rajone, Maleišiuose, rašytojo Juozo 
Tumo-Vaižganto gimtinėje, stovinčio skulptoriaus Bernardo Bučo sukurto Vaižganto biusto atsiradimo istoriją, 
plačiau apie rašytoją ir kunigą Vaižgantą. 
 

Paškevičienė, Zina. Per karantiną duoną pardavinėjo ir po vieną centą / Zina Paškevičienė. – Iliustr. // 

Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2020, liep. 28, p. 2. 

Apie Rokiškio rajono bendrovės „Lašų duona“ produkciją. 
 
Kudirkienė, Gailutė. Ralio trasoje tikrai neišdygs puslaukinė karvė? / Gailutė Kudirkienė // Panevėžio kraštas. 
– ISSN 2424-5100. – 2020, liep. 28, p. 3. 

Apie Rokiškio rajono ūkininkų problemas dėl tarptautinio ralio čempionato organizavimo – varžybų trasos 
driekiasi palei puslaukinių galvijų aptvarus. 
 
Rušėnienė, Lina. Tarp metalinių dalgių – ir medinis / Lina Rušėnienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 

2424-5100. – 2020, liep. 28, p. 5. 

Apie Rokiškio rajone vykusią Pirmosios pradalgės šventę. 
 

RESPUBLIKA 
Graužinienė, Loreta. Loreta Graužinienė sugrįžta!: [pokalbis / kalbėjosi] Olava Strikulienė. – Portr. // 

Respublika. – ISSN 1392-5873. – 2020, liep. 18/24 (Nr. 29), p. 5. 

Pokalbis su kraštiete, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo vyriausiąja specialiste, 
buvusia Darbo partijos (DP) nare L. Graužiniene, viešai paskelbusia, kad dalyvaus Seimo rinkimuose Deltuvos 
pietinėje rinkimų apygardoje kaip savarankiškos politinės kampanijos dalyvė, apie tai, kokios partijos ideologija 
jai artimesnė. 

 

SANTARA 

Klimka, Libertas. Vasarą aplankius Rambyną: iš profesoriaus Liberto Klimkos dienoraščių. – Portr., iliustr. // 

Santara. – ISSN 1392-0979. – Nr. 171/172 (2020, vasara), p. 90–93. 

 

SAVAITĖ 
Jančienė, Birutė. Damos, besiburiančios vidurdienį / Birutė Jančienė. – Iliustr. // Savaitė. – ISSN 1392-8759. – 

2020, liep. 30 (Nr. 31), p. 30–31. 

Apie Rokiškio rajone, Bajoruose į klubą „Vidurdienio damos“ susibūrusias šio ir aplinkinių kaimų moteris 
ir jų veiklą. 

 

STILIUS 

Be ko neįsivaizduojate savo atostogų? – Iliustr. // Stilius. – ISSN 1392-7159. – 2020, liep. 7 (Nr. 26), p. 8. 

Mintimis dalinasi Rokiškio krašto garbės pilietė, aktorė Vaiva Mainelytė. 
 

Rimiškis, Andrius. Andrius Rimiškis (33 m.), dainininkas: [interviu su kraštiečiu dainininku]. – Iliustr. // 

Stilius. – ISSN 1392-7159. – 2020, liep. 14 (Nr. 27), p. 54. 

 



ŠIAURIETIŠKI ATSIVĖRIMAI 

Morkvėnas, Rimantas. Neišspausdinta knyga: „Genujietiškas dienoraštis“ (VII) / Rimantas Morkvėnas. – 

Iliustr. – Rubrika: Literatūriniai atsivėrimai // Šiaurietiški atsivėrimai. – ISSN 1392-6810. – 2020, Nr. 1, p. 86–
87. 

Iš kraštiečio diplomato dienoraščio apie darbą Genujos universitete. 
TARP KNYGŲ 

Riaubienė, Arida. „Kiekvieno inteligento yra pareiga įsigyti šį leidinį“: keletas faktų apie Vytauto Didžiojo 
albumą / Arida Riaubienė. – Iliustr. – Bibliogr. išnašose // Tarp knygų. – ISSN 0868-8826. – 2020, Nr. 7/8, p. 

19–24. 

Kraštietė apie 1933 m. Kaune išleistą „Vytauto Didžiojo mirties 500 metų sukaktuvėms paminėti albumą, 
1430–1930“. Straipsnio autorė pateikia knygotyriniu požiūriu įdomesnių faktų apie albumą, jo sudarytojus ir 
kitas šios knygos leidimo aplinkybes. 

 

TREMTINYS 
Žudynės Juodupėje / paruošė Stasys Ignatavičius. – Iliustr. // Tremtinys. – ISSN 2029-509X. – 2020, liep. 

10, p. 7. 

Apie 1941 m. birželio mėn. vykusias šaulių organizacijos narių žudynes Juodupėje. 
 

VAKARO ŽINIOS 
Nagelė, Danas. Nenuostabu, kad kelių direkcijos vadą atleido / Danas Nagelė // Vakaro žinios. – ISSN 1648-

7435. – 2020, liep. 10, p. 1, 5. 

Apie tai, jog Elektrėnų savivaldybėje šalia Vievio esančio kaimo gyventojai, gyvenantys šalia greitkelio 
Vilnius–Kaunas, keliolika metų laukia apsauginės sienelės, nes triukšmo rodikliai smarkiai viršija leistinus; o 
Rokiškio rajone sugalvojus asfaltuoti žvyrkelį, prieš keliolika metų iškirsta daugybė darbams trukdžiusių 
medžių, yra Duokiškio gyventojo S. Urbanavičiaus komentarai. 

 

VALSTIEČIŲ LAIKRAŠTIS 

Remia neariamųjų technologijų plėtrą. – Iliustr. // Valstiečių laikraštis. – ISSN 1021-4526. – 2020, liep. 

29, p. 6. 

Informuojama, kad žemės ūkio ministras A. Palionis lankėsi Rokiškio rajone, kur susitiko su Lietuvos 
neariminės tausojamosios žemdirbystės asociacijos nariais, apžiūrėjo pasėlius ir laukuose dirbančią techniką, 
aptarė ateities perspektyvas. Neariamosios žemdirbystės technologija ne tik leidžia mažinti CO° emisijų 
išsiskyrimą į atmosferą, bet ir sumažina žemės dirbimo kaštus. Dirbant šia technologija sunaudojama mažiau 
kuro žemės paruošimui, trąšų, augalų apsaugos produktų, mažėja pačių operacijų skaičius. Neariamosios 

technologijos naudojimas išsaugo dirvožemio viršutinio sluoksnio mikroflorą, sumažina dirvožemio eroziją. 
Nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane numatyta siekti, kad neariamosios žemės ūkio 
technologijos iki 2030 m. būtų taikomos 650 tūkst. ha plote. Šių metų pasėlių deklaravimo duomenimis, tokiu 
būdu apdirbamos žemės plotas Lietuvoje sudaro 243 tūkst. Ha, o neariamąsias technologijas taiko 1641 ūkiai 
(parengta pagal ŽŪM). 
 

ŽALIASIS PASAULIS 
Ulevičiūtė, Martyna. Gyvatės – savotiška meditacija: taip sako tik gyvates miškuose fotografuojanti 
miškininkė Jolita Pretkutė / Martyna Ulevičiūtė. – Iliustr., portr. // Žaliasis pasaulis. – ISSN 1392-2092. – 2020, 

liep. 23, p. 1, 5, 11. 

Valstybinių miškų urėdijos Rokiškio regioninio padalinio medelyno specialistė Jolita Pretkutė laisvalaikiu 
užsiima išties neeiline veikla – fotografuoja gyvates, o pavojingąją angį vadina vienu nuostabiausių gyvūnų. 


