
2021 metai VASARIS 

 
XXI AMŽIUS 

Levandavičiūtė, Ona. Mažutėlių vadas ir tarnas : Kunigui, švietėjui Jonui Katelei – 190 metų / Ona 
Levandavičiūtė. – Iliustr. // XXI amžius. – 2021, Nr. 5/ 6 (vas. 26), p. 24. 

Apie kunigą, švietėją, daraktorių Joną Katelę, minint jo 190 metų gimimo sukaktį. 
 

JI 

Rudokas, Ramūnas. „Siužetus sufleruoja pats gyvenimas“ : [pokalbis su kraštiečiu aktoriumi R. Rudoku apie 
darbą ir gyvenimą pandemijos metu] / [kalbėjosi] Lina Grinkevičienė. – Iliustr. // Ji. – ISSN 1392-253X. – 2021, 
Nr. 7 (vas. 17/23), p. 12–14. 

 
Skučaitė, Virginija. Juozo ir Jadvygos Tūbelių namai. – Iliustr. // Ji. – ISSN 1392-253X. – 2021, Nr. 6 (vas. 9), 
p. 62. 

Apie kraštiečio, tarpukario Lietuvos ministro pirmininko J. Tūbelio ir jo žmonos J. Tūbelienės-

Chodakauskaitės namus Kaune, Dainavos gatvėje. 
 

KAIMO LAIKRAŠTIS 
Baronienė, Nijolė. Nuo senų prisiminimų iki šiuolaikinio pripažinimo / Nijolė Baronienė. – Iliustr. // Kaimo 
laikraštis. – ISSN 2029-1248. – 2021, vas. 6/12 (Nr. 5), p. 17. 

Apie vilnos vėlimo meistrus rokiškėnus Alę ir Kęstutį Deksnius. 
 

Savivaldybių ribos. – Iliustr. // Kaimo laikraštis. – ISSN 2029-1248. – 2021, vas. 6/12 (Nr. 5), p. 7. 

Informuojama, kad Registrų centro duomenimis, šiuo metu Lietuvos gyvenamųjų vietovių teritorijų ribos 
yra nustatytos ir patvirtintos 46 šalies savivaldybėse. To dar nėra padariusios Skuodo, Rokiškio, Panevėžio 
rajonų, Pagėgių, Marijampolės, Kalvarijos ir Vilniaus miesto savivaldybės. 
 

KARYS 

Girdenis, Povilas. Nenugalėtas karys Jonas Laucė / Povilas Girdenis, Dalius Žygelis. – Iliustr., portr. – 
Bibliogr. išnašose // Karys. – 2021, Nr. 2, p. 46–53. 

Apie kraštietį, karį, pedagogą, rašytoją Joną Laucę. Tai vienintelis lietuvių rašytojas, sovietinės okupacijos 
metais nuteistas bei atlikęs laisvės atėmimo bausmę už grožinės literatūros kūrinį. 
 

LIETUVOS RYTAS 

Krasauskas, Darius. Trenerio žudikas tyli / Darius Krasauskas. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. 
– 2021, vas. 9, p. 6. 

Panevėžio teismas atvertė žinomo Rokiškio ledo ritulio trenerio Genadijaus Fitingovo nužudymo bylą, 
tačiau kaip tas nusikaltimas buvo įvykdytas, vis dar lieka paslaptyje. Už žmogžudystę teisiamas Egidijus 
Kazlauskas į teismą nebuvo atvežtas – jis su Panevėžyje susirinkusiais proceso dalyviais bendravo nuotoliniu 
būdu. Nukentėjusiomis pripažintos trenerio žmona ir dukra; aukos motina teismo pradžios nesulaukė, pranešta, 
kad ji prieš dvi savaites mirė. Aukos artimieji prašo priteisti iš E. Kazlausko per 332 tūkst. eurų žalai atlyginti.  
 

MANO SODYBA 

Deinarovič, Česlava. Sodyba, turinti ir senamiestį, ir naujamiestį / Česlava Deinarovič ; nuotr. Donatas 
Dragūnas. – Iliustr. // Mano sodyba. – ISSN 2345-0452. – 2021, Nr. 3, p. 6–14. 

Apie kraštietį tautodailininką medžio drožėją Joną Bugailiškį, gyvenantį Vilniuje.  
 

MOKSLO LIETUVA 

Riaubienė, Arida. Draugijos užsienio lietuviams remti akademinio skyriaus veikla / Arida Riaubienė. – Iliustr., 
portr. // Mokslo Lietuva. – ISSN 1392-7191. – 2021, vas. 3, p. 4, 5; vas. 22, p. 8, 9. 



Apie 1932 m. gruodžio 4 d. Vytauto Didžiojo universitete įsteigto Draugijos užsienio lietuviams remti 
akademinio skyriaus veiklą. 

NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 
Kubilius, Vytautas. Pamokslas apie pamokslaujantį inteligentą : Laiškas redaktoriui / Vytautas Kubilius // 
Naujasis židinys. – ISSN 1392 - 6845. – 2021, Nr. 2, p. 57–58. 

 

PANEVĖŽIO KRAŠTAS 

Kavoliūnas, Laimutis. Mirė vienintelis skiepų atsisakęs globotinis / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio 
kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2021, vas. 3, p. 3. 

Plečiantis didžiuliam židiniui Rokiškio rajono Skemų socialinės globos namuose, jo vadovas Gintaras 
Girštautas pranešė, kad sausio 25-ąją miręs per 60 metų globotinis vienintelis kategoriškai atsisakė skiepytis nuo 
„COVID-19“. Direktorius taip pat pranešė, kad labai daug jo pavaldinių nenori skiepytis: iš šiuo metu dirbančių 
204 darbuotojų pasiskiepijo tik kiek daugiau nei pusė. 
 
Kavoliūnas, Laimutis. Virusas išguldė Mašinų gamyklos darbuotojus / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // 
Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2021, vas. 3, p. 8. 

Koronaviruso paplitimas Panevėžio apskrityje – sergamumas, mirtys. Apie protrūkį Rokiškio mašinų 
gamykloje, kurioje susirgo dar 18 vyrų, viso šioje įmonėje jau serga beveik 30 žmonių. 

 

Rušėnienė, Lina. Sniego milžinas tvirtas kaip mūras / Lina Rušėnienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 
2424-5100. – 2021, vas. 6, p. 11. 

Rokiškio rajone, Kazliškyje, šiemet išdygo net 6 metrų aukščio senis besmegenis. Jį nulipdė 24 metų 
agronomijos mokslus baigęs Laurynas Mackus. Nuotraukose JAV lietuvių Algirdo ir Virginijos Petrauskų bei 
rokiškėno veterinaro Petro Šeško besmegeniai. 
 
Kudirkienė, Gailutė. Veterinaras Šeškas gydo vištas ir šeškus / Gailutė Kudirkienė. – Iliustr. // Panevėžio 
kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2021, vas. 6, p. 4, 9. 

Rokiškyje dirbantis veterinarijos gydytojas Petras Šeškas pasakoja apie savo darbo kasdienybę pandemijos 
metu, studijas, šeimą. Karantino metu veterinaro kabineto durys varstomos rečiau, veterinaras gydo ir telefonu. 
Dabar veterinarą gelbsti sutartys su ūkininkais – privalomi profilaktiniai patikrinimai, skiepai, gyvūnų 
įtraukimas į apskaitą, paženklinimas, profilaktinė priežiūra būtina ir paukštynams. Rokiškietis veterinaras 
Panevėžio regione garsėja kaip paukščių daktaras. 
 

Rušėnienė, Lina. Po maudynių savo stebuklinėje upėje net buvo tapęs meru / Lina Rušėnienė. – Iliustr. // 
Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2021, vas. 6, p. 5. 

Rokiškio rajono tarybos narys, ūkininkas Egidijus Vilimas ūkininkauja gimtinėje – Papiškių kaime prie 
Čedasų. Politikas juokiasi iš Viktoro Uspaskicho melagienų, kad Rokiškio rajone išgaunamas „Upo“ mineralinis 
vanduo gydo nuo koronaviruso ir šmaikštauja, kad maudynės tėviškės upėje jam prieš 17 metų padėjo tapti 
meru. 

 
Krasauskas, Darius. Sūnaus netekusi motina nesulaukė net teismo pradžios / Darius Krasauskas. – Iliustr. // 

Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2021, vas. 6, p. 2. 
Panevėžio teismas atvertė žinomo Rokiškio ledo ritulio trenerio Genadijaus Fitingovo nužudymo bylą, 

tačiau kaip tas nusikaltimas buvo įvykdytas, vis dar lieka paslaptyje. Už žmogžudystę  teisiamas Egidijus 

Kazlauskas į teismą nebuvo atvežtas – jis su Panevėžyje susirinkusiais proceso dalyviais bendravo nuotoliniu 
būdu. Nukentėjusiomis pripažintos trenerio žmona ir dukra; aukos motina teismo pradžios nesulaukė, pranešta, 
kad ji prieš dvi savaites mirė. Aukos artimieji prašo priteisti iš E. Kazlausko per 332 tūkst. eurų žalai atlyginti. 
 
Rušėnienė, Lina. Pjedestalą nustūmę išvarė į skaistyklą / Lina Rušėnienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 
2424-5100. – 2021, vas. 10, p. 3, 7. 

Rokiškio krašto muziejus Apdovanojimų komisijai parengė siūlymą apdovanoti Sąjūdžio rajono skyriaus 
pirmininką Leoną Jankauską mero padėkos raštu. Komisija nusprendė, kad to per maža, ir teikė pasiūlymą jam 



suteikti krašto garbės piliečio vardą. Rokiškio rajono tarybos posėdyje politikai 2 balų persvara atmetė 
sąjūdininko Leono Jankausko kandidatūrą į krašto garbės piliečio vardą. Po tokio sprendimo rajono gyventojai 
skilo į priešingas stovyklas. Mero Ramūno Godeliausko ir politikų Egidijaus Vilimo, Irmanto Tarvydžio, Algio 
Čepulio, Dijanos Meškauskienės, Dalios Lūžienės-Malijonienės, Linos Meilutės-Datkūnienės bei sąjūdininkės 
Teresės Gailiūnienės komentarai. 

 

Virusas nusinešė dar vienos medikės gyvybę / anyksta.lt inf. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-

5100. – 2021, vas. 10, p. 5. 
Mirė COVID-19 sirgusi Anykščių rajono medikė Dalė Buterlevičienė, kilusi iš Rokiškio rajono. 

 

Rušėnienė, Lina. Valdininkai penktadieniais – kaip tikri tūzai / Lina Rušėnienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – 
ISSN 2424-5100. – 2021, vas. 17, p. 5. 

Nuotoliniu būdu dirbantys Rokiškio rajono savivaldybės valdininkai ir tarnautojai penktadieniais nuo pietų 
jau ilsisi. Savivaldybės administracijai vadovaujantis konservatorius Andrius Burnickas patvirtino, kad 
penktadienį savivaldybė dirba tik iki 13 valandos. Tokiu darbo grafiku Savivaldybė dirba jau daugiau nei 
pusmetis. 

 
Baronienė, Daiva. Kultūros sostinės palikimas – išpaišytos daugiabučių sienos / Daiva Baronienė. – Iliustr. // 
Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2021, vas. 24, p. 9, 13. 

Rokiškio rajono Juodupės miestelis pernai buvo Mažąja kultūros sostine. Vienintelis renginys – Vasario 
16-ajai skirta Juodupės – šalies Mažosios kultūros sostinės – atidarymo šventė buvo tokia, kokia ir buvo 
planuota, dar Kaziuko turgus. Vėliau paskelbus karantiną neįvyko pavasarinė inkilų kėlimo šventė, į Antaninių 
šventę atėjo nedaug žmonių. Vasarą organizuotas Juodupės ralis, Juodupėje vykęs rajono bendruomenių 
sąskrydis. O štai kultūros sostinės kulminacija tapęs įvykis – dviejų gyvenvietės daugiabučių išpiešimas 

aerozoliniais dažais (aut. Tadas Šimkus). Su kultūros sostinės įkvėpėjos, filosofės, ūkininkės Linos Meilutės-
Datkūnienės pasakojimu apie gyvenvietę, jos istoriją, kultūrinį gyvenimą, Juodupės bendruomenės pirmininko 
Zenono Viduolio, seniūno Valdo Adomonio, seniūnijos meno vadovės Astos Jakuntavičienės komentarais. 
 
Rušėnienė, Lina. Namiškiai atsisakė gražuolę pilį valgyti / Lina Rušėnienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – 
ISSN 2424-5100. – 2021, vas. 24, p. 11. 

Rokiškio krašto muziejuje vyko aukcionas, kuriame buvo parduodamas meduolinis Rokiškio dvaras. Jį 
iškepė Bajoruose gyvenanti Anelė Čirūnaitė. Kepinį nupirko verslininkas Eimontas Jakulis. Kitas A. Čirūnaitės 
darbas – ant degtuko telpanti prakartėlė. Muziejaus parodoje, lange, ją buvo galima apžiūrėti per lupą. Biržai 
irgi turi meduolinę pilį. Ją iškepė Kirdonių kaime gyvenanti ir Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje, vaikų 
skyriuje, dirbanti Agnė Judita Drevinskaitė. Kepinį mergina dovanojo bibliotekai. Ji tikisi, kad pasibaigus 
karantinui, kūrinį išvys skaitytojai. 
 
Kudirkienė, Gailutė. Mokiniams gabeno ir instrumentus, ir netgi molį / Gailutė Kudirkienė. – Iliustr. – 

Rubrika: Kartų tiltai // Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2021, vas. 27, p. 5, 12. 

Karantino metu moksleiviai nuotoliniu būdu mokosi ir dailės, ir muzikos, ir šokio. Pedagogams nuotolinis 
mokymas atrodo sunkus, tėvai irgi patiria iššūkių, o moksleiviai situacijos nedramatizuoja, tikina, kad prie visko 
prisitaikė. Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos moksleivės Kamilė Čiūraitė, Viltė Bružaitė, mokyklos 
vadovė Vilma Steputaitienė, mokytoja Reda Kazlauskienė, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės 
skyriaus ugdytinės Greta Venskutė, Goda Lukšaitė, jų mamos Jurgita Venskienė, Gintarė  Lukšienė, moksleivė 
Unė Pugžlytė, mokyklos dailės skyriaus mokytoja Gražina Visockienė, biržietė kompiuterinės grafikos, tapybos 
ir meno istorijos mokytoja Jurgita Varžinskienė dalinasi mintimis apie nuotolinį mokymąsi ir mokymą. 
 

Rušėnienė, Lina. Plikame šventoriuje nebeliko palaimos / Lina Rušėnienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2021, vas. 27, p. 10–11. 
Rokiškio rajono Panemunėlio miestelyje bažnyčios šventoriuje išpjauti medžiai. Šių darbų iniciatorius – 

Rokiškio dekanas, kunigas Eimantas Novikas. Vietos gyventojams apmaudu dėl tokio kunigo poelgio. E. 
Novikas komentuoja, kad medžiai buvo sutrešę, peraugę, su įvairiais defektais, nors vietos gyventojams 



dauguma medžių atrodė visiškai sveiki. Bažnyčios teritorijoje augo apie 70 medžių, apie 40 nutarta kirsti. 
Medžiai trukdė bažnyčios fasadui, kaupė drėgmę, gadino tvorą. Bažnyčios šventoriuje palikta liepų alėja. 
Medžiai iškirsti, norint sutvarkyti šventorių prieš svarbius renginius šiais metais: bažnyčios jubiliejų, Gyvojo 
rožinio kongresą. Panemunėlio (Šv. Juozapo Globos) bažnyčia pastatyta 1911 metais, po garsiojo kunigo 
švietėjo Jono Katelės mirties. Jai statyti daugiausia lėšų skyrė dvarininkas Kazimieras Sventeckis ir ministro 
pirmininko Juozo Tūbelio tėvas Juozapas Tūbelis. Bažnyčia stebina 52 metrų dvilypiais bokštais. Šventorių 
juosia akmenų mūro ir metalinė tvora, pastatyta apie 1930-uosius. Medžiai, sekant J. Katelės tradicija, sodinti 
apie 1933 metus. 

SAVAITĖ 
Gimė Juozas Mikėnas : Prieš 120 metų. – Portr. // Savaitė. – ISSN 1392-8759. – 2021, Nr. 5 (vas. 4), p. 

39. 
1901 02 12 Skardupyje (dabar Latvijos teritorija) gimė skulptorius Juozas Mikėnas, mirė 1964 10 24 

Vilniuje. 

SAVAITGALIS 
Valonytė, Ligita. Našlę guodžia gražaus gyvenimo prisiminimai / Ligita Valonytė. – Iliustr. // Savaitgalis. – 
ISSN 2669-2546. – 2021, Nr. 8 (vas. 27), p. 14–17. 

Apie kraštiečio Prezidento Algirdo Brazausko našlę Kristiną Brazauskienę.  
 

STILIUS 

Blažytė-Uspaskich, Jolanta. Verslininkė Jolanta Blažytė (55 m.) : [žaibo interviu su kraštiete verslininke 
Jolanta Blažyte] // Stilius. – ISSN 1392-7159. – 2021, Nr. 5 (vas. 2), p. 36. 

 

Prisiminė vestuvių datą / Auksė Žukienė. – Iliustr. // Stilius. – ISSN 1392-7159. – 2021, Nr. 6 (vas 9), p. 
17. 

Apie atlikėjo kraštiečio A. Rimiškio ir jo žmonos Vaidos vestuves. 
 

ŠIANDIEN 

Kanopa, Vidmantas. Seimo naujokas Vidmantas Kanopa: „Labai skauda širdį girdint, kad kaimas tuštėja, 
regionai nyksta, yra dvi Lietuvos…“ : [pokalbis su Seimo nariu Vidmantu Kanopa ]. – Portr. // Šiandien. – ISSN 
2538-7510. – 2021, vas. 20/kovo 5 (Nr. 7/8), p. 5. 

Seimo Kaimo reikalų komiteto (KRK) pirmininko pavaduotojas, socialdemokratas V. Kanopa atsako į 
klausimus apie tai, kas paskatino jį pasukti į didžiąją politiką, ar KRK nariai vieningai sutaria dėl žemės ūkio ir 
apskritai kaimo problemų sprendimo, kokie svarbiausi projektai numatomi svarstyti KRK pavasario sesijoje, 
kokių parlamentinės kontrolės priemonių ketinama imtis ir kt. 
 

TARP KNYGŲ 

Margarita Rokienė [1942 08 05–2021 02 03] : [nekrologas] / Ukmergės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos 
bendruomenė. – Portr. // Tarp knygų. – ISSN 0868-8826. – 2021, Nr. 2, p. 42. 

Bibliotekininkė, ilgametė Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos direktorė 
Margarita Rokienė gimė Kalnelių k., Rokiškio r. 

 

Sveikiname // Tarp knygų. – ISSN 0868-8826. – 2021, Nr. 2, p. 38. 
Valstybės atkūrimo dienos proga vasario 16 d. Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda už 

nuopelnus Lietuvai ir jos vardo garsinimą pasaulyje Lietuvos valstybės ordinais ir medaliais apdovanojo 
labiausiai mūsų šaliai nusipelniusius asmenis. Tarp apdovanotųjų – Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos 
viešosios bibliotekos direktorė Nomeda Domeikienė, Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios 
bibliotekos direktorė Bronislava Lauciuvienė, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bib liotekos 

direktorius dr. Bronius Maskuliūnas, Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos 
direktorė Alicija Teresė Matiukienė. Jiems įteiktas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius. 
  



ŪKININKO PATARĖJAS 
Karantino sėkmės formulė: technologijos ir dėstytojų išradingumas. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 

1392-2769. – 2021, vas. 18, p. 12. 
Apie studijas Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje karantino metu. Yra kraštiečio, 

Bioekonomikos plėtros fakulteto docento, 2019 m. VDU Metų dėstytojo Valdemaro Makutėno pasisakymas. 

 

VAKARO ŽINIOS 

Miliūnaitė, Rita. Kalba auga kartu su visuomene : [pokalbis su kraštiete, Lietuvių kalbos instituto Bendrinės 
kalbos tyrimų centro vyriausiąja mokslo darbuotoja dr. Rita Miliūnaite] / [kalbino] Dalia Byčienė ; Irmanto 
Sidarevičiaus nuotr. // Vakaro žinios. – ISSN 1648-7435. – 2021, vas. 13, p. 7. 

 
1946 m. Amžinybėn išėjo lietuvių politikas A. Tumėnas. – Iliustr. // Vakaro žinios. – ISSN 1648-7435. – 

2018, vas. 13, p. 15. 

Apie kraštietį Antaną Tumėną, kuris buvo Lietuvos valstybės pirmosios Konstitucijos rengimo komisijos 
pirmininkas, vadovavo 10-ajam Lietuvos ministrų kabinetui, buvo teisingumo ministras. 
 

VALSTIEČIŲ LAIKRAŠTIS 
Genienė, Virginija. Auksarankei onuškietei karantinas neprailgsta / Virginija Genienė. – Iliustr. // Valstiečių 
laikraštis. – ISSN 1021-4526. – 2021, vas. 3, priedas „Moters pasaulis“, p. 12–13. 

Onuškyje (Rokiškio r.) gyvenanti Elena Skruodienė ima į rankas vąšelį ar virbalus ne tik per karantiną – 
nerti, megzti, siuvinėti, siūti ji mėgsta nuo jaunystės. 

 

Išgyvenęs trijų epochų permainas : [nekrologas]. – Iliustr., portr // Valstiečių laikraštis. – ISSN 1021-4526. 
– 2021, vas. 3, priedas „Ūkininkų žinios“, p. 5. 

Netekome šviesios ir iškilios asmenybės – ūkininko, politinio ir visuomenės veikėjo, talentingo vadovo 
rokiškėno Vytauto Šliko (g. 1929 m. Geruogių k., Šiaulių r.) 
 

ŽALIASIS PASAULIS 
Klimka, Libertas. Duonelę iškepti – ir pareiga, ir apeiga / Libertas Klimka. – Iliustr. // Žaliasis pasaulis. – 
ISSN 1392-2092. – 2021, vas. 25, p. 1, 8. 

Kraštietis apie žiemos tradicinę šventę. Tačiau pasibaigus vilkų mėnesiui, švente būdavo pagerbiama 
duonelė kasdieninė. Apie reikšmingą datą – vasario 5-ąją – Duonos dieną. Tądien bažnyčioje pašventinus ruginę 
riekutę, ji tampanti šventosios Agotos duonele. Apie duonos reikšmę lietuviams. 


