
2019 metai  SAUSIS 

 

BIRŽIEČIŲ ŽODIS 

 

Petkevičiūtė, Birutė 

Pilies arsenalo salėje pristatyta sėlių apranga / Birutė Petkevičiūtė. – Iliustr. // Biržiečių žodis. – ISSN 

1392-7531. – 2019, saus. 22, p. 6. 

Biržų krašto muziejuje „Sėla“ vyko 2019 metų kalendoriaus „IX–XIII a. sėlių apranga“, kuriame pateikti 

rekonstruoti Vėlyvojo geležies amžiaus sėlių kostiumų vaizdai ir jų detalių aprašymai, pristatymas. Atkurtus 

to amžiaus drabužius demonstravo Kupiškio kultūros centro folklorinio ansamblio „Kupkėmis“ nariai. 

 

XXI AMŽIUS 

 

Vasiliauskienė, Aldona 

Sibiro tremtinys, tautodailininkas, Skapiškio šviesulys / Aldona Vasiliauskienė. – Iliustr. // XXI amžius. 

– ISSN 2029-1299. – 2019, saus. 11, p. 14. 

Apie B. J. Bickų (1934-2018), minint jo gimimo 85-ąsias metines. 

 

Vasiliauskienė, Aldona 

Trijų Karalių šventė su vyskupu / Aldona Vasiliauskienė. – Iliustr. // XXI amžius. – ISSN 2029-1299. – 

2019, saus. 18, p. 14. 

Apie šventę Skapiškio bažnyčioje ir pasiruošimą jos paminėjimo istoriniuose šaltiniuose 500 metų 

sukakties minėjimui. 

 

Vasiliauskienė, Aldona 

Monospektaklis Dievo tarno Mečislovo Reinio jubiliejams / Aldona Vasiliauskienė. – Iliustr. // XXI 

amžius. – ISSN 2029-1299. – 2019, saus. 25, p. 13. 

Apie Kupiškyje ir Skapiškyje vykusiuose renginiuose, skirtuose arkivyskupo M. Reinio mirties 65-osioms 

ir gimimo 135-osioms metinėms, parodytą kunigo R. Švenčionio monospektaklį „Žmogaus laisva valia. Vysk. 

M. Reinio pasirinkimo kryžkelės“. 

 

LIETUVOS ŽINIOS 

 

Baronienė, Daiva 

Merijos tarnautojams – tarnybiniai butai / Daiva Baronienė. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – ISSN 1822-

1637. – 2019, saus. 4, p. 6. 

Rašoma, kad su savivaldybės administracijos specialistų stygiumi susidūrusi Ukmergės r. valdžia nutarė 

sudaryti galimybę savivaldybės administracijos tarnautojams gauti tarnybinį butą. Ukmergės r. meras 

R. Janickas „Lietuvos žinioms“ sakė, kad dėl mažų tarnautojams mokamų atlyginimų jie negali konkuruoti su 

verslu, todėl nutarė sudaryti galimybę savivaldybės administracijos tarnautojams gauti tarnybinį butą. Anot 

jo, toks sprendimas priimtas ir dėl to, kad Ukmergėje išsinuomoti gyvenamąjį plotą sudėtinga. Anot mero, 

šiuo metu Ukmergės r. savivaldybė turi 10 tarnybinių butų, o šiemet šį skaičių ketinama padvigubinti. 

Pasvalio r. savivaldybės meras G. Gegužinskas teigė, jog šioje savivaldybėje apskritai nėra tarnybinių butų 

fondo, buvo vienintelis toks butas, kurį jie ketino suteikti į Pasvalio r. galinčiam atvykti gydytojui, tačiau 

gydytojo butas nesuviliojo. Tarnybinis butas buvo perkeltas į socialinio būsto fondą. Utenos r. savivaldybės 

meras J. Katinas informavo, jog ši savivaldybė tarnybinių butų taip pat neturi, artimiausiuose Utenos r. 

savivaldybės planuose nėra numatyta įsigyti tarnybinių butų. Kupiškio r. savivaldybės administracijos dir. 

M. Mališauskas teigė, jog rajone šiuo metu galiojo tvarka, suteikianti teisę tarnybinį butą gauti ir merijos 



darbuotojams, tačiau neseniai paaiškėjo, kad turimas tarnybinis butas nesulaikė merijoje dirbusios specialistės, 

ji išėjo iš darbo. 

 

Baronienė, Daiva 

Nauja Kretingos biblioteka pagaliau atvėrė duris / Daiva Baronienė. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – ISSN 

1822-1637. – 2019, saus. 18, p. 6. 

Rašoma, kad lankytojus pradėjo priiminėti dešimt su puse metų statyta Kretingos r. savivaldybės 

M. Valančiaus viešoji biblioteka. Iki įsikuriant šiose patalpose, kultūros įstaigai iš vietos į vietą teko kraustytis 

septyniskart. Anot bibliotekos dir. B. Karčauskienės, daugiau kaip 3 tūkst. kv. m ploto bibliotekos statyba 

kainavo 4,3 mln. eurų. Skuodo r. savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos dir. J. Grušas „Lietuvos 

žinioms“ sakė, kad jie liko paskutiniai ir vieninteliai šalyje nepasistatę naujos bibliotekos. Naujos bibliotekos 

pastatas jau stovi, bet nėra lėšų jam įrengti. Rokiškio r. savivaldybės J. Keliuočio viešosios bibliotekos dir. 

pavaduotoja D. Vilkickienė pasidžiaugė, jog šiemet, Rokiškiui tapus Lietuvos kultūros sostine, planuojamas 

šiuo metu baigiamos rekonstruoti šio miesto bibliotekos atidarymas. Šiuo metu rekonstruojama ir Kupiškio r. 

savivaldybės viešoji biblioteka, įsikūrusi buvusioje šio miesto sinagogoje. Bibliotekos vadovas A. Venckus 

tikino, kad rekonstruota biblioteka duris atvers 2020-aisiais. 

 

PANEVĖŽIO BALSAS 

 

Įamžinti akmenyje. – Nuotr. // Panevėžio balsas. – ISSN 1392-8201. – 2019, saus. 14/20 (Nr. 2), p.7. 

Kaune Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje esančioje knygnešių sienelėje iškaltos žmonių, aktyviai 

dirbusių lietuviškos spaudos draudimo laiku, pavardės, tarp kurių ir mūsų krašto – Panevėžio žmonės: sunkiai 

nukentėję knygnešiai: Adomas Ladukas, Karolina Laurinavičiūtė ir Kazys Ūdra; pasižymėję knygų skleidimo 

organizatoriai: Felicija Bortkevičienė, Jonas Burba, Stanislovas Didžiulis, Povilas Jakubėnas, Felicijonas 

Lelis, Juozas Medeikis, Petras Vileišis, Antanas Vytartas ir Gabrielė Petkevičaitė-Bitė; labai pasižymėję 

knygnešiai: Antanas Bataitis, Jurgis Bielinis, Kazys Gumbelevičius, Juozas Maldžius, Juozas Milašiūnas, 

Konstantinas Narkevičius, Pranas Stakauskas, Stasys Stakelė ir Petras Šėmbelis 

 

PANEVĖŽIO KRAŠTAS 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Bedarbiu pabuvo tik kelias minutes / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-

5100. – 2019, saus. 5, p. 3. 

Pastarajame Kupiškio rajono tarybos posėdyje politikai priėmė keistą sprendimą – iš pradžių Alizavos 

pagrindinės mokyklos direktorių 56 metų Gintarą Paškauską atleido iš darbo, o po kelių minučių paskyrė į tas 

pačias pareigas naujai penkerių metų kadencijai. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Valdovė – buhalterė / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2019, saus. 

3, p. 1–2. 

Kupiškio rajono savivaldybės kontrolierė Vilma Mažeikienė tvirtina, kad Savivaldybės administracijos 

direktorius Marius Mališauskas šiurkščiai pažeidė Valstybės tarnybos įstatymą, nes audito metu nepateikė 

visų duomenų, kiek užpernai jo pavaldiniams buvo išmokėta priedų ir priemokų prie darbo užmokesčio. 

Rajono meras Dainius Bardauskas net nesiruošia bausti savo darbo neatliekančio partiečio administracijos 

direktoriaus, o šis visą kaltę verčia buhalterėms. 

 

Kudirkienė, Gailutė 



Blaivybė gali suvienyti, bet gali ir supykdyti / Gailutė Kudirkienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 

2424-5100. – 2019, saus. 5, p. 7, 9. 

Kupiškio rajone, Alizavoje, gyvenantys 91 metų Eugenija Glemžienė ir zakristijonas Petras Trainys 

prisimena tarpukaryje veikusį blaivybės sąjūdį; su prierašu „Pats M. Valančius kreipėsi į alizaviečius“. 

 

Subačius, Gintautas 

Vyko ir per pietų pertrauką / Gintautas Subačius. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-5100. – 

2019, saus. 8, p. 3. 

Apie labdaros ir padėkos vakarus Pasvalyje ir Kupiškyje. 

 

Subačius, Gintautas 

Mokyklas renovavo, kad vėjais paleistų? / Gintautas Subačius. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 

2424-5100. – 2019, saus. 15, p. 3, 5. 

Apie moksleivių mažėjimą ir mokyklų uždarymą Panevėžio apskrityje. 

 

ROKIŠKIO SIRENA  

 

Konferencijoje Kupiškyje – svarbios temos ir aktualūs Rokiškio dekanato dvasininkų pranešimai. – 

Iliustr. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2019, saus. 8, p. 1, 3, 4. 

Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centre vyko dvasingumui skirta IV tarptautinė mokslinė 

konferencija „Popiežių vizitų svarba Katalikų Bažnyčiai ir visuomenei Lietuvoje“. Konferencijoje pranešimą 

apie šiuolaikinį požiūrį į sielovadą skaitė Kamajų, Salų ir Duokiškio klebonas A. Šukys. 

 

TV ANTENA 

 

Skliutaitė, Iveta 

Moko kabintis į gyvenimą / Iveta Skliutaitė // TV antena. – ISSN 1392-236X. - 2019, nr. 1, p. 50. 

Apie aktorę Violetą Mičiulienę. 

 

ŪKININKO PATARĖJAS 

 

Juškienė, Virginija 

Vaikus gelbsti vietinės, neapmokamos iniciatyvos / Virginija Juškienė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – 

ISSN 1392-2769. – 2019, saus. 22, p. 5. 

Apie vaikų dienos centrus Kupiškio r. Rašoma, kad iniciatyvos juos steigiant ėmėsi savivaldybė, 

suteikdama jiems patalpas, apmokėdama komunalines išlaidas. Svarstomi tolesnės centrų plėtros planai - 

sumanyta juos kurti ir kitose rajono mokyklose. Apie padėtį šioje srityje ir planus ateičiai pasakoja Kupiškio 

Povilo Matulionio progimnazijos dir. R. Latvys, savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja 

J. Trifeldienė, Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos laikinoji vadovė L. Kilkuvienė. 

 

Juškienė, Virginija 

Asmeninių nuotraukų albumuose slypi šalies istorija / Virginija Juškienė. – Iliustr. – Rec. leid.: Kupiškio 

krašto vaizdai / [parengė Aušra Jonušytė]. [Kupiškis]: [Kupiškio etnografijos muziejus], 2018 // Ūkininko 

patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2019, saus. 10, p. 8. 

Kupiškio etnografijos muziejaus muziejininkė Aušra Jonušytė išleido fotografijų albumą „Kupiškio krašto 

vaizdai“. 

 

Juškienė, Virginija 



Ministerija remia smulkiuosius, tik nedaug beliko remiamųjų / Virginija Juškienė. – Iliustr. // Ūkininko 

patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2019, saus. 17, p. 1, 5. 

Apie Žemės ūkio ministerijos siūlomas paramos priemones dėl kiaulių maro rūpesčių turintiems kiaulių 

augintojams. 

 

Juškienė, Virginija 

Melioracijos reikalai Lietuvoje palikti Dievo valiai / Virginija Juškienė. – Iliustr., portr. // Ūkininko 

patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2019, saus. 17, p. 8. 

Apie melioracijos specialistų trūkumą Kupiškio, Rokiškio, Biržų rajonuose. 

 

Juškienė, Virginija 

Pievų kokybė po gamtos kataklizmų – rimta ūkininkus kankinanti problema / Virginija Juškienė. – Iliustr. 

// Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2019, saus. 24, p. 7. 

Lietuvos pieno gamintojų asociacija ir Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kupiškio ir Rokiškio 

biurų specialistai Kupiškyje ūkininkams surengė seminarą apie ganyklų ir pievų problemas. 

 

Juškienė, Virginija 

Verslo mokykla priėmė laiko iššūkius / Virginija Juškienė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-

2769. – 2019, saus. 29, p. 6. 

Apie Kupiškio technologijos ir verslo mokyklą. 

 

Juškienė, Virginija 

Verslo mokykla priėmė laiko iššūkius / Virginija Juškienė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-

2769. - 2019, saus. 29, p. 6. 

Apie Kupiškio technologijos ir verslo mokyklą. 

 

VORUTA 

 

Ramaneckienė, Irena 

Pasauliečų organizuota konferencija Kupiškyje Popiežiaus vizito Lietuvoje tema / Irena Ramaneckienė. 

– Iliustr. // Voruta. – ISSN 1392-0677. – 2019, saus. 26, p. 7, 14, 16. 

Apie Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centre vykusią dvasingumui skirtą IV tarptautinę mokslinę 

konferenciją „Popiežių vizitų svarba Katalikų Bažnyčiai ir visuomenei Lietuvoje“, kurios organizatoriai – 

Kupiškio rajono savivaldybė, Šiaulių universitetas, visuomeninės organizacijos. 

 


