
2019 metai  VASARIS 

 

ALIO JONAVA 

Startuoja projektas „Lyderių laikas 3“ / organizatoriai. – Iliustr. // Alio Jonava. – ISSN 1648-150X. 

– 2019, vas. 13, p. 4. 

Kvietimas registruotis į nacionalinio švietimo projekto „Lyderių laikas 3“ veiklas. Projekto 

veiklos vyks ir Jonavoje. 

 

BIRŽIEČIŲ ŽODIS 

Garbauskas, Algirdas 

Kryžiažodžių sprendėjus sukvietė Biržai / Algirdas Garbauskas. – Iliustr. // Biržiečių žodis. – 

ISSN 1392-7531. – 2019, vas. 26, p. 6. 

Biržuose vyko respublikinis kryžiažodžių sprendėjų turnyras, kurį organizavo „Oho“ redakcija ir 

Biržų kryžiažodžių sprendėjų grupė „Oho! Unt ratų“. 

 

DARBAS 

Šap, Valija 

Kupiškėnai „eksportuoja“ gyvenimo viltį: [pokalbis su psichologe Vitalija Šap] / [kalbėjosi] 

Viktoras Stanislovaitis. – Iliustr. // Darbas. – ISSN 1392-8287. – 2019, vas. 28, p. 2–3. 

Psichologė, Lietuvoje žinoma dėl vadinamojo Kupiškio algoritmo – unikalios prevencinės 

programos, leidusios kelis kartus sumažinti savižudybių skaičių Kupiškio rajone, vedusi mokymus ir 

Pasvalio rajono specialistams, pasakoja apie savižudybės problemą ir prevencinę programą; 

pateikiami nemokamos specialistų pagalbos Pasvalio rajone kontaktai. 

 

XXI AMŽIUS 

Vertelka, Bronius 

Kaimą galima sunaikinti, bet ne jo atminimą / Bronius Vertelka. – Iliustr. // XXI amžius. – ISSN 

2029-1299. – 2019, vas. 1, priedas „Abipus Nemuno“, p. 3–4. 

Apie Stračnių kaimą (Kupiškio r.), remiantis jo gyventojų pasakojimais. 

 

Ramaneckienė, Irena 

Konferenciją organizavo pasauliečiai / Irena Ramaneckienė. – Iliustr. // XXI amžius. – ISSN 

2029-1299. – 2019, vas. 8, p. 15. 



Apie Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centre įvykusią dvasingumui skirtą IV tarptautinę 

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

organizatoriai – Kupiškio rajono savivaldybė, Šiaulių universitetas, visuomeninės organizacijos. 

Aktyviausiems dvasingumo idėjų puoselėtojams įteikti Seimo Kultūros komiteto pirmininko 

R. Karbauskio ir nario S. Tumėno pasirašyti padėkos raštai. 

 

Vasiliauskienė, Aldona 

Iš mokyklos išvaryta mokytoja širdyje nelaikė pykčio / Aldona Vasiliauskienė. – Portr. // XXI 

amžius. – ISSN 2029-1299. – 2019, vas. 22, p. 14–15. 

Ryškų pėdsaką Skapiškio krašte (Kupiškio raj.) palikusios mokytojos S. Mažeikytės (1927 06 

01–2019 01 04) atminimui. 

 

KAIMO LAIKRAŠTIS 

Juškienė, Virginija 

Nugyventa melioracijja – be specialistų, strategijos ir pinigų / Virginija Juškienė. – Iliustr., portr. 

// Kaimo laikraštis. – ISSN 2029-1248. – 2019, vas. 2/8 (Nr. 5), p. 1–2. 

Apie melioracijos specialistų trūkumą Kupiškio, Rokiškio, Biržų rajonuose. 

 

Juškienė, Virginija 

Užmojai padėti smulkiesiems gražūs, tik jau beveik neliko remiamųjų / Virginija Juškienė. – 

Iliustr. // Kaimo laikraštis. – ISSN 2029-1248. – 2019, vas. 2/8 (Nr. 5), p. 8. 

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

kiaulių augintojams. 

 

KATALIKAS 

Vasiliauskienė, Aldona 

Dvasingumui skirtas konferencijų ciklas Kupiškyje / Aldona Vasiliauskienė. – Iliustr. // 

Katalikas. – ISSN 2029-1302. – 2019, vas. 1, p. 2–3. 

Apie kasmetines dvasingumui skirtas republikines mokslines konferencijas, kurias globoja 

Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas. 

 

KELIONĖ 

Driaučiūnaitė, Ramunė 



Sušaudytos ir nukankintos Lietuvos vyriausybės / Ramunė Driaučiūnaitė. – Iliustr. // Kelionė. – 

ISSN 2538-6948. – 2019, nr. 1, p. 70–81. 

Apie ministrą pirmininką Antaną Merkį kilusį iš Skapiškio valsčiaus. 

 

LIETUVOS AIDAS 

Vasiliauskienė, Aldona 

Ketvirtoji dvasingumui skirta konferencija Kupiškyje / Aldona Vasiliauskienė. – Iliustr. – B.d. 

// Lietuvos aidas. – ISSN 1648-4215. – 2019, vas. 23/kovo 1 (Nr. 8), p. 11. 

Apie konferenciją „Popiežių vizitų svarba Katalikų Bažnyčiai ir visuomenei Lietuvoje“. 

 

Vasiliauskienė, Aldona 

Prisimenant Trijų Karalių šventę Skapiškyje / Aldona Vasiliauskienė. – Iliustr. // Lietuvos aidas. 

– ISSN 1648-4215. – 2019, vas. 16/22 (Nr. 7), p. 13. 

2019 m. sausio 6 – Trijų Karalių diena Skapiškyje buvo ypatinga šventė – joje dalyvavo 

Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, vyskupą atlydėję diakonas Raimundas Zimka, 

Kupiškio rajono meras Dainius Bardauskas, Šiaulių universiteto docentė dr. Irena Ramaneckienė, 

Kupiškio televizijos ir informacinio centro vadovas Povilas Vireliūnas su savo neatskiriama 

filmavimo kamera, gausus būrys skapiškėnų. Šv. Mišių metu pašventintas restauruotas pagrindinis 

bažnyčios aukos altorius, po Mišių – vyskupo susitikimas su skapiškėnais bendruomenės namuose, 

apsilankymas dr. Aldonos Vasiliauskienės sodyboje veikiančiame muziejėlyje „Pažintis su Ukrainos 

kultūra“. 

 

LIETUVOS ŽINIOS 

Lėka, Aušra 

Auksaburniai oro pilių statytojai / Aušra Lėka. – Iliustr., portr. // Lietuvos žinios. – ISSN 1822-

1637. – 2019, vas. 27, p. 1, 3. 

Rašoma, kad kandidatų į merus debatai leido pamatyti kokio lygio politikai siekia merų kėdės. 

Kai kam sunkiai sekėsi dorotis su laiko limitu. Kai kurie nesugebėjimą atsakyti į konkretų klausimą 

maskavo bendromis frazėmis apie vienybę, kovą su neskaidrumu, pažadais įtraukti žmones į valdymą. 

Kandidatų neglumino ir klausimai apie patyrimo stoką. Pvz., socialdemokratų kandidatas 

Kėdainiuose T. Bičiūnas pareiškė, kad iškilus būtinybei skambintų G. Paluckui ar Seimo narei 

R. Budbergytei. Debatų vedėjai auditorijos prašydavo įvardyti svarbiausias regiono problemas. 

Visose savivaldybėse žmonės visų pirma kėlė darbo vietų stygiaus problemas, klausė, ką norintysis 

tapti meru padarytų keldamas ekonomiką, spręsdamas migracijos problemas, išlaikydamas regione 



jaunimą. Debatuose būta visko - ir labiau humoro laidai ar grožinei literatūrai nei politinei rinkimų 

programai tinkamos leksikos, ir bandymų pažeminti konkurentą, o kandidatų į Biržų r. merus debatai 

baigėsi politikų susistumdymu. Vietos žiniasklaida rašė, kad debatus trikdė Biržuose išrinkto Seimo 

nario A. Šimo užgaulios replikos, o po renginio jis dabartiniam Biržų merui V. Valkiūnui vožė į petį. 

Kandidatų į merus debatus šešiose savivaldybėse moderavusio „Žinių radijos“ diskusijų laidų vedėjo 

A. Perednio nuomone, „vertinant pagal debatus apie trečdalis kandidatų „ netraukia“ net seniūno 

pareigoms“. Vis dėlto auditorijos debatų vedėją nuteikė teigiamai: „ Žmonės kelia kritinius 

klausimus, diskutuoja. Savivaldybių demokratija nelengvai, bet „užsiveda“. (Str. minimi kandidatai 

į Kupiškio r. merus V. Paliulis, A. Cesevičius, Visagino merė D. Štraupaitė, kandidatai į Švenčionių r. 

merus R. Krupenina, Seimo narys Z. Jedinskis, kandidatė į Joniškio r. merus R. Misiūnienė, kandidatė 

į Kaišiadorių r. merus R. Gliaudelienė, kandidatai į Rokiškio r. merus V. Kazlauskas, D. Lūžienė-

Malijonienė, kandidatas į Kėdainių r. merus I. Jankauskas, žurnalistė R. Miliūtė). 

 

PANEVĖŽIO KRAŠTAS 

Subačius, Gintautas 

Net iki skausmo pažįstami veidai / Gintautas Subačius. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 

2424-5100. – 2019, vas. 5, p. 2, 4. 

Apie kandidatus į merus Panevėžio apskrities savivaldybėse. 

 

Krasauskas, Darius 

Įspėjo nelįsti, kur P. Žagunis / Darius Krasauskas // Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-5100. – 

2019, vas. 12, p. 3. 

Melioracijos darbus atliekančios Kupiškio rajono Noriūnų „Nodamos“ įmonės vadovams jau ne 

pirmą kartą kilo abejonių, ar Panevėžio rajono savivaldybėje neproteguojama „Panevėžio 

melioracija“, kurios vienas iš akcininkų yra meras Povilas Žagunis. 

 

Balandytė, Saulė 

Vitražas su Trispalve išsilaikė per sovietmetį? / Saulė Balandytė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. 

– ISSN 2424-5100. – 2019, vas. 14, p. 2, 5. 

Apie pedagogo, gamtininko Jurgio Elisono giminę bei gimtąją sodybą Kupiškio rajone, 

Aukštaičių kaime. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 



Aiškiai jaučia susidorojimo su nepaklusniąja dvoką / Laimis Kavoliūnas // Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2019, vas. 19, p. 3. 

Kupiškio rajono savivaldybės kontrolierės Vilmos Mažeikienės darbą meras Dainius Bardauskas 

įvertino nepatenkinamai. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Meras siūlė kalbėtis rusiškai / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-

5100. – 2019, vas. 21, p. 3-4. 

Kupiškio kultūros centre surengti kandidatų į rajono merus debatai. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Bulių kautynės persikėlė į kitas lankas / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2019, vas. 23, p. 5, 7. 

Kupiškio rajone, Uoginiuose, esančios automobilių kroso trasos nepasidalina Kupiškio 

ekstremalaus sporto asociacija „Spartakas“ ir visureigių klubas „35 coliai“. 

 

Rušėnienė, Lina 

Seimo pirmininkui – kultūros darbuotojų akibrokštas / Lina Rušėnienė. – Iliustr. // Panevėžio 

kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2019, vas. 26, p. 3. 

Kupiškio rajone lankėsi Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis. Subačiaus miestelyje susitiko 

su vietiniais kultūros darbuotojais. Šio miestelio seniūnas valstietis Vidmantas Paliulis yra valstiečių 

kandidatas į rajono merus. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Kaimo ugniagesiai mūvės suplyšusias pirštines / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio 

kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2019, vas. 28, p. 2. 

Kupiškio rajono taryba patvirtino šiųmetį biudžetą. 

 

SENVAGĖ 

Bielskytė, Vida 

Dieviškoji Vincė / Irena Vida Bielskytė. – Iliustr. // Senvagė. – ISSN 2345-0622. – 2019, Nr. 

2(17), p. 86–90. 

Apie operos solistę Vincę Jonuškaitę-Zaunienę. 

 



 

ŠIAURĖS RYTAI 

Gudienė, Alfreda 

„Šokių kovos“ Biržuose: trečiasis sezonas / Alfreda Gudienė. – Iliustr. // Šiaurės Rytai. – ISSN 

1392-9240. – 2019, vas. 12, p. 7, 9. 

Biržų „Atžalyno“ pagrindinėje mokykloje varžėsi jaunieji šokėjai iš Biržų, Kupiškio, Rokiškio, 

Panevėžio. Renginio organizatoriai ir vykdytojai – savivaldybės visuomenės sveikatos biuras ir 

„Atžalyno“ mokykla. 

 

Suaugusiųjų pramoginių šokių kolektyvas – konkurso nugalėtojai / Suaugusiųjų pramoginių 

šokių „Tango“ kolektyvas. – Iliustr. – Rubrika: Laiškas // Šiaurės Rytai. – ISSN 1392-9240. – 2019, 

vas. 28, p. 9. 

Pasvalyje vykusioje šokių šventėje-konkurse „Krinčins šok 2019“ biržiečių šokių kolektyvas 

užėmė pirmąją vietą, vadovė Dalė Urbonienė. 

 

 


