
2019 metai  BIRŽELIS 

 

ANYKŠTA 

Bagdonas, Vytautas 

Anykštėnai susikeitė vaidmenimis su kupiškėnais / parengė Vytautas Bagdonas. – Rubrika: Iš 

arti // Anykšta. – ISSN 1392-6233. – 2019, birž. 18, p. 4. 

Rašytojo J. Baltušio dukra, žurnalistė R. Baltušytė džiaugiasi puikiai pavykusiu J. Baltušio 

knygos „Vietoj dienoraščio“ pristatymu Anykščiuose. 

 

ATEITIS 

Urbonas, Rimantas 

Tėvas: [apsakymas] / Rimantas Urbonas. – Iliustr. // Ateitis. – ISSN 1392-9518. – 2019, Nr. 6. 

 

DARBAS 

Kirdeikaitė-Likpetrienė, Bangutė 

Rinkosi rajono literatai / B. Likpetrienė. – Iliustr. // Darbas. – ISSN 1392-8287. – 2019, birž. 13, 

p. 8. 

Apie Tarptautinei vaikų gynimo dienai skirtą septintąją poezijos šventę „Žydintys žodžiai“ 

Žilpamūšyje (Pasvalio rajonas). 

 

DRAUGAS 

Vasiliauskaitė, Laimutė 

Kupiškėnai geri žmonas, jų tiesūs kelaliai… / Laimutė Vasiliauskaitė-Rožukienė // Draugas. 

Mokslas, menas, literatūra. – 2019, birž. 29, p. 4–5, 8. 

Apie lankytinas Kupiškio rajono vietas. 

 

XXI AMŽIUS 

Vertelka, Bronius 

Neturėjęs jaunystės / Bronius Vertelka. – Portr. // XXI amžius. – ISSN 2029-1299. – 2019, birž. 

14, priedas „Sidabrinė gija“, p. 1, 3. 

Apie Subačiaus (Kupiškio r.) senelių globos namų gyventoją, literatą A. Ėringį. 

 

Vasiliauskienė, Aldona 

Šv. Lauryno kankinio ir Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčios Skapiškyje / Aldona Vasiliauskienė. 

– Iliustr. // XXI amžius. – ISSN 2029-1299. – 2019, birž. 28, p. 14–15. 

 

KAUNO DIENA 

Pasikeitė išvaizda, bet ne tikslai / KD inf. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2019, 

birž. 22, p. 29. 

Apie Kupiškio mariose vyksiantį Baltijos šalių motorlaivių čempionatą; su varžybose 

dalyvausiančio lenktynininko E. Riabko komentarais. 

 

LIETUVOS AIDAS 

Vasiliauskienė, Aldona 

Šventė Kupiškio etnografijos muziejuje / Aldona Vasiliauskienė. – Iliustr. – Rec. leid.: Mes – 

Vilniaus kupiškėnai / Vilniaus kupiškėnų klubas. Vilnius [i. e. Utena]: [Utenos Indra], 2018 // 

Lietuvos aidas. – ISSN 1648-4215. – 2019, birž. 1/7 (Nr. 22), p. 12. 



2019 m. gegužės 10 d. muziejuje „Vilniaus kupiškėnai“ pristatė 2018 m. išleistą 572 puslapių, 

gausiai nuotraukomis iliustruotą, knygą „Mes – Vilniaus kupiškėnai“. Į knygos sutiktuves iš Vilniaus 

atvyko penki Vilniaus kupiškėnų klubo nariai. 

 

Vasiliauskienė, Aldona 

Tradicinis „Pienių…“ liaudies teatrų festivalis Skapiškyje / Aldona Vasiliauskienė. – Iliustr. – 

B. d. // Lietuvos aidas. – ISSN 1648-4215. – 2019, birž. 8/14 (Nr. 23), p. 13. 

Kupiškio rajono Skapiškio miestelį garsina būrys asmenų, tačiau plačiausiai garsą apie jį 

skleidžia režisierė Vita Vadoklytė, jos suburti ir sukurti teatrai bei organizuojami tarptautiniai teatrų 

festivaliai. 

 

Vasiliauskienė, Aldona 

Tradicinis „Pienių…“ liaudies teatrų festivalis Skapiškyje / Aldona Vasiliauskienė. – Iliustr., 

portr. – Pab. Pradžia: Nr. 23 // Lietuvos aidas. – ISSN 1648-4215. – 2019, birž. 15/28 (Nr. 24), p. 13. 

Kupiškio rajono Skapiškio miestelį garsina būrys asmenų, tačiau plačiausiai garsą apie jį 

skleidžia režisierė Vita Vadoklytė, jos suburti ir sukurti teatrai bei organizuojami tarptautiniai teatrų 

festivaliai. 

 

LIETUVOS RYTAS 

Karmazaitė, Rasa 

Po maitintojų žūties – vaikų kryžiaus kelias / Rasa Karmazaitė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 

ISSN 1392-2351. – 2 019, birž. 15, p. 1, 6–7. 

Apie Danutės Palaimienės vargus po marčios žūties globojant 5 anūkus. 

 

MOTERS SAVAIGALIS 

Aktorė ir režisierė Unė Babickaitė. – Iliustr. // Moters savaitgalis. – ISSN 1648-1208. – 2019, 

nr. 26, p. 48–49. 

Apie aktorę Unę Babickaitę. 

 

PANEVĖŽIO BALSAS 

Atsinaujinantys energijos ištekliai padeda išlikti konkurencingiems. – Nuotr. // Panevėžio 

balsas. – ISSN 1392-8201. – 2019, geg. 27/ birž. 2 (Nr. 21), p. 3. 

Kupiškio UAB „Frusela“, gaminanti sausus maisto produktus, pasinaudojo Ekonomikos ir 

inovacijų ministerijos administruojama Europos Sąjungos investicijų priemone „Atsinaujinantys 

energijos ištekliai pramonei LT+“ – įsirengė saulės kolektorius. 

 

PANEVĖŽIO KRAŠTAS 

Kudirkienė, Gailutė 

Net dveji atlaidai šiemet – ne per daug / Gailutė Kudirkienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2019, birž. 1, p. 7-8. 

Apie Kupiškio rajono Adomynės dvare vykstančius renginius. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Prieš vieną – piestu, o kitas – gerai / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 

2424-5100. – 2019, birž. 6, p. 3. 

Naujuoju Kontrolės komiteto Panevėžio savivaldybėje pirmininku paskirtas Kupiškio 

administracijos direktorius, konservatorius Marius Mališauskas. 

 

 

 



Kudirkienė, Gailutė 

Šokiai po atviru dangumi neprigijo / Gailutė Kudirkienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 

2424-5100. – 2019, birž. 8, p. 7–8. 

Apie vasaros renginius Panevėžio apskrityje – „Susitikime penktadienį“ Panevėžyje, Rokiškio – 

Lietuvos kultūros sostinės renginius, Biržuose vykusį chorų festivalį „Dainuojantys Biržai“, 

prasidedantį festivalį „Aukštaitijos armonika“, Kupiškio rajone, Skapiškyje vykusį jaunimo teatrų 

festivalį „Pienių medus“ ir kt. 

 

Kudirkienė, Gailutė 

Smalsu kaime pažiūrėti ir į kažkuo kitokius / Gailutė Kudirkienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. 

– ISSN 2424-5100. – 2019, birž. 15, p. 1, 5. 

Apie Kupiškio rajono Juodpėnų kaimo Kazimiero Spaičio gatvę, pavadintą vietinio šviesuolio ir 

knygnešio vardu, jo gimtąją sodybą, kurioje vasaroja menininkas, režisierius ir aktorius Benas Šarka, 

apie kraštietį poetą Liną Valbasį. 

 

Kudirkienė, Gailutė 

Kaimas deivę Mildą pagarbino ir sulaukė dar vieno vaiko / Gailutė Kudirkienė. – Iliustr. // 

Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2019, birž. 20, p. 5–6. 

Apie Kupiškio rajono Juodpėnų kaimą, jo istoriją, vietinius gyventojus, biblioteką, 

bibliotekininkę Ritą Liogienę ir kt. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Ar kėdės, ar kas kita kainavo papeikimą / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2019, birž. 22, p. 2. 

Kupiškio rajono tarybos posėdyje Kontrolės ir audito tarnybos vadovei Vilmai Mažeikienei skirta 

jau antra tarnybinė nuobauda – papeikimas. Mero konservatoriaus Dainiaus Bardausko potvarkiu 

sudaryta komisija rado daugybę V. Mažeikienės pažeidimų. Didžiausias iš jų – savivaldybės 

buhalterijai kontrolierė esą pateikė fiktyvią sąskaitą-faktūrą už savo vadovaujamai tarnybai nupirktas 

dvi ergonomines kėdes. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Įspūdingą pergalių seriją pratęsė per liūtį / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2019, birž. 29, p. 5. 

Vilniuje surengtose MTB maratonų taurės antro etapo lenktynėse kupiškietė Silvija Latožaitė-

Pacevičienė iškovojo pirmąją vietą, o jos vyras Šarūnas Pacevičius – antrąją. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Kovoje dėl trasos – „bulių“ pažeminimas / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2019, birž. 29, p. 5. 

Kupiškio rajono taryba asociacijai visureigių klubui „35 coliai“ pagal panaudos sutartį dešimčiai 

metų perdavė neatlygintinai naudotis savivaldybei priklausančią automobilių ir motociklų sporto 

trasą Uoginių kaime. Trasos šeimininke pageidavo būti ir automobilių „bulių kautynes“ 

organizuojanti ekstremalaus sporto asociacija „Spartakas“, tačiau jų prašymas net nebuvo svarstomas. 

 

Kudirkienė, Gailutė 

Kaimas deivę Mildą pagarbino ir sulaukė dar vieno vaiko / Gailutė Kudirkienė. – Iliustr. // 

Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2019, birž. 20, p. 5–6. 

Apie Kupiškio rajono Juodpėnų kaimą, jo istoriją, vietinius gyventojus, biblioteką, 

bibliotekininkę Ritą Liogienę ir kt. 

 



Kavoliūnas, Laimutis 

Ar kėdės, ar kas kita kainavo papeikimą / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2019, birž. 22, p. 2. 

Kupiškio rajono tarybos posėdyje Kontrolės ir audito tarnybos vadovei Vilmai Mažeikienei skirta 

jau antra tarnybinė nuobauda – papeikimas. Mero konservatoriaus Dainiaus Bardausko potvarkiu 

sudaryta komisija rado daugybę V. Mažeikienės pažeidimų. Didžiausias iš jų – savivaldybės 

buhalterijai kontrolierė esą pateikė fiktyvią sąskaitą-faktūrą už savo vadovaujamai tarnybai nupirktas 

dvi ergonomines kėdes. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Įspūdingą pergalių seriją pratęsė per liūtį / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2019, birž. 29, p. 5. 

Vilniuje surengtose MTB maratonų taurės antro etapo lenktynėse kupiškietė Silvija Latožaitė-

Pacevičienė iškovojo pirmąją vietą, o jos vyras Šarūnas Pacevičius – antrąją. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Kovoje dėl trasos – „bulių“ pažeminimas / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2019, birž. 29, p. 5. 

Kupiškio rajono taryba asociacijai visureigių klubui „35 coliai“ pagal panaudos sutartį dešimčiai 

metų perdavė neatlygintinai naudotis savivaldybei priklausančią automobilių ir motociklų sporto 

trasą Uoginių kaime. Trasos šeimininke pageidavo būti ir automobilių „bulių kautynes“ 

organizuojanti ekstremalaus sporto asociacija „Spartakas“, tačiau jų prašymas net nebuvo svarstomas. 

 

PAJŪRIO NAUJIENOS 

Pralaimėjo savojoje aikštelėje / „P. n.“ informacija // Pajūrio naujienos. – ISSN 1648-3901. – 

2019, birž. 18, p. 23. 

Apie Kretingos futbolo komandos „Minijos“ 3:4 pralaimėjimą Kupiškio „Kupiškis“. 

 

SAVAITĖ 

Marcinkevičius, Arūnas 

Po Kupiškio apylinkes pasidairius / Arūnas Marcinkevičius. – Iliustr. // Savaitė. – ISSN 2029-

9109. – 2019, Nr. 24 (birž. 13), p. 24–25. 

Kupiškio kraštas – viena iš atokių vietovių, kuriose atgimstantys turistiniai objektai gali pagrįstai 

didžiuotis savo unikalumu, o čia gyvenantys žmonės savo gimtosioms vietoms ir protėvių paveldui 

negaili širdies ir energijos. 

 

ŠILELIS 

Anykščių bibliotekininkai sąskrydyje – geriausi / „Šilelis“ informuoja; Indrės Rukšaitės nuotr. 

– Iliustr. – Rubrika: Aktualijos // Šilelis. – ISSN 1392-9836. – 2019, birž. 22, p. 3. 

Biržų rajone vyko XI Aukštaitijos bibliotekininkų kultūros ir sporto sąskrydis „Ir aš mažas 

buvau“. 

 

TĖVYNĖ 

Vaičiūnienė, Aldutė 

„Šytas roštas yra tykras liūdymas, kad buvat Kupišky“ / Aldutė Vaičiūnienė. – Iliustr. // Tėvynė. 

– ISSN 1392-849X. – 2019, birž. 1, p. 5. 

Trečiojo amžiaus universiteto Smilgių fakulteto klausytojai mokslo metų pabaigimui organizavo 

išvyką į Kupiškio kraštą. 

 

 



TREMTINYS 

 

Jonušytė, Aušra 

Dviračių žygis Algimanto apygardos partizanų keliais / Aušra Jonušytė. – Iliustr. // Tremtinys. 

– ISSN 2029-509X. – 2019, birž. 7, p. 1, 8. 

Minint Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną kupiškėnai ir rokiškėnai 

surengė dviračių žygį Algimanto apygardos partizanų takais. 


