
2020 metai  KOVAS 

 

 

XXI AMŽIUS 

 

Lašinytė, Indrė 

Kai susitinka panevėžietis, kupiškėnas ir uteniškis / Indrė Rapkevičienė. – Iliustr. // XXI amžius. 

– ISSN 2029-1299. – 2020, kovo 13, p. 7. 

Apie Panevėžio miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje vykusį monografijos „Kupiškėnų, 

uteniškių ir panevėžiškių paribio šnektos XXI amžiuje“ sutiktuvių renginį, skirtą Lietuvių kalbos 

dienoms, kuriame dalyvavo viena leidinio autorių – panevėžietė dr. V. Meiliūnaitė ir jos vyras 

uteniškis bardas R. Mikalajūnas. 

 

Vertelka, Bronius 

Prabilo molinukai / Bronius Vertelka. – Iliustr. // XXI amžius. – ISSN 2029-1299. – 2020, kovo 

6, priedas „Abipus Nemuno“, p. 2. 

Apie Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos galerijoje „Prie knygų“ surengtą 

parodą „Keramikos ir muzikos sintezė“ bei susitikimą su jos kūrėjais. Parodoje dalyvavo Genutė 

Vaičikauskienė. 

 

Vasiliauskienė, Aldona 

Pakeitimai greičiau kaip po dvejų metų / Aldona Vasiliauskienė. – Iliustr. // XXI amžius. – ISSN 

2029-1299. – 2020, kovo 20, p. 15. 

Apie vienuolių bazilijonų iš Ukrainos viešnagę Vilniaus švč. Trejybės bažnyčioje. 

 

LIETUVOS RYTAS 

 

Krasauskas, Darius 

Beširdei globėjai pavyko išvengti bausmės / Darius Krasauskas // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-

2351. – 2020, kovo 24, p. 7. 

Globojamą mažametį į savo namo rūsį uždariusi globėja išvengė baudžiamosios atsakomybės. 

 

 



LITERATŪRA IR MENAS 

 

Levina, Jūratė 

Apie viską ir nieką Greimo rankraščių paraštėse / Jūratė Levina. – Iliustr. – Rec. leid.: Apie 

viską ir nieką: žmogus, visuomenė, kultūra / Algirdas Julius Greimas. Vilnius: Vilniaus universiteto 

leidykla, 2019 // Literatūra ir menas. – ISSN 0233-3260. – 2020, Nr. 5 (kovo 6), p. 29–31. 

 

Nastopka, Kęstutis 

Kęstutis Nastopka: „Semiotika nepasiūlys, kuo užpildyti vertybinę tuštumą“: [pokalbis su 

literatūrologu Kęstučiu Nastopka] / [kalbino] Marijus Gailius. – Su Ugnės Žilytės pieštu Kęstučio 

Nastopkos portretu // Literatūra ir menas. – ISSN 0233-3260. – 2020, Nr. 6 (kovo 20), p. 4–6. 

Plačiau apie semiotiką, A. J. Greimo autoritetą ir jo įtaką. 

 

Visockaitė, Jūratė 

Vietoj kino ir teatro / Jūratė Visockaitė. – Iliustr. – Rec. leid.: Vietoj dienoraščio, 1976–1983 / 

Juozas Baltušis. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2019] // Literatūra ir menas. – ISSN 

0233-3260. – 2020, Nr. 5 (kovo 6), p. 32–23. 

Apie Juozo Baltušio knygą „Vietoj dienoraščio“, Rimo Tumino sumanymą scenoje sukurti 

apmąstymus apie gyvenimą, pasitelkiant „Karo ir taikos“ romaną, režisierių Mindaugą Karbauskį ir 

jo spektaklį „Yoknapatawpha“. 

 

METAI 

 

Nastopka, Kęstutis 

Semiotiko kelias ir pakelės: [pokalbis su Kęstučiu Nastopka] / [kalbėjosi] Dainius Vaitiekūnas 

// Metai. – ISSN 0134-3211. – 2020, Nr. 3, p. 110–118. 

 

PANEVĖŽIO KRAŠTAS 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Metinis pinigų maišas abiems pusėms nepatinka / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio 

kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2020, kovo 3, p. 3. 

Kupiškio rajono taryba patvirtino šiųmetį biudžetą. 

 



Kavoliūnas, Laimutis 

Išorėje – tviskanti, viduje – tuščia / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 

2424-5100. – 2020, kovo 3, p. 2. 

Apie naują Kupiškio autobusų stotį. 

 

Papiktino bendražygio siūlymas / lrytas.lt inf. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-5100. 

– 2020, kovo 7, p. 6. 

Seimo narys Jonas Jarutis parengė projektą, kuriuo siūlo pinigais skatinti partijas kviesti moteris 

į rinkimų sąrašus. 

 

Kudirkienė, Gailutė 

Juozas Baltušis atsiprašė Valiusės, nors jai to nereikėjo / Gailutė Kudirkienė. – Iliustr. // 

Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2020, kovo 7, p. 2, 10. 

Apie Juozo Baltušio mielą Puponių kaimą. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Nori išsilavinusių, o pats išmintimi nesublizgėjo / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio 

kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2020, kovo 10, p. 3. 

Kupiškio rajono tarybos narys Saulius Dugnas posėdyje įžeidė futbolininkus ir boksininkus. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Vieną prijungė per prievartą, o kita – pati prašėsi / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio 

kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2020, kovo 10, p. 2. 

Apie mokyklų pertvarką rajone. 

 

Kudirkienė, Gailutė 

Šeimininkei pabėgus teko gelbėti vestuves / Gailutė Kudirkienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. 

– ISSN 2424-5100. – 2020, kovo 10, p 1–2. 

Apie vestuvių šeimininkę Marytę Žalnieriūnienę. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Nusisuko nuo „neklystančio“ / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-

5100. – 2020, kovo 17, p. 3. 



Kupiškio rajono tarybos narys, veterinarijos gydytojas Ričerdas Kriovė paliko konservatorių 

partiją dėl nuolat didėjančių nesutarimų su kyšininkavimu įtariamu, nuo mero pareigų nušalintu 

Dainiumi Bardausku. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Geros politikų naujienos: gimė trečias sūnus, liausis rūkyti / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // 

Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2020, kovo 24, p. 1–2. 

Pastarasis Kupiškio rajono tarybos posėdis, šalyje dėl vis labiau įsisiautėjančio koronaviruso 

paskelbus karantiną, vyko nuotoliniu būdu – per internetą. 

 

Paškevičienė, Zina 

Vienišieji ir laukia, ir užsibarikaduoja / Zina Paškevičienė. – Iliustr/ // Panevėžio kraštas. – ISSN 

2424-5100. – 2020, kovo 24, p. 2–3. 

Panevėžio apskrities socialinių paslaugų centrų darbą karantino sąlygomis. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Lauks sugrįžtant į valdžią vieno arba kito / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2020, kovo 26, p. 4. 

Susirgus laikinajam Kupiškio merui Algirdui Notkui mero pareigas laikinai eina laikinoji 

savivaldybės administracijos vadovė Ingrida Bernatavičienė. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Netiki politiko geradarystėmis / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-

5100. – 2020, kovo 31, p. 3. 

Kupiškio rajono Subačiaus miestelio gyventojas Bronius Jakšys netiki buvusio Subačiaus 

seniūno Vidmanto Paliulio pagyrūniškos kalbos apie sniego valymą nuo seniūnijos kelių savuoju 

traktoriumi 

 

7 MENO DIENOS 

 

Ridikaitė, Eglė 

Dievas yra mėlynas: pokalbis su dailininke Egle Ridikaite / [kalbėjosi] Br. Mindaugas OP. – 

Iliustr. // 7 meno dienos. – ISSN 1392-6462. – 2020, kovo 13, p. 9. 



Apie dailininkės kūrybos darbus eksponuojamus parodoje „Galva su daug minčių“ Šiuolaikinio 

meno centre. 

 

  

SODO SPALVOS 

Atsargiai!: Pradedantysis bitininkas / parengė Amanda Zaleskienė. – Iliustr. // Sodo spalvos. – 

ISSN 1392-5849. – 2020, Nr. 3 (279), p. 60–63. 

Straipsnis parengtas bendradarbiaujant su Ignu ir Viliumi Jackevičiais. 

ŪKININKO PATARĖJAS 

Adomaitis, Justinas 

Grėsmė šalies pieno ūkiams – sausoje įstatymo raidėje? / Justinas Adomaitis. – Iliustr. // 

Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2020, kovo 10, p. 1–2, 4. 

Apie šalies pienininkystės sektorių sujaukusį, ūkininkų teigimu, Ūkio subjektų, perkančių-

parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymą 

(Pieno įstatymą), įteisinusį dešimt pieno gamintojų grupių ir pagal jas leidusį nustatyti žaliavos 

supirkimo kainą, bylinėjimąsi dėl šio įstatymo, siekiant išsiaiškinti jo nuostatų teisėtumą, atitikimą 

Konstitucijai, naujų idėjų ir sprendimų pieno sektoriuje trūkumą. Anot Lietuvos vidutinių pieno ūkių 

asociacijos (LVPŪA) valdybos pirmininkės, Kauno r. ūkininkės R. Bernatonienės, Pieno įstatymas 

nuo jo įsigaliojimo dienos supriešino pieno gamintojus su žaliavos perdirbėjais, tačiau juo 

pasinaudojo tarpininkai – kooperuoti pieno supirkėjai, surenkantys „kibirinį“ (pagal įstatymą – patį 

pigiausią) pieną ir nuvežantys jį į pieninę (pagal įstatymą ten gaunantys pačią didžiausią kainą). Šiuo 

įstatymu, valstybė pieno supirkėjams atrišo rankas visiškai saviveiklai ir dar leido pasinaudoti 

Kooperacijos įstatymo teikiamomis lengvatomis. Pateikiami Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros 

vedėjos funkcijas atliekančios A. Prielgauskaitės aiškinimai, LVPŪA pirmininkės R. Vilimienės 

nuomonė ir komentarai. R. Vilimienės teigimu, ūkininkų verslo partneriai akivaizdžiai paliudijo, jog 

atsakymai dėl žalio pieno  supirkimo kainų yra nacionalinio susitarimo reikalas. Tik visa nelaimė, jog 

ūkininkui ir pieninės vadovui į talką abiem susitariant atskuba visas tuntas valstybės siųstųjų įstatymų 

ir teisės aktų prižiūrėtojų, patarėjų, padėjėjų, rinkos reguliuotojų, kontrolierių ir sankcijų taikytojų. 

 

VALSTIEČIŲ LAIKRAŠTIS 

 

Tavorienė, Vida 

Skamba raginimai: spekuliuoji – esi nevertas paramos / Vida Tavorienė. – Iliustr. // Valstiečių 

laikraštis. – ISSN 1021-4526. – 2020, kovo 28, p. 1, 3. 



Kokios paramos gali tikėtis žemdirbiai pasisako ūkininkė iš Kupiškio r. Renata Vilimienė. 

 


