
2020 metai  LIEPA 

 

XXI AMŽIUS 

Vasiliauskienė, Aldona 

Pagarba Dievo tarnui kunigui Alfonsui Lipniūnui / Aldona Vasiliauskienė. – Iliustr. // XXI 

amžius. – ISSN 2029-1299. – 2020, liep. 17, p. 12. 

Minint Ateitininkų metus, apie vieno žinomiausių ateitininkų – Dievo tarno kun. A. Lipniūno 

atminimo įamžinimą Panevėžyje bei kunigo A. Palioko knygoje „Invokacijos“. 

 

Vasiliauskienė, Aldona 

Tituliniai Švč. Trejybės atlaidai / Aldona Vasiliauskienė. – Iliustr. // XXI amžius. – ISSN 2029-

1299. – 2020, liep. 24, p. 15. 

Apie atlaidus Vilniaus Švč. Trejybės rytų (graikų) apeigų katalikų bažnyčioje, bei jos atkūrimo 

Lietuvoje istoriją. 

 

KAUNO DIENA 

Visureigiai taškėsi balose / KD inf. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2020, liep. 4, 

p. 33. 

Apie Kupiškio rajone esančiame Uoginių automobilių sporto komplekse vykusį pirmąjį Lietuvos 

ir Šiaurės Europos zonos šalių bekelės čempionato etapą. 

 

Mičiulienė, Violeta 

Šaldymas – geriausias konservavimo būdas / Violeta Mičiulienė // Kauno diena. – ISSN 1392-

7639. – 2020, liep. 15, p. 12–13. 

Kaip išsaugoti vasaros skonius – be vergystės virtuvėje. 

 

KLAIPĖDA 

Visureigiai taškėsi balose / „Klaipėdos“ inf. – Iliustr. – Rubrika: Autodromas // Klaipėda. – 

ISSN 1392-558X. – 2020, liep. 4, p. 15. 

Apie Kupiškio rajone esančiame Uoginių automobilių sporto komplekse vykusį pirmąjį Lietuvos 

ir Šiaurės Europos zonos šalių bekelės čempionato etapą. 

 

 



MANO ŪKIS 

Šimkevičienė, Dovilė 

Vidutinis ūkis: sunkus metas apsispręsti / Dovilė Šimkevičienė. – Iliustr. // Mano ūkis. – ISSN 

1392-3595. – 2020, Nr. 7 (liepa), p. 49–53. 

Apie Kupiškio rajono Migonių kaime ūkininkaujančius Mindaugą ir Renatą Vilimus. 

 

PANEVĖŽIO BALSAS 

Osteikaitė, Reda 

Iš močiutės pievų – į gėlėmis kvepiantį verslą / Reda Osteikaitė. – Nuotr. // Panevėžio balsas. – 

ISSN 1392-8201. – 2020, liep. 27 / rugpj. 2 (Nr. 30), p. 2–4. 

Kupiškėnės floristės Sandros Bukauskienės pasakojimas apie kelią į verslą, verslą, gyvenimo 

būdą. 

 

PANEVĖŽIO KRAŠTAS 

Kavoliūnas, Laimutis 

Bruzdėjimas koalicijoje vis garsyn / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 

2424-5100. – 2020, liep. 14, p. 3. 

Kupiškio rajono taryboje svarstytas naujų savivaldybės įmonės „Kupiškio komunalininkas“ 

teikiamų paslaugų įkainių klausimas, po ginčių nauji įkainiai patvirtinti, nors meras Dainius 

Bradauskas siūlė šį klausimą iš darbotvarkės išbraukti. 

 

Merai ravės, prižiūrės anūkus, dresuos šunis: [pokalbis su Panevėžio apskrities savivaldybių 

merais Ramūnu Godeliausku, Vytu Jarecku, Povilu Žaguniu, Gintautu Gegužinsku, Dainiumi 

Bardausku apie atostogas] / [kalbėjosi] Zina Paškevičienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 

2424-5100. – 2020, liep. 11, p. 3. 

 

Baronienė, Daiva 

Nebepatyrė palaimingojo dainų šventės nuovargio / Daiva Baronienė. – Iliustr. // Panevėžio 

kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2020, liep. 18, p. 8, 10. 

Panevėžio krašto moksleivių muzikos ir šokių kolektyvuose nuotaikos – ne pačios geriausios, nes 

šiųmetė Moksleivių dainų šventė nebeįvyko; su kolektyvų vadovų komentarais apie pasirengimą 

šventei, nuotaikas. 

 

 



Kavoliūnas, Laimutis 

Suraitė tik špygą už ilgametį darbą / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 

2424-5100. – 2020, liep. 23, p. 2. 

Kupiškio rajono savivaldybės kontrolierė Vilma Mažeikienė mero Dainiaus Bardausko nemalonę 

užsitraukė dėl to, kad patikrinimo metu nustatė, jog laikinoji savivaldybės administracijos direktorė, 

konservatorė Ingrida Bernatavičienė savo įsakymu atleisdama iš darbo vienos rajono seniūnijos 

valytoją neišmokėjo jai išmokos už ilgalaikį darbą. 

 

Daugelis gyvens prisiminimais: [Panevėžio krašto politikų Astros Korsakienės, Stanislovo 

Kiudžio, Sauliaus Kronio, Loretos Masiliūnienės, Erikos Kosej, Pauliaus Pranckūno, Tado Barausko, 

Antano Pociaus pasisakymai apie atostogas] / [užrašė] Zina Paškevičienė. – Iliustr. // Panevėžio 

kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2020, liep. 23, p. 3–4. 

 

SEKUNDĖ 

Nagrockienė, Ingrida 

Po žinios apie mirtį dvigubas šokas / Ingrida Nagrockienė. – Iliustr. // Sekundė. – ISSN 1392-

3951. – 2020, liep. 2, p. 1, 3. 

Šiaulietė piktinasi, kad iš Respublikinės Panevėžio ligoninės nesulaukė skambučio dėl brolio, 

kupiškėno Valdo Sutkevičiaus mirties. Šią žinią ji sužinojo po dviejų parų pati paskambinusi 

pasiteirauti apie ligonio sveikatą. 

 

SODO SPALVOS 

Zaleskienė, Amanda 

Viena diena bičių ritmu / Amanda Zaleskienė. – Iliustr. // Sodo spalvos. – ISSN 1392-5849. – 

2020, Nr. 7, p. 44–47. 

Bičių priežiūra nuo ryto iki vakaro. 

 

ŠIAURĖS ATĖNAI 

Gaižiūtė, Nomeda 

Neeilinė šeimos istorija, bet vertingiausia kas kita: [recenzija] / Nomeda Gaižiūtė. – Iliustr. – 

Rec. Leid.: Vojaĝo / Rugilė Audenienė. Vilnius: Aukso žuvys, 2020 // Šiaurės Atėnai. – ISSN 1392-

7760. – 2020, liep. 24, p. 10. 

 

 



ŪKININKO PATARĖJAS 

Pieno įstatymas jau neveikia. Kas toliau?: [pasisakymai] / parengė Justinas Adomaitis. – Iliustr. 

– Aut.: Andriejus Stančikas, Gintaras Bertašius, Renata Vilimienė, Jonas Kuzminskas // Ūkininko 

patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2020, liep. 4, p. 6. 

Nuo liep. 1 d. nustojo galioti 2015 m. priimtas Ūkio subjektų, perkančių-parduodančių žalią pieną 

ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo arba tiesiog Pieno įstatymas: Seimo 

pavasario sesijoje politikai jo pataisų nespėjo patvirtinti. Įstatyme buvusi „nesąžiningų veiksmų 

draudimo“ nuostata tampa niekine: pieno supirkėjas galės pasiūlyti bet kokią kainą – ir ūkininkas 

privalės sutikti, antraip į jo kiemą pienvežis neužsuks. Į klausimą, ar toks teisinis neapibrėžtumas 

nepaskatins atsisakyti pienininkystės verslo, atsako Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

A. Stančikas, Pieno tarybos pirmininkas, AB „Vilkyškių pieninė“ generalinis direktorius 

G. Bertašius, Lietuvos vidutinių pieno ūkių asociacijos pirmininkė R. Vilimienė, žemės ūkio 

kooperatyvo „Pieno gėlė“ ir asociacijos „Kooperacijos kelias“ vadovas J. Kuzminskas. 

 

Adomaitis, Justinas 

Pieno gamintojus toliau lydės tebesitęsianti nežinomybė / Justinas Adomaitis. – Iliustr. // 

Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2020, liep. 14, p. 1, 2, 4. 

Apie Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje vykusį Lietuvos pieno gamintojų 

asociacijos tarybos narių posėdį, kuriame buvo apžvelgta situacija Lietuvos ir Europos Sąjungos 

pieno rinkose, šalies pieno ūkių struktūros, pieno pardavimo polyčiai, Ūkio subjektų, perkančių-

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

pataisos ir šio dokumento nesėkmė Seime, kt. Supažindinama su posėdžio dalyvių – Lietuvos pieno 

gamintojų asociacijos (LPGA) prezidento J. Vilionio, Žemės ūkio informacijos  ir kaimo verslo centro 

Gyvūnų ir gyvūnų produktų apskaitos departamento direktorės D. Beinorienės, LPGA viceprezidento 

A. Štombergo pasisakymais ir pateiktais duomenimis, žemės ūkio ministro A. Palionio – aiškinimais, 

LPGA tarybos narių A. Kudrevičiaus, E. Pranausko, D. Adamonienės ir kt. paklausimais dėl aplinkos 

taršos, kaltinimų ūkininkams, neva žemės ūkis yra didžiausias Baltijos jūros teršėjas, pastabomis 

aplinkos ministrui K. Mažeikai dėl plastikinių pakuočių surinkimo, mėšlo ir srutų tvarkymo, 

požeminio vandens apmokestinimo ir kt. 

 

Adomaitis, Justinas 

Kam kaime gyventi bus gera / Justinas Adomaitis. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-

2769. – 2020, liep. 21, p. 1, 2. 



Apie Žemės ūkio ministerijos išplatintą pranešimą, jog „lengvatiniu akcizo tarifu 

apmokestinamos degalų normos šiemet nemažės ir išliks tokios pačios, kaip ir pernai. Planuojama, 

kad atnaujinamos lengvatiniu akcizo tarifu apmokestinamos dyzelino kvotos įsigalios nuo 2021 m. 

liepos 1 d. ir palies tik tuos žemės ūkio veiklos subjektus, kurie neužsiima aktyvia žemės ūkio veikla 

ir negamina jokio pirminio žemės ūkio produkto, t. y. – „sofos“ ūkininkus. Tikimasi, jog mažiau 

dyzelino skyrus arba visai neskiriant „sofos“ ūkininkams, bus pasiektas teigiamas poveikis šalies 

ekonomikai, kadangi valstybės biudžetas gautų daugiau pajamų, ir teigiamas poveikis aplinkai, kai 

optimizuotos normos paskatins efektyviau naudoti žemės ūkio priemones, naudojančias dyzeliną“. Šį 

Vyriausybės nutarimą kritiškai vertina Kupiškio r. ūkininkė, Lietuvos žemės ūkio rūmų narės 

Lietuvos vidutinių pieno ūkių asociacijos pirmininkė ir trišalės Pieno tarybos narė R. Vilimienė. 

Pateikiama jos nuomonė ir pastebėjimai. 

 

VALSTIEČIŲ LAIKRAŠTIS 

Tavorienė, Vida 

Kodėl karščiuojasi Žemės ūkio ministerija? / Vida Tavorienė. – Iliustr. // Valstiečių laikraštis. – 

ISSN 1021-4526. – 2020, liep. 22, p. 1–2. 

Apie Žemės ūkio ministerijos sprendimų, skiriant paramą pieno gamintojų ūkiams, peripetijas. 

Ūkininkus ŽŪM projektai supykdė tuo, kad skiriant paramą ūkiai rūšiuojami pagal karvių skaičių ir 

reikia dviejų paramos projektų, kt. Situaciją apžvelgia Lietuvos vidutinių pieno ūkių asociacijos 

pirmininkė R. Vilimienė, nuomonę išsako Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos 

„Kooperacijos kelias“ pirmininkas J. Kuzminskas. pateikiamas Žemės ūkio rūmų dir. S. Dimaičio 

komentaras „Kyla klausimų“ (stebisi, kodėl reikėjo atskirai derinti dvi schemas ūkiams, laikantiems 

iki 149 ir daugiau nei 150 karvių; teigia, jog ŽŪM aiškinimai, kuo remiantis to reikia, gana keisti. Ar 

nebandoma EK prisidengti kaip figos lapu?). Minimas žemės ūkio ministras A. Palionis. 

 

Žemdirbių savivalda – partneriai ar podukra?. – Iliustr. // Valstiečių laikraštis. – ISSN 1021-

4526. – 2020, liep. 29, p. 7. 

Apie tai, jog Žemės ūkio ministerija oficialiai skelbia savo sprendimus derinanti su socialiniais 

partneriais – žemdirbių organizacijomis. Kaip yra iš tikrųjų – derina prieš priimdama sprendimus, ar 

juos jau priėmusi. Pateikiamos Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos, ŽŪB „Pieno gėlė“ 

pirmininko J. Kuzminsko, Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos vadovo V. Juodsnukio, Lietuvos 

vidutinių pieno ūkių asociacijos vadovės ūkininkės R. Vilimienės, ūkininkių J. Tamavičienės ir 

A. Miškinienės, Žemės ūkio rūmų pirmininko dr. A. Svitojaus nuomonės. Minimas žemės ūkio 

ministras A. Palionis (parengta pagal ŽŪR). 


