
2020 metai  GRUODIS 

 

PANEVĖŽIO BALSAS 

Savickienė, Daiva 

Tautiniai patiekalai – visada su gimtinės skoniu / Daiva Savickienė. – Nuotr. – Rubrika: Atminties 

vartai // Panevėžio balsas. – ISSN 1392-8201. – 2020, gruod. 21/27 (Nr. 51), p. 5–6. 

Apie litvakiškus ir specifinius vietos žydų patiekalus – kasdienius ir šventinius – Kupiškio 

etnografijos muziejaus muziejininkės Aušros Jonušytės pasakojimas. 

 

PANEVĖŽIO KRAŠTAS 

Baronienė, Daiva 

Benamio karstą prieš užkasant privalo atidaryti / Daiva Baronienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2020, gruod. 5, p. 2, 5. 

Apie benamių ir beglobių laidojimą Panevėžio apskrityje. 

 

Rušėnienė, Lina 

Nepatiki, kad titanų darbą atliko už dyką / Lina Rušėnienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 

2424-5100. – 2020, gruod. 12, p. 7–9. 

Išleisti „Kupiškėnų enciklopedijos“ visi trys tomai. Kiekvieno pasirodžiusio enciklopedijos tomo 

sutiktuves organizuodavo Kupiškio rajono viešosios bibliotekos kraštotyros ir edukacijos skyriui 

vadovaujanti Lina Matiukaitė; su enciklopedijos sumanytojo, vyriausiojo redaktoriaus ir sudarytojo 

Vidmanto Jankausko ir vieno iš pagrindinių autorių Alvydo Totorio pasakojimais. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Peliukės Vilmos guzų gavo meras katinas / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 

2424-5100. – 2020, gruod.17, p. 1–2. 

Kupiškio mero Dainiaus Bardausko kova su savivaldybės kontroliere Vilma Mažeikiene. 

 

2020 metai Panevėžio krašte. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2020, gruod. 31, p. 

8–11, 14–17. 

Svarbiausių metų įvykių Panevėžio apskrityje apžvalga. 

 

SEKUNDĖ 

Sugrąžinti žmonėms į darbo rinką skirto projekto dalyvis: tai – neįkainojama patirtis. – Iliustr. // 

Sekundė. – ISSN 1392-3951. – 2020, gruod. 9, p. 6. 



Projektą „Socialinių paslaugų organizavimas Kupiškio mieste socialinę atskirtį patiriantiems 

žmonėms“ įgyvendina VšĮ Kupiškio dekanato „Caritas“. Jis yra skirtas Kupiškio gyventojams, kurie 

neturi darbo, namų, piktnaudžiauja alkoholiu, yra iš dalies ar visiškai netekę gebėjimų savarankiškai 

rūpintis asmeniniu gyvenimu, taip pat – dalyvauti visuomenės gyvenime. 

 

Jalianiauskienė, Vitalija 

Auksinio šiaudo žvaigždės – ir bažnyčioje / Vitalija Jalianiauskienė. – Iliustr. // Sekundė. – ISSN 

1392-3951. – 2020, gruod. 11, p. 6–7. 

Apie tautodailininkę, sodų ir šiaudinių puošmenų kūrėją Danutę Palaimienę iš Kupiškio rajono 

Salamiesčio miestelio. 

 

„Nevėžis“ prasuko pro Subačių ir Kupiškį. – Iliustr. – Aut.: Augustė Krisiūnaitė, Taja Jankauskaitė, 

Joana Kakanytė, Agnė Repečkaitė, Guoda Skukauskaitė, Atėnė Raskazovaitė, Kotryna Vasilenkaitė, 

Karina Morta Lapėnaitė // Sekundė. – ISSN 1392-3951. – 2020, gruod. 30, p. 6–7. 

 

SOSTINĖ 

Kupiškis miesto gyventojų profesinius įgūdžius lavino neįprasta veikla. – Iliustr. // Sostinė. – ISSN 

2335-7738. – 2020, gruod. 5, p. 3. 

Apie Kupiškio miesto bendruomenės „Mūsų Kupiškis“ įgyvendintą projektą „Darbo įgūdžių 

lavinimas ekologiškoje bendruomenės aliejaus spaustuvėje“. 

 

ŠIAURĖS RYTAI 

Morkūnienė, Jurgita 

Nauja savivaldybės internetinė svetainė – aukso vertės / Jurgita Morkūnienė. – Iliustr. // Šiaurės Rytai. 

– ISSN 1392-9240. – 2020, gruod. 31, p. 7. 

Sukurta nauja Biržų rajono savivaldybės internetinė svetainė, kainavusi daugiau kaip 12 tūkstančių 

eurų. 

 

ŪKININKO PATARĖJAS 

Aleknienė, Banguolė 

Trys keliukai į Linkiškius / Banguolė Aleknienė-Andrijauskė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 

1392-2769. – 2020, gruod. 10, p. 12. 

Apie Kupiškio rajono Linkiškių kaimo istoriją ir dabartį. 

 

Šliužas, Kazimieras 



Žemdirbiams 2021-ieji – vilčių metai. Tik ar joms tikrai lemta išsipildyti? / Kazimieras Šliužas. 

– Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2020, gruod. 31, p. 1, 7, 8–9. 

Bėgant paskutinėms 2020-ųjų metų valandoms „ŪP“ žemdirbių, verslo atstovų paprašė įvertinti 

besibaigiančius metus ir pasidalyti mintimis, su kokiomis nuotaikomis bei problemomis žengia į 

2021-uosius. Pateikiamos Lietuvos grūdų augintojų asociacijos dir. I. Jankausko (komentare „Gamta 

daugiau glostė, negu kenkė“), Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos prezidento A. Gaižučio 

(komentare „Užtenka pykčio ir niūrių spalvų“), Lietuvos paukštininkystės asociacijos prezidento 

V. Tėvelio (komentare „Daugiau kiaušinių, ne paukštienos“), Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos 

direktoriaus A. Baravyko (komentare „Paknopstom į Laimės žiburį“), Lietuvos pienininkų 

asociacijos „Pieno centras“ dir. E. Simonio (komentare „Pieno kainų neapibrėžtumas lieka“), 

Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias“ pirmininko J. Kuzminsko 

(komentare „Mažiau trikdžių kooperatyvams“), Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų 

asociacijos dir. M. Kinderio (komentare „Parama – nebent 2023-iaisiais“), Lietuvos vidutinių pieno 

ūkių asociacijos pirm. R. Vilimienės (komentare „Yra už ką padėkoti“), Lietuvos ekologinių ūkių 

asociacijos pirm. S. Daniulio (komentare „Tradicijos“ vietoj pamintų tradicijų“) nuomonės. 

 

VALSTIEČIŲ LAIKRAŠTIS 

Gustaitytė, Violeta 

Žemdirbių praradimai ir viltys metų sandūroje / Violeta Gustaitytė. – Iliustr., portr. // Valstiečių 

laikraštis. – ISSN 1021-4526. – 2020, gruod. 31, p. 1–2, 7. 

Baigiantis 2020-iesiems pateikiami žemdirbių organizacijų vadovų – Žemės ūkio rūmų pirmininko 

A. Svitojaus, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidento P. Puskunigio, Lietuvos jaunųjų 

ūkininkų ir jaunimo sąjungos pirmininko V. Buivydo, Lietuvos vidutinių pieno ūkių asociacijos 

pirmininkės R. Vilimienės, Lietuvos grūdų augintojų asociacijos pirmininko A. Macijausko, 

Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos direktoriaus A. Baravyko – išsakyti nueinančių metų 

vertinimai: kokie buvo priimti geri sprendimai ir kokios padarytos klaidos agropolitikoje, kokie 

„palaiminti“ ūkininkavimą apsunkinę nutarimai ir ko palinkėtų naujai valdžiai Naujųjų metų 

išvakarėse. Minimi buvęs žemės ūkio ministras A. Palionis ir buvęs aplinkos ministras K. Mažeika, 

pasirašę absurdišką įsakymą „Dėl mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo, pagal kurį nuo 2021 m. lapkričio ūkininkai negalės laikyti mėšlo laukuose. 

 


