
DARBAS 

 

Skambėjo skardūs jaunųjų balsai / Pasvalio muzikos mokyklos inf. – Iliustr. // Darbas. – ISSN 

1392-8287. – 2020, saus. 25, p. 4. 

Apie Pasvalio muzikos mokykloje vykusį Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso 

„Dainų dainelė“ antro etapo koncertą; su pasvaliečių konkurso dalyvių nuotraukomis. 

 

XXI amžius 

 

Vasiliauskienė, Aldona 

Šventojo Kazimiero dieną pašventintas naujas votas / Aldona Vasiliauskienė. – Iliustr. // XXI 

amžius. – ISSN 2029-1299. – 2020, saus. 10, p. 15. 

Apie pirmąsias 2020 metais Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo Arkikatedros 

Bazilikos Šv. Kazimiero koplyčioje aukotas šv. Mišias, kurių metu pašventintas juvelyrės J. 

Erminaitės-Šimkuvienės sukurtas ir padovanotas votas šv. Kazimierui; su vyskupo D. Trijonio 

homilija. 

 

Vasiliauskienė, Aldona 

Kun. Mykolo Daleckio asmens byla Lietuvos valstybės istorijos archyve / Aldona 

Vasiliauskienė. – Iliustr. // XXI amžius. – ISSN 2029-1299. – 2020, saus. 10, p. 13. 

Apie paskutiniuosius Skapiškio Šv. Hiacinto bažnyčios klebono M. Daleckio gyvenimo metus, 

remiantis Lietuvos valstybės istorijos archyve rastais dokumentais. 

 

KAUNO DIENA 

 

Audenienė, Rugilė 

Knygoje – senelio esperantininko paslaptys: [pokalbis su žurnaliste Rugile Audeniene] / KD inf. 

– Portr., iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2020, saus. 4, p. 46–47. 

Apie pirmąjį savo romaną „Vojago“, kuriame jos senelio, tarpukario inteligento ir esperanto 

kalbos entuziasto J. Gaiduko gyvenimo istorija. 

 

Skučaitė, Virginija 

Laikinoji sostinė ano meto valdininko akimis / Virginija Skučaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 

ISSN 1392-7639. – 2020, saus. 4, p. 30–32. 



Apie istorikės G. Milerytės-Japertienės knygą „Kai Kaunas buvo Kaunas“ bei Istorinėje 

Prezidentūroje Kaune vykusias šios knygos sutiktuves. 

 

KĖDAINIŲ MUGĖ 

 

Malinauskienė, Aušra 

Laisvės gynėjus pagerbė krepšinio aikštelėje / Aušra Malinauskienė. – Iliustr. // Kėdainių mugė. 

– ISSN 2029-5073. – 2020, saus. 17, p. 7. 

Minėdami Laisvės gynėjų dieną, krašto ūkininkai penktą kartą Kėdainių arenoje surengė jau 

tradicija tapusį draugišką krepšinio turnyrą 3x3. 

 

LIETUVOS RYTAS 

 

Meras liko nušalintas // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2020, saus. 11, p. 8. Apie tai, kad 

Panevėžio apylinkės teismas prokurorės prašymu dar trims mėnesiams nušalino D. Bardauską nuo 

Kupiškio r. mero pareigų. Jis, kaip ir savivaldybės Kultūros centro direktorė J. Janušonienė, įtariamas 

piktnaudžiavimu tarnyba. 

 

PANEVĖŽIO KRAŠTAS 

 

Matelienė, Limina 

Kupiškio valdininkei skundas prieš laikraštį tvojo bumerangu / Limina Matelienė. – Iliustr. // 

Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2020, saus. 7, p. 3. 

Kupiškio savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vedėja Jovita Bakanaitė Žurnalistų etikos 

inspektoriaus tarnybai apskundė „Panevėžio krašto“ laikraštį dėl paviešinto jos gaunamo priedo prie 

atlyginimo. Inspektoriaus tarnyba atsakyme nurodė, kad J. Bakanaitė yra viešas asmuo, o paskleista 

informacija yra susijusi su jos pareigomis, o be to – ji galėjo veikti neteisėtai ir nesąžiningai. 

 

Baltuškaitė, Audronė 

Mažosios kultūros sostinės titulą perėmė Juodupė / Audronė Baltuškaitė. – Iliustr. // Panevėžio 

kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2020, saus. 11, p. 8. 

Kupiškio rajono Adomynės kaimo bendruomenė Lietuvos mažosios kultūros sostinės titulą 

perdavė Rokiškio rajono Juodupės bendruomenei. Ši ceremonija įvyko Adomynėje specialiai tuo 

tikslu suorganizuotame renginyje „Baltas angelas“. 



 

Kavoliūnas, Laimutis 

Mero kerštas vėl smogs per valdžios piniginę / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. 

– ISSN 2424-5100. – 2020, saus. 21, p. 3. 

Pastarajame Kupiškio rajono tarybos posėdyje svarstant klausimą dėl pavedimo Savivaldybės 

Kontrolės ir audito tarnybai atlikti nenumatytą Kupiškio ligoninės 2019 metų finansinį auditą, 

nušalintasis meras Dainius Bardauskas pareiškė nepasitikįs savivaldybės kontroliere Vilma 

Mažeikiene. Tarybos daugumos sprendimu V. Mažeikienės vadovaujama tarnyba neatliks ligoninės 

audito. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

D. Bardauskas dar tris mėnesius gyvens be algos / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio 

kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2020, saus. 11, p. 2. 

Panevėžio apylinkės teismas patenkino prokurorės prašymą pratęsti kyšininkavimu įtariamo 

Kupiškio mero Dainiaus Bardausko nušalinimą iki balandžio 10 dienos. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Pasirūpinimas nelaimingais vaikais – žiauri našta / Laimis Kavoliūnas // Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2020, saus. 18, p. 3. 

Pastarajame Kupiškio rajono tarybos posėdyje buvo patvirtintas planas, pagal kurį nuo 2024-ųjų 

likimo nuskriausti vaikai turės būti apgyvendinami nebe Kupiškio šv. Kazimiero vaikų globos 

namuose, o naujai kuriamuose bendruomeniniuose namuose arba globėjų šeimose. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Kultūros centras virsta susitepėlių  prieglauda? / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio 

kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2020, saus. 25, p. 3, 6. 

Kyšininkavimu įtariama Kupiškio kultūros centro direktorė Jolita Janušonienė įdarbino 

pavaldinį: nuo metų pradžios jos pavaduotoju ūkiui ir bendriesiems reikalams dirba buvęs ilgametis 

„Kupiškio vandenų“ vadovas Albertas Audickas, iš šios bendrovės prieš trejus metus atleistas dėl 

kaltinimų korupcija, o vėliau ir nuteistas. 

 

Kudirkienė, Gailutė 

Ragais ir nagais iš tos „Korėjos“ / Gailutė Kudirkienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 

2424-5100. – 2020, saus. 25, p. 5. 



Apie Kupiškio rajono Noriūnų kaime gyvenančių Jurgio ir Laimutės Mažylių šeimą. 

 

Kudirkienė, Gailutė 

Didžiulio kamino dūmų žmonės buvo išsigandę / Gailutė Kudirkienė. – Iliustr. // Panevėžio 

kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2020, saus. 28, p. 2, 5. 

Kupiškio rajono Noriūnų kaimo praeitis ir dabartis, gyventojai. 

 

TV ANTENA 

 

Jarutis, Justinas 

Justinas Jarutis: „Jei užsidaro durys, mintyse nupiešiu langą ir jį atsidarau“ : [pokalbis su LNK 

šou „Lietuvos balsas“ mokytoju, dainininku Justinu Jaručiu] / [kalbėjosi] Rūta Peršonytė. - Iliustr. // 

TV antena. - ISSN 1392-236X. - 2020, Nr. 1, p. 8–9. 

 

UTENOS APSKRITIES ŽINIOS 

 

Vasiliauskienė, Aldona 

Dievo tarno M. Reinio jubiliejui – konferencija dvasingumui / Aldona Vasiliauskienė. – Iliustr. 

// Utenos apskrities žinios. – ISSN 1392-9399. – 2020, saus. 11, p. 13-14. 

Apie Kupiškyje vykusią penktąją ir kitas dvasingumo konferencijas.  

 

ŪKININKO PATARĖJAS 

 

Adomaitis, Justinas 

Pieno gamintojai sutaršė Vyriausybės parengtą planą / Justinas Adomaitis. – Iliustr. // Ūkininko 

patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2020, saus. 28, p. 1, 3. 

Lietuvos vidutinių pieno ūkių asociacijos (LVPŪA) narius papiktino pranešimai apie parengtą ir 

neva su socialiniais partneriais suderintą Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų planą 

2021–2030 m. LVPŪA valdybos pirmininkė R. Vilimienė sako, kad asociacija nebuvo įtraukta į šio 

dokumento rengimo svarstymą ir nežinojo, kad toks dokumentas buvo kuriamas, nors jis ir 

aktualiausias pieno gamintojams. 


