
ANYKŠTA 

 

Šmigelskas, Vidmantas 

Rinkimuose daugiau įtakos turės Panevėžys / Vidmantas Šmigelskas. – Iliustr. – Rubrika: 

Konkrečiai // Anykšta. – ISSN 1392-6233. – 2020, vas. 1, p. 2. 

Anykščių–Panevėžio Seimo rinkimų vienmandatė apygarda pervardinta į Deltuvos šiaurinę 

apygardą. 

 

DARBAS 

 

Kanišauskas, Sigitas 

Lyderystės mokosi ir mūsų rajono pedagogai / Sigitas Kanišauskas. – Iliustr. // Darbas. – ISSN 

1392-8287. – 2020, vas. 20, p. 3. 

Apie Pasvalio „Riešuto“ mokykloje vykusį projekto „Lyderių laikas“ (koordinatorė Skaidra 

Kriukienė) renginį, kuriame dalyvavo Joniškio, Kupiškio, Pakruojo ir Pasvalio (vadovė – Pasvalio 

švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Bajoriūnaitė) kūrybinės komandos. 

 

XXI AMŽIUS 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Naujokė dėkinga susitepėliui / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-

5100. – 2020, vas. 20, p. 2. 

Kupiškio konservatoriai turi naują vedlį. Pastarajame skyriaus susirinkime pirmininke išrinkta 

rajono savivaldybės tarybos narė Neringa Klimavičienė. Prieš tai skyriui vadovavo kyšininkavimu 

įtariamas Kupiškio rajono meras Dainius Bardauskas. 

 

Vertelka, Bronius 

Neglostytas likimo / Bronius Vertelka. – Portr. // XXI amžius. – ISSN 2029-1299. – 2020, vas. 

7, priedas „Sidabrinė gija“, p. 3. 

Apie Subačiuje (Kupiškio r.) gyvenantį tremtinį, mokytoją, istoriką, atsiminimų autorių J. 

Babicką. 

 

JI 

 



Kunsuga-Vildžiūnienė, Oneida 

12 klausimų: [pokalbis su aktore Oneida Kunsuga-Vildžiūniene] / [kalbėjosi] Lina 

Grinkevičienė. – Iliustr. // Ji. – ISSN 1392-253X. – 2020, Nr. 9, p. 58–59. 

12 klausimų aktorei Oneidai Kunsugai-Vildžiūnienei. 

 

LIETUVOS RYTAS 

 

Krasauskas, Darius 

Dėl alkoholio - vien nemalonumai / Darius Krasauskas // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 

2020, vas. 18, p. 20. 

Apie tai, kad girtas prie vairo įkliuvo Darbo partijos Ignalinos skyriaus pirmininkas Ignalinos 

vicemeras M. Žymantas. Vas. 16 d. jis rajono merui J. Rasikui atsiuntė laišką, kad traukiasi iš pareigų. 

Alkoholis vas. 16 d. koją pakišo ir 4 Kupiškio r. esančio naftos terminalo darbuotojams. „Klaipėdos 

naftos“ valdomas naftos terminalas priskiriamas prie pavojingų objektų. Čia saugomi šalies degalai. 

 

LITERATŪRA IR MENAS 

 

Sheshi, Antanas 

Du dienoraščiai ir kelios keistos paralelės / Antanas Sheshi. – Iliustr. – Rec. leid.: Vietoj 

dienoraščio, 1976–1983 / Juozas Baltušis. Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2019]; 

Dienoraštis, 1945.VI.7 – 1947.III.18 / Juozas Vilčinskas. Vilnius : Versus, [2019] // Literatūra ir 

menas. – ISSN 0233-3260. – 2020, Nr. 3, p. 29–31. 

 

PANEVĖŽIO KRAŠTAS 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Kupiškėnai buvo sutarę pralošti ar laimėti? / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. 

– ISSN 2424-5100. – 2020, vas. 15, p. 3. 

Futbolo federacijos Drausmės komitetas dėl manipuliavimo rezultatais „Kupiškio“ klubą 

pašalino iš I lygos, perkeldamas jį į žemesnę II lygą. Skandalais garsėja ir „Kupiškio“ klubo vadovas 

Danas Baronas. 

 

Krasauskas, Darius 



Pavojingame objekte – šiltutėliai / Darius Krasauskas // Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-5100. 

– 2020, vas. 18, p. 1, 4. 

Šalia Subačiaus (Kupiškio r.) esančiame naftos terminale, priskiriamame prie pavojingų objektų, 

tikrintojai darbo vietoje rado 4 girtus darbuotojus – pamainos vadovą su pavaldiniais. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Naujokė dėkinga susitepėliui / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-

5100. – 2020, vas. 20, p. 2. 

Kupiškio konservatoriai turi naują vedlį. Pastarajame skyriaus susirinkime pirmininke išrinkta 

rajono savivaldybės tarybos narė Neringa Klimavičienė. Prieš tai skyriui vadovavo kyšininkavimu 

įtariamas Kupiškio rajono meras Dainius Bardauskas. 

 

SODO SPALVOS 

 

Zaleckienė, Amanda 

Jaukaus būsto vadovas pagal bites / Zaleckienė Amanda. – Iliustr. // Sodo spalvos. – ISSN 1392-

5849. – 2020, Nr. 2, p. 58–61. 

Straipsnis parengtas bendradarbiaujant su bitininkais Ignu ir Viliumi Jackevičiais iš Lukoniu 

kaimo. 

 

ŪKININKO PATARĖJAS 

 

Adomaitis, Justinas 

Gelbėsime ar toliau išnaudosime? / Justinas Adomaitis // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. 

– 2020, vas. 4, p. 5. 

Apie visuotiniame Lietuvos vidutinių pieno ūkių asociacijos (LVPŪA)susirinkimą, kuriame 

svarstyta ir svarbiausia tema - pieno supirkimo kaina. Asociacijos narių nuomone, ji turi būti vienoda 

visiems pieno gamintojams ir jokių išlygų čia neturėtų būti taikoma. Pasak LVPŪA vadovės R. 

Vilimienės, smulkių ir vidutinių pieno ūkių šeimininkų lūkesčių nepateisino Pieno įstatymas. Ypač 

didelę skriaudą ūkininkai patyrė dėl pieno gamintojų paskirstymo į dešimtį grupių ir pieno kainos 

nustatymo pagal parduodamo pieno kiekį. Ūkininkų nuomone, tokia diskriminacija naudinga tik žalio 

pieno supirkėjams: beveik šešios dešimtys įmonių ir kooperatyvų stengiasi iš nedidelių kaimo ūkių 

žalią pieną supirkti kuo pigiau, o nuvežę į perdirbimo įmonę gauna „europinę“ kainą - pagal Pieno 

įstatymu reglamentuotą grupę. 



 

Dubovičienė, Irma 

Teismas padėjo tašką byloje dėl Pieno įstatymo / Irma Dubovičienė. – Iliustr. // Ūkininko 

patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2020, vas. 8, p. 1, 3, 11. 

Informuojama, kad Konstitucinis Teismas vasario 6 d. paskelbė nutarimą dėl vadinamojo Pieno 

įstatymo. Nutarimo įsigaliojimas atidėtas iki liepos, kad iki to būtų ištaisytos teisinio reguliavimo 

spragos, pašalintas neapibrėžtumas, užtikrinta teisinio reguliavimo vidinė darna. KT tyrė Pieno 

įstatymo (Ūkio subjektų, perkančių-parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, 

nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo) atitiktį Konstitucijai pagal pareiškėjų suformuluotus 

klausimus: dėl teisės akto priėmimo procedūrų, įstatymu nustatyto reikalavimo ant Lietuvos rinkai 

tiekiamų Lietuvoje pagamintų pieno gaminių nurodyti žalio pieno kilmės šalį. Pateikiami Lietuvos 

vidutinių pieno ūkių asociacijos pirmininkės R. Vilimienės („Skirstymas į gamintojų grupes - 

žeidžia“), KT pirmininko D. Žalimo („Konstitucija netoleruoja ypatingos skubos“), Seimo Kaimo 

reikalų komiteto pirmininko A. Stančiko („Sektoriuje trūksta sąžiningumo“) komentarai. 

 

VAKARO ŽINIOS 

 

Siavris, Edita 

Sunerimo dėl nėščiųjų priežiūros / Edita Siavris // Vakaro žinios. – ISSN 1648-7435. – 2020, 

vas. 27, p. 7. 

Apie tai, jog į žurnalistus kreipėsi nėščioji iš Kupiškio rajono; besilaukianti moteris nerimavo, 

kodėl gydytoja taip retai jai skiria apžiūrą echoskopu; pasirodo kiekvieną antradienį echoskopą iš 

Pasvalio į Kupiškį atsiveža gydytojas. (Str. VŽ. Komentaras su ginekologės V. M. Čigriejienės 

komentaru). 

 

KURIER WILENSKI 

 

Adamovič, Honorata 

Ksiądz, który znalazł się wśród najbogatszych urzędników państwowych / Honorata 

Adamowicz. – Iliustr. // Kurier Wileński. – ISSN 1392-0405. – 2020, 18/19 lut. (nr 20), p. 18–19. 

Šalies turtingiausių valstybės tarnautojų reitinge – Bistrampolio dvaro Panevėžio rajone 

valdytojas kunigas Rimantas Gudelis. 

 


