
ANYKŠTA 

 

Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-oji rinktinė mini 30-ąsias įkūrimo metines / 

Rinktinės informacija. – Iliustr. – Rubrika: Iš arti // Anykšta. – ISSN 1392-6233. – 2021, bal. 20, p. 4. 

Per 30 metų Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-oji rinktinė kūrėsi, mokėsi, augo, 

keitėsi, tobulėjo. Nuo 1991 m. atėjusiųjų pirmųjų 17 savanorių Rinktinė išaugo iki 800 karių 

savanorių. 2005–2012 m. rinktinės kariai tarnybą vykdė taikos palaikymo operacijose Kosove, 

Afganistane. Nuo 2018 m. kariai du kartus vyko į Jungtinių Tautų vadovaujamą situacijos 

stabilizavimo misiją Malyje MINUSMA. Krašto apsaugos pajėgų savanoriai bendradarbiauja su 

Lietuvos šaulių sąjungos narių šauliais, Latvijos analogiškų organizacijų batalionais. Vyčio 

apygardos rinktinės savanoriai dalyvauja Panevėžio miesto ir rajono, Pasvalio, Kupiškio, Anykščių, 

Rokiškio, Biržų, Utenos, Zarasų Valstybinių švenčių minėjimuose, talkina Rinktinės kariams 

įgyvendinant karinio rengimo užduotis. 

 

DARBAS 

 

Papirtis, Nerijus 

Širdies Velykos. Pokalbis su kunigu Nerijumi Papirčiu / kalbėjosi Kotryna Kraptavičiūtė. – Iliustr. – 

Turinys: Gyvenimo kelionės pradžia. Vaikystė, namai; Kunigystė. Buvimas Žmogumi; 

Bendruomenė, klebonystė // Darbas. – ISSN 1392-8287. – 2021, bal. 3, p. 1, 4–5. 

Iš Utenos kilusio, Anykščiuose, Kupiškyje, Panevėžyje, Pasvalyje vikaravusio, fotografuoti 

mėgstančio Saločių Šv. Juozapo parapijos klebono prisiminimai, mintys apie gyvenimo kelią, apie 

žmogų. 

 

XXI AMŽIUS 

 

Ramanauskienė, Aldona 

Dirbęs Aukštaitijos parapijose / Aldona Ramanauskienė. – Iliustr. // XXI amžius. – ISSN 2029-1299. 

– 2021, bal. 13, priedas „Katalikas“, p. 9. 

Kunigo Jono Uoginto 110-osioms gimimo metinėms. 

 

Vasiliauskienė, Aldona 

Nauja monsinjoro dovana – knyga „Seno kunigo pasakojimai“ / Aldona Vasiliauskienė. – Iliustr. // 

XXI amžius. – ISSN 2029-1299. – 2021, bal. 16, priedas „Sidabrinė gija“, p. 2–3. 

Apie 90-metį atšventusio, monsinjoro J. Antanavičiaus, gyvenančio Panevėžio Šv. Juozapo globos 

namuose, kurie buvo jo iniciatyva ir didelėmis asmeninėmis lėšomis pastatyti, gyvenimą, tarnystę 

bažnyčiai ir žmonėms bei išleistą knygą „Seno kunigo pasakojimai“. 

  

Vasiliauskienė, Aldona 

Kuo Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčia ir vienuoliai bazilijonai svarbūs Lietuvai. 30 veiklos metų 

apžvalga / Aldona Vasiliauskienė. – Iliustr. // XXI amžius. – ISSN  2029-1299. – 2021, bal. 23, 

p. 13–14. 

 

Vasiliauskienė, Aldona 



Svečiavosi kultūros ministras Simonas Kairys ir ministerijos pavaldžių įstaigų vadovai / Aldona 

Vasiliauskienė. – Il iustr. // XXI amžius. – ISSN 2029-1299. – 2021, bal. 17, p. 6. 

30-ąjį jubiliejų švenčianti Vilniaus švč. Trejybės rytų (graikų) apeigų katalikų bažnyčia sulaukė 

svečių. 

 

INDRAJA 

 

Indrašius, Vytautas 

Petras Murnikas pasižymėjo savo narsumu ir tvirtumu visuose mūšiuose / Vytautas Indrašius; 

parengė Jurgita Ulkienė. – Iliustr., portr. – Bibliogr.: 8 pavad. // Indraja. – ISSN 2029-9753. – 2021, 

Nr. 1 (kovas), p. 8–13. 

Apie šlovingą karininko, pulkininko, diplomato asmenybę, veiklą, šeimą. 

 

KARYS 

 

Vaitiekus, Severinas 

 Lietuvos karinė žvalgyba I dalis: skyriaus vadai 1929–1940 / Severinas Vaitiekus. – Iliustr. // 

Karys. – 2021, Nr. 4, p. 44–55. 

Konstantinas Dulksnys. Iš mokyklos suolo į kovą už Nepriklausomą Lietuvą. 

 

METAI 

 

Šerelytė, Renata 

Tarsi nematoma ugnis / Renata Šerelytė // Metai. – ISSN 0134-3211. – 2021, Nr. 4, p. 154–157. 

Apie Linos Simutytės knygą „Miesto šventė“. 

 

PANEVĖŽIO KRAŠTAS 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Virusas griebė Noriūnų ugniagesius / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-

5100. – 2021, bal. 3, p. 3. 

Statistikos departamento duomenimis, per pastarąsias 3 dienas Panevėžio apskrityje nustatyti 124 

nauji viruso atvejai, iš jų Panevėžio mieste – 73, rajone – 25, Pasvalyje – 9, Kupiškyje – 7, Biržuose 

– 6, Rokiškyje – 4. Protrūkiai fiksuoti Kupiškio rajono savivaldybės priešgaisrinėje tarnyboje, 

„Sodros“ Panevėžio skyriuje, Panevėžio rajono Smilgių gimnazijai priklausančiame vaikų darželyje. 

 

Kudirkienė, Gailutė 

Ligoniams siunčia viltį mokslininkas / Gailutė Kudirkienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 

2424-5100. – 2021, bal. 3, p. 4. 

Vėžiu sergantiems žmonėms sunku atlaikyti gydymą spinduline terapija. Todėl fizikos mokslų 

doktorantas kupiškėnas Kornelijus Pūkas su kolegomis kuria prietaisą, sumažinsiantį šalutinį 

švitinimo poveikį. Kornelijaus Pūko pasakojimas apie pirmuosius žingsnius mokslinės veiklos link. 

 

Kudirkienė, Gailutė 



Net per sienas plaukia purūs debesėliai / Gailutė Kudirkienė. – Iliustr. – Rubrika: Kartų tiltai // 

Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2021, bal. 3, p. 5, 9. 

Kupiškio meno mokyklos dailės mokytojos Ritos Laskauskienės pasakojimas apie dailės mokymą, 

talentingus auklėtinius. Su meno mokyklos auklėtinių Orintos Aleknaitės ir Guostės Vaičiūnaitės 

pasisakymais. 

 

Kudirkienė, Gailutė 

Vakcinų likučių jau visas kalnas / Gailutė Kudirkienė, Darius Krasauskas. – Iliustr. // Panevėžio 

kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2021, bal. 7, p. 7. 

Panevėžio miesto vakcinavimo centras per Velykų šventes nedirbo, vakcinų likučiai didžiuliai, 

neskiepijami lėtinėmis ligomis sergantieji, neveikia registravimosi telefonu sistema, stringa 

skiepijimas „AstraZeneca“ vakcina. Vakar dienos statistiniais duomenimis, Panevėžyje jau 

paskiepyta 12006 asmenys, tai sudaro 14 procentų gyventojų, Panevėžio rajone – 4944 žmonės – 14 

procentų, Pasvalio rajone –3285. Gerokai intensyviau skiepijasi Kupiškis, Biržai ir Rokiškis. 

Rokiškis tebėra skiepų lyderis, vakcinuota daugiau nei 18 procentų žmonių – 5052 asmenys. Biržuose 

paskiepyta per 17 procentų –3853, Kupiškyje beveik 17 procentų – 2726. Situaciją komentuoja 

Karolis Valantinas, Mindaugas Burba, Tadas Martinaitis, Loreta Soščekienė. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Virusas įsiveržė į sporto valdžios kabinetus / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2021, bal. 7, p. 6. 

Per pastarąsias 4 dienas Panevėžio apskrityje nustatyti 125 nauji viruso atvejai, iš jų Panevėžio mieste 

58, rajone – 45, Pasvalyje – 9, Kupiškyje – 5, Biržuose ir Rokiškyje – po 4. Mirė vienas Panevėžio 

rajono gyventojas. Ligos židiniai – Panevėžio sporto centre, „Sodros“ Panevėžio skyriuje, 

Respublikinėje Panevėžio ligoninėje, Panevėžio butų ūkyje, „Kupiškio komunalininke“, Rokiškio 

psichiatrijos ligoninėje. 

 

Rušėnienė, Lina 

Pildosi ne tik raganų, bet ir žmonos pranašystės? / Lina Rušėnienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2021, bal. 10, p. 4. 

Noriai apie save kalbėjęs Rokiškio medikas ir Rokiškio rajono tarybos narys Robertas Baltrūnas 

netikėtai ėmė slapstytis nuo viešumos, o pakalbintas netgi grasino teismais. Rokiškėnas nekalbus tapo 

po nemalonių įvykių, kai užpernai, metams baigiantis ėmė vadovauti Kupiškio rajono poliklinikai, 

bet praėjusių metų pabaigoje viską metė ir grįžo į Rokiškį. Kupiškyje ilgai neužsibuvo ir ligoninei 

vadovavęs rokiškietis chirurgas Antanas Zadorožnas. Nors Robertas Baltrūnas yra viešas asmuo, 

korespondentams jis nepasiekiamas. Prieš 3 metus, kai Robertas Baltrūnas tapo rajono tvarkiečių 

skyriaus pirmininku, jis su korespondente buvo labai šnekus. 

 

Kudirkienė, Gailutė 

Prie žemės grąžino tėvo liga ir mamos bitės / Gailutė Kudirkienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2021, bal. 10, p. 10–11. 

Kupiškietė 37 metų Sandra Šilaikė – sėkminga verslininkė ir ūkininkė. Jauna moteris valdo keleivių 

vežimu užsiimančią transporto įmonę ir bitininkauja, jos ūkyje 100 avilių. Gimusi ir augusi 



Kupiškyje, baigė Kauno technologijos universitetą – tarptautinę ekonomiką ir prekybą, gyveno 

Vilniuje, tačiau tėvų ligos privertė jauną moterį grįžti į gimtinę. 

 

Kudirkienė, Gailutė 

Su kviečiamais skiepytis „Katės maiše“ nebežaidžia / Gailutė Kudirkienė. – Iliustr. // Panevėžio 

kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2021, bal. 14, p. 2. 

Kaip vyksta vakcinavimas Panevėžio apskrityje. Nuo šios savaitės panevėžiečiai bus skiepijami ne 

tik vakcinavimo centre, bet ir privačiose klinikose, dar tikslinama, kurios klinikos gaus teisę skiepyti. 

100 „AstraZeneca“ dozių jau iškeliavo į Kniaudiškių šeimos kliniką. Praėjusią savaitę Velžio 

gimnazijoje atidarytas rajono vakcinavimo centras. Su Kazimiero Armonavičiaus, Danutės 

Pajėdienės, Danguolės Kondratenkienės, Raimundo Martinėlio, Viliaus Povilionio komentarais. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Virusas aukomis rinkosi tik moteris / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-

5100. – 2021, bal. 14, p. 3. 

Per pastarąsias 4 dienas apskrityje nustatyti 158 nauji Covid-19 atvejai, iš jų Panevėžio mieste 96, 

rajone – 27, Rokiškyje – 11, Kupiškyje – 10, Pasvalyje – 8, Biržuose – 6. Su Panevėžio metalo 

apdirbimo įmonės „Achatas“ vadovo Šarūno Snieškos, Panevėžio vaikų darželio „Draugystė“ 

vadovės Jurgitos Ožekauskienės, Liberiškio žemės ūkio bendrovės vadovo Raimondo Vitkausko, 

Valstybinės augalininkystės tarnybos Panevėžio skyriaus vedėjo Vaido Špokavičiaus komentarais. 

 

Kudirkienė, Gailutė 

Atvedė karvę ir nebeišvedė / Gailutė Kudirkienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-5100. 

– 2021, bal. 17, p. 4, 9. 

Kupiškio rajone Naivių kaime gyvenantys ūkininkai Romualdas ir Daiva Tviskai turi ne tik nemažą 

pieno ūkį, bet savo valdose augina ir dukros padovanotus fazanus, kalakutus, vištas ir gaidžius. Daiva 

Tviskuvienė yra puiki kulinarė, diplomuota maisto technologė, vienas unikalus D. Tviskuvienės 

receptas įtrauktas į ruošiamą knygą „Mano mamos receptai“, kuriame renkami tokių valgių 

aprašymai, kuriuos giminės moterys gamino iš kartos į kartą. Savąjį receptą ji pateikė su dukra. 

 

Rušėnienė, Lina 

Vicemeras su palyda į kaimus lėkė kaip į gaisrą / Lina Rušėnienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2021, bal. 17, p. 3. 

Naujasis Kupiškio rajono vicemeras socialdemokratas Augenijus Cesevičius su palyda, nors ir 

pandemijos metu, aplankė Adomynės, Juodpėnų, Naivių ir Laičių kaimus. Augenijus Cesevičius 

aiškino, kad jam priskirta kultūros sritis, todėl vietoje reikėjo įsitikinti, kokia yra situacija, įvertinti 

pastatų būklę, nustatyti, ar patalpos naudojamos. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Dar keturias moteris ir vyrą įveikė nelabas virusas / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. 

– ISSN 2424-5100. – 2021, bal. 17, p. 3. 

Per pastarąsias 3 dienas Panevėžio apskrityje nustatyta 220 naujų viruso atvejų, iš jų Panevėžio mieste 

138, rajone – 50, Rokiškyje – 12, Pasvalyje – 9, Kupiškyje – 6, Biržuose – 5. Mirė 5 Panevėžio 



apskrities gyventojai. Komentuoja Rasa Macė, Evelina Sutkienė, Bela Gavėnienė, Aldas 

Skvarnavičius, Petras Brazinskas. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Dar keturias moteris ir vyrą įveikė nelabas virusas / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. 

– ISSN 2424-5100. – 2021, bal. 17, p. 3. 

Per pastarąsiais 3 dienas Panevėžio apskrityje nustatyta 220 naujų viruso atvejų, iš jų Panevėžio 

mieste 138, rajone – 50, Rokiškyje – 12, Pasvalyje – 9, Kupiškyje – 6, Biržuose – 5. Mirė 5 Panevėžio 

apskrities gyventojai. Komentuoja Rasa Macė, Evelina Sutkienė, Bela Gavėnienė, Aldas 

Skvarnavičius, Petras Brazinskas. 

 

Kudirkienė, Gailutė 

Savaitę pradėjo uždarytais skiepijimo centrais / Gailutė Kudirkienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2021, bal. 21, p. 2, 5. 

Panevėžio vakcinavimo centras praėjusį šeštadienį ir pirmadienį nedirbo. „AstraZeneca“ tiekėjai 

vėluoja vykdyti įsipareigojimus. Pirmadienio vakare į Panevėžį atkeliavo 2136 dozių „Pfizer“ siunta, 

šiandien laukiama 110 dozių „Modernos“, šią savaitę Panevėžys negaus „AstraZeneca“ bendrovės 

vakcinų. Per praėjusią savaitę vakcinavimo centras paskiepijo 3328 panevėžiečius. Dar 200 

miestiečių paskiepyti „Medica“ ir Kniaudiškių šeimos klinikose. Su Savivaldybės sveikatos poskyrio 

vedėjo Mindaugo Burbos, Kupiškio poliklinikos vadovo Raimundo Martinėlio, Biržų ligoninės 

atstovo Justo Greviškio, Pasvalio poliklinikos vadovo Viliaus Povilionio, Panevėžio rajono 

savivaldybės gydytojos Renatos Valantinienės komentarai. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Reanimacijoje – septyni „covido“ ligoniai / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 

2424-5100. – 2021, bal. 21, p. 5. 

Per pastarąsias 4 dienas apskrityje nustatyti 153 nauji Covid-19 viruso atvejai, iš jų Panevėžio mieste 

91, rajone – 23, Kupiškyje – 18, Biržuose – 10, Rokiškyje – 6, Pasvalyje – 5. Virusas pasiglemžė 

trijų Panevėžio apskrities žmonių gyvybes. Situaciją komentuoja Panevėžio ligoninės atstovas 

Vytautas Riaubiškis, Rokiškio ligoninės direktoriaus pavaduotoja Marijana Čeponytė, Panevėžio 

Beržų progimnazijos vadovas Stanislovas Ambrazaitis, Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos 

vadovė Lina Kaušakienė, Smilgių gimnazijos direktorė Asta Kačarauskienė. 

 

Kudirkienė, Gailutė 

Citramoną ir analginą atstoja rankdarbiai / Gailutė Kudirkienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 

2424-5100. – 2021, bal. 21, p. 10, 13. 

Naiviuose netoli Kupiškio gyvenanti 86 metų Jadvyga Pajuodienė mezga ryškiaspalvius minkštų 

baldų užtiesalus, daro ornamentuotus kilimus ir siuvinėja paveikslus. Moteris nieko nekopijuoja, 

figūras ar raštus būsimiems rankdarbiams susikuria pati. Kartais išsiuvinėja net vaizdą iš realaus 

gyvenimo. Didžiausia J. Pajuodienės silpnybė – teatras. Ji didžiuojasi anūku Tomu, kuris dalyvauja 

Anykščių kultūros namų dramos kolektyve, vadovaujamame Jono Buziliausko. Anūkas pildo jos 

jaunystės svajonę. Moteris pasidžiaugia, kad didžiausia laimė buvo, kai kartą pati drauge su anūku 

lipo į sceną, vaidino tame pačiame spektaklyje. 

 



Kavoliūnas, Laimutis 

Virusas įsisiautėjo pildant deklaracijas / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 

2424-5100. – 2021, bal. 24, p. 4. 

Per pastarąsias 3 dienas apskrityje nustatyti 172 nauji viruso atvejai, iš jų Panevėžio mieste 113, 

rajone – 38, Kupiškyje – 10, Biržuose – 6, Rokiškyje – 3, Pasvalyje – 2. Aukštaitijos sostinė pagal 

sergamumą vienintelė apskrityje vėl įtraukta į „juodųjų“ savivaldybių sąrašą. Su klinikos 

„Vetcentras“ vadovės Svetlanos Alionienės, estų kapitalo bendrovės „Harju Elekter“ personalo 

vadovės Sonatinos Būtėnienės, Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 

Aldo Skvarnavičiaus, Kupiškio bendrovės „Simega“ vadovo Zenono Bražio komentarais. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Iš juodojo sąrašo jau išbraukė / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-5100. 

– 2021, bal. 28, p. 7. 

Per pastarąsias 4 dienas apskrityje nustatyti 157 nauji viruso atvejai, iš jų Panevėžio mieste 76, rajone 

– 38, Biržuose ir Pasvalyje – po 13, Kupiškyje – 10, Rokiškyje – 7. Aukštaitijos sostinė pagal 

sergamumą jau nebepatenka į juodųjų savivaldybių sąrašą. Komentuoja įmonės „Maisto namai“ 

vadovė Ingrida Judickienė, Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos vadovė Vitalija Dziuričienė, 

Kupiškio „Saulutės“ vaikų darželio direktoriaus pavaduotoja Aušra Sarcevičienė, Kupiškio 

„Varpelio“ mokyklos direktorė Daiva Pečiukėnienė, Kupiškio rajone, Noriūnuose įsikūrusios 

individualios siuvimo įmonės „Alteksa“ vadovė Alma Laužikaitė. 

 

Kudirkienė, Gailutė 

Norinčiųjų skiepytis eilutė juda vėl lėčiau / Gailutė Kudirkienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 

2424-5100. – 2021, bal. 28, p. 4. 

Vakcinaciją Panevėžio apskrityje komentuoja Rokiškio poliklinikos vadovė Danguolė 

Kondratenkienė, Kupiškio poliklinikos direktorius Raimundas Martinėlis, Panevėžio savivaldybės 

sveikatos poskyrio vedėjas Mindaugas Burba, Biržų ligoninės atstovas Justas Greviškis, Pasvalio 

poliklinikos direktorius Vilius Povilionis, Panevėžio rajono savivadybės gydytoja Renata 

Valantinienė. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Keli koronaviruso židiniai plečiasi / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-

5100. – 2021, bal. 30, p. 3–4. 

Per pastarąsias 2 dienas apskrityje nustatytas 121 naujas viruso atvejis, iš jų Panevėžio mieste 73, 

rajone – 16, Kupiškyje – 20, Pasvalyje – 7, Rokiškyje –3, Biržuose – 2. Su Panevėžio Juozo Miltinio 

gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui Daivos Mackevičienės, Panevėžio Kazimiero 

Paltaroko gimnazijos vadovės Gražinos Gailiūnienės komentarais. 

 

STILIUS 

 

Susimąstė apie senatvę. – Iliustr. // Stilius. – ISSN 1392-7159. – 2021, Nr. 16, p. 16–17. 

Laidų vedėja Indrė Stonkuvienė ir dainininkas Justinas Jarutis pasakoja kaip prisidėjo prie senelio 

viso gyvenimo svajonės įgyvendinimo. 

 



 

UTENOS DIENA 

 

Utenos pradinukai sugrįžta į klases / Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos inf. – Iliustr. // Utenos 

diena. – ISSN 1648-0783. – 2021, bal. 10, p. 5. 

Vyriausybė peržiūrėjo savivaldybių, kuriose gali būti nustatomos švelnesnės karantino režimo 

priemonės negu visoje šalyje, sąrašą, atsižvelgdama į naujausius duomenis. Į mokyklas be testavimo 

kaupinių metodu galės grįžti Neringos, Klaipėdos miesto, Kupiškio ir Utenos rajonų savivaldybių 

pradinukai. 

 

ŪKININKO PATARĖJAS 

Juškienė, Virginija 

Kaimų parapijos gyvena žemės atgimimo ritmu / Virginija Juškienė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. 

– ISSN 1392-2769. – 2021, bal. 13, p. 9. 

Ar būtų poreikis bažnyčių duris palikti atviras ilgėliau, kad žmonės galėtų ateiti be spūsties, apie tai 

kalba Kupiškio dekanas Mindaugas Kučinskas ir Skapiškio klebonas Albertas Kasperavičius. 

 

Aleknienė, Banguolė 

Šiauriausiame Kupiškio rajono pakraštyje – Žadeikiai / Banguolė Aleknienė-Andrijauskė. – Iliustr. // 

Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2021, bal. 13, p. 12, 14. 

Apie Žadeikių kaimą ir jo žmones. 

 

Juškienė, Virginija 

Sodiečiams sveikatą atgauti padės druskų kambarys / Virginija Juškienė. – Iliustr. // Ūkininko 

patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2021, bal. 15, p. 8. 

Kupiškio „Rotary“ klubas su ligininės administracija pasirašė paramos sutartį ir nutarė artimiausiu 

metu įrengti druskos kambarį. 

 

Aleknienė, Banguolė 

Dūbliškiuose – dūlanti memorialinė sodyba ir vienas naujakurys / Banguolė Aleknienė-Andrijauskė. 

– Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2021, bal. 15, p. 14. 

Apie Dūbliškių kaimą ir jo žmones. 

 

Ekologiškai ūkininkaujančiame ūkyje dirba net trys šeimos / ŽUM fotoinformacija. – Iliustr. // 

Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2021, bal. 20, p. 9. 

Apie Kandrėnų kaime kartu su dviem broliais ūkininkaujančią Kristiną Kazlauskaitę. 

 

VAKARO ŽINIOS 

 

Čiužauskas, Darius 

Tragiško Žirmūnų gaisro byloje padėtas taškas / Darius Čiužauskas. – Iliustr. // Vakaro žinios. – ISSN 

1648-7435. – 2021, bal. 23, p. 6. 

Apie tai, jog vieną didžiausių gaisrų, per kurį žuvo šeši žmonės ir dar 22 asmenys patyrė nudegimus 

bei kitus sužalojimus, šalyje 2007 m Žirmūnuose (Vilnius) sukėlusiam A. Dailidei vartai į laisvę 



visam laikui neužsivėrė; jis nuteistas kalėti 15 metų, įpareigotas atlyginti nukentėjusiųjų patirtą turtinę 

ir neturtinę žalą, o prokuroras J. Laucius siekė, kad jam būtų skirta įkalinimo iki gyvos galvos bausmė. 

(Str. minimi žuvę visuomenės veikėjai: Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio tarybos bei Seimo narys 

inžinierius P. Šakalinis, poetas, vertėjas ir filmų kūrėjas M. Gimžauskas, poetas, fotografas ir 

muzikantas R. Audiejaitis) 

 

Nagelė, Danas 

Alkanam seimūnui ir vabalas – mėsa / Danas Nagelė; Irmanto Sidarevičiaus ir Stasio Žumbio nuotr. 

// Vakaro žinios. – ISSN 1648-7435. – 2021, bal. 28, p. 1–2. 

Apie tai, jog Seimo valdyba plačiau atvėrė parlamentinei veiklai skiriamų lėšų aruodą; 

paposėdžiavusi Seimo vadovybė po ne vieną mėnesį užtrukusių audringų diskusijų patvirtino naują 

parlamentinei veiklai skiriamų lėšų naudojimo tvarką; Seimo narys uždirba 3,5 tūkst. eurų algą ir 

gaus 1,2 tūkst. eurų parlamentinėms išlaidoms; Seimo valdyba apsisprendė, kad šiuos pinigus 

parlamentarai galės išleisti ne tik ekspertinėms išvadoms ar dokumentų vertimui į užsienio kalbą, bet 

ir mokytis užsienio kalbų arba tobulinti kitus savo gebėjimus, nebereikės patiems nuomotis dviračių 

bei paspirtukų, iš parlamentinei veiklai skiriamų lėšų jie galės atsiskaityti ir už trumpalaikę 

automobilio nuomą ir t. t.; Seimo nariai J. Jarutis ir R. Baškienė tikino, kad jokių naujų privilegijų 

išrinktiems neatsirado. (Str. VŽ. Komentaras su filosofo Vytauto Rubavičiaus komentaru; minimi 

Seimo nariai P. Gražulis, L. Nagienė ir kiti) 

 

VALSTIEČIŲ LAIKRAŠTIS 

 

Tavorienė, Vida 

Pienininkus gelbės dar viena strategija / Vida Tavorienė. – Iliustr. // Valstiečių laikraštis. – ISSN 

1021-4526. – 2021, bal. 14, p. 1, 3. 

Apie dar vieną pieno ūkio strategiją, kurią sumanė kurti Žemės ūkio ministerija. Pasisako Lietuvos 

vidutinių pieno ūkių asociacijos pirmininkė, ūkininkė Renata Vilimienė. 

 

ZARASŲ KRAŠTAS 

 

Vyčio apygardos 5-oji rinktinė mini 30-ąsias įkūrimo metines // Zarasų kraštas. – ISSN 1648-8490. 

2021, bal. 20, p. 4. 

Apie Krašto apsaugos Vyčio rinktinės kuopas įsikūrusias Panevėžio, Pasvalio, Biržų, Kupiškio, 

Rokiškio, Anykščių, Utenos ir Zarasų miestuose. 


