
XXI AMŽIUS 

 

Vasiliauskienė, Aldona 

Kunigas, lagerio felčeris / Aldona Vasiliauskienė. – Iliustr. // XXI amžius. – ISSN 2029-1299. 

– 2021, birž. 11, p. 14. 

Apie Panevėžio garbės piliečio, tremtinio mons. J. Juodelio gyvenimą ir nuopelnus, minint 100-

osioms jo gimimo metines. 

 

KAUNO DIENA 

 

Jankevičius, Agnius 

A. Jankevičius: teatras mane išmokė, už ką galima mylėti žmogų: [pokalbis su režisieriumi 

Agniumi Jankevičiumi] / [kalbėjosi] Aistė Verpečinskaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-

7639. – 2021, birž. 12, p. 46–47. 

Apie Nacionaliniame Kauno dramos teatre statomą spektaklį pagal A. Camus pjesę „Kaligula“, 

teatro režisieriaus kelią. 

 

NAUJOJI ROMUVA 

 

Brazauskas, Juozas 

Balys Sruoga ir Unė Babickaitė Peterburge / Juozas Brazauskas. – Iliustr. // Naujoji Romuva. – 

ISSN 1392-043X. – 2021 m., Nr. 2, p. 71–72 .. 

Minimas kraštietis Stasys Šilingas .. 

 

PANEVĖŽIO KRAŠTAS 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Dėl sąžinės graužimo taip ir liko neaišku / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2021, birž. 2, p. 3, 5. 

Kupiškio valstiečių lyderis Vidmantas Paliulis rajono tarybos posėdyje perskaitė pareiškimą, 

ragindamas merą Dainių Bardauską trauktis iš pareigų. Opozicionierius rėžė, kad jį ir partiečius 

šokiravo straipsniai žiniasklaidoje apie mero kyšininkavimo mastą ir sumas. „Susiklosčius tokiai 

situacijai ir įvertinus savivaldybės įvaizdžiui kenkiančias aplinkybes, priimkite teisingą sprendimą ir 

atsistatydinkite“ – teigė Vidmantas Paliulis. Su mero komentaru. 



 

Paškevičienė, Zina 

Gimnazijų reitinguose sužibo ir naujų žvaigždžių / Zina Paškevičienė. – Iliustr. // Panevėžio 

kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2021, birž. 2, p. 4–5. 

Žurnalo „Reitingai“ paskelbtoje šalies gimnazijų eilėje ne pačias blogiausias vietas užėmė 

Panevėžio krašto gimnazijos. Ankstesniais metais gimnazijas lygindavo pagal abiturientų išlaikytų 

valstybinių brandos egzaminų vidurkius, o šiemet lygino pagal skalę: kiek mokinių laikė konkretų 

egzaminą, tačiau jo neišlaikė, kiek išlaikė žemiausiais, kiek aukščiausiais balais. Šiemet nevertinta, 

kiek valstybė ir savivaldybė skiria gimnazijoms lėšų. Su Juozo Balčikonio gimnazijos direktoriaus 

Raimondo Dambrausko, Kazimiero Paltaroko gimnazijos direktorės pavaduotojos Violetos 

Dumbrienės, Panevėžio 5-osios gimnazijos direktorės Daivos Dapšauskienės, Panevėžio rajono 

Velžio gimnazijos direktoriaus Rimto Baltušio, Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus 

gimnazijos direktoriaus Virgilijaus Žilinsko, Rokiškio rajono Obelių gimnazijos direktorės 

Neringos Ragelienės, Biržų „Saulės“ gimnazijos direktoriaus Dainiaus Korsako ir Pasvalio Petro 

Vileišio gimnazijos direktoriaus Viktoro Rimšos komentarais. 

 

Paškevičienė, Zina 

Dėl vieno skiepo atkeliauja net iš Skuodo / Zina Paškevičienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2021, birž. 5, p. 5. 

Apie skiepijimą Panevėžio apskrityje mintimis dalinasi Panevėžio miesto poliklinikos 

direktoriaus Karolis Valantinas, Panevėžio rajono poliklinikos direktorė Neringa Šinkūnienė, 

Pasvalio, Rokiškio, Kupiškio pirminės sveikatos priežiūros centrų direktoriai Vilius Povilionis, 

Danguolė Kondratenkienė, Raimundas Martinėlis, Biržų pirminės sveikatos priežiūros centro 

direktoriaus pavaduotoja Jurgita Augustinavičienė. 

 

Rušėnienė, Lina 

Ilgai bauginama pasiryžo niekaip nepasiduoti / Lina Rušėnienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2021, birž. 5, p. 4. 

Kartu su Kupiškio meru Dainiumi Bardausku už korupciją teisiama Kultūros centro vadovė Jolita 

Janušonienė nuo pat bylos pradžios patiria mero psichologinį spaudimą, nuolatinį jo kabinėjimąsi 

prie darbo. Bet pastarasis potvarkis, kurį ji gavo, perpildė kantrybės taurę. Šis mero pasirašytas 

dokumentas skelbia, kad birželio 7 dieną, ji „atleidžiama nuo pareigų dirbti“. Bet „su teise išsaugoti 

darbo vietą“. Ir negaunant už tą dieną darbo užmokesčio. Mat tą dieną numatomas teismo posėdis. 

 



Paškevičienė, Zina 

Savo relikviją bažnyčia atsiims per teismą / Zina Paškevičienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2021, birž. 9, p. 10, 18. 

Skapiškis siekia atgauti kultūros vertybę – medinę Šv. Petro skulptūrą. Išorinėse Skapiškio 

Šv. Jackaus bažnyčios nišose stovi betoninės dviejų šventųjų skulptūros, tačiau jos niekaip negali 

atstoti originalų – prieš 24 metus pavogtų medinių statulų. Bažnyčios klebonui Albertui Kasperavičiui 

tenka susirašinėti su valstybinėmis institucijomis ir įrodinėti, kad medinė Šv. Petro skulptūra yra jų 

bažnyčios nuosavybė ir turi grįžti visiems laikams į ją. Skulptūra jau užpernai sugrįžo, bet sugrįžo 

neilgam, nes dabartinis jos savininkas, Zarasų krašto muziejus, skulptūrą paskolino tik iki šių metų 

pabaigos. Kultūros ministerija sako, kad kai Skapiškis įrodys, savo turtines teises teismo būdu, tik 

tada savivaldybė ir muziejus galės grąžinti skulptūrą. 19 amžiuje nežinomo autoriaus sukurta 1,30 

metro aukščio medinė skulptūra įrašyta į vietos kultūros vertybių registrą. Jos vertė – 15 tūkstančių 

eurų. O Zarasų muziejuje ji atsirado, kai Dailės muziejaus buvo nupirkta iš garsiausio šalyje 

kolekcininko Edmundo Armoškos antikvariato. 

 

Paškevičienė, Zina 

Ūkininkai dar vis negali įvažiuoti į laukus / Zina Paškevičienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2021, birž. 9, p. 3, 6. 

Šiųmečio pavasario lietūs Panevėžio krašto ūkininkams pridarė bėdos ir nuostolių. Su Panevėžio 

apskrities ūkininkų, Panevėžio rajono ūkininkų sąjungos vadovės Danguolės Kuzmienės, Panevėžio 

rajono mero Povilo Žagunio ir Kupiškio rajono ūkininkų sąjungos pirmininko Zigmanto 

Aleksandravičiaus komentarais. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Už putiniško šmeižto platinimą valstiečiui – paglostymas / Laimis Kavoliūnas, Saulė Balandytė. 

– Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2021, birž. 9, p. 4, 8. 

Pastarajame Kupiško rajono tarybos posėdyje Etikos komisijai vadovaujanti Daiva Bubulienė 

informavo apie skundą dėl Tarybos nario Vidmanto Paliulio ir tai, kad komisija nusprendė jo atžvilgiu 

tyrimo nepradėti. Skundą dėl V. Paliulio dar vasarį Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai nusiuntė 

rajono meras Dainius Bardauskas. Jis prašė išsiaiškinti, ar politikas nenusižengė etikai, savo feisbuko 

paskyroje pasidalinęs nuoroda į svetainę www.karzygys.lt ir joje publikuotą tekstą apie 1991 metų 

sausio 13-osios įvykius. 

 

Krasauskas, Darius 

http://www.karzygys.lt/


Klausimai teisme įsiutino šou žvaigždę / Darius Krasauskas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2021, birž. 9, p. 1, 7. 

Panevėžio apygardos teismas tęsė už kyšininkavimą teisiamo Kupiškio mero Dainiaus Bardausko 

ir Kupiškio kultūros centro direktorės Jolitos Janušonienės bylos nagrinėjimą. Parodymus davė 

dainininkas Gytis Paškevičius bei jo vadybininkas Justas Valatka. Dainininkas, paklaustas apie 

gaunamus honorarus, nesuvaldė emocijų. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Mero atakos prieš kontrolierę nepalaikė net saviškiai / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio 

kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2021, birž. 12, p. 5. 

Kupiškio rajono tarybos posėdyje praėjusių metų savo veiklos ataskaitą pristačiusią savivaldybės 

kontrolierę Vilmą Mažeikienę vėl užsipuolė meras Dainius Bardauskas ir jo šalininkai. Su politikų 

Sauliaus Dugno, Valentino Beinorio, Algirdo Gasiūno, Augenijaus Cesevičiaus komentarais. 

 

Krasauskas, Darius 

Baisųjį šaulį apramins kalėjimo sienos / Darius Krasauskas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2021, birž. 12, p. 1, 4. 

Daugiabučiame name šaudęs ir paskui lengvąja mašina girtas nuo policijos sprukęs 54 metų 

kupiškėnas Almantas Mačys sulaukė 5 metų laisvės atėmimo bausmės. Panevėžio apygardos teismas 

jį nuteisė už grasinimą nužudyti žmoną, neteisėtą disponavimą šautuvu ir vairavimą esant girtam. 

Atiduodami bylą teismui prokurorai kupiškėną kaltino rengimusi nužudyti, tačiau teisėjų kolegija šį 

kaltinimą perkvalifikavo į grasinimą nužudyti. Priimdamas nuosprendį teismas atsižvelgė ir į tai, kad 

šaudydamas daugiabučio namo laiptinėje kupiškėnas sukėlė pavojų ten gyvenantiems žmonėms. 

Prieš kelias savaites iki įvykio jis buvo sumušęs savo sutuoktinę. Už tai baudžiamuoju įsakymu vyras 

buvo nubaustas laisvės apribojimu 8 mėnėsiams. 

 

Paškevičienė, Zina 

Prie vakcinos dar reikėtų siūlyti ir pyrago? / Zina Paškevičienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2021, birž. 16, p. 6. 

Panevėžio krašte vakcinavimo tempai lėtėja. Ignoruojantieji skiepus tikisi, kad šiltuoju sezonu 

nesusirgs, o jau rudenį žiūrės, kokia bus situacija. Birželio 15 d. duomenimis Panevėžyje paskiepyta 

45,4 procento, Panevėžio rajone – 45,3 procento gyventojų. Birželio 17 d. vyks masinis 

vakcinavimas, visi norintieji bet kurioje šalies vietoje galės pasiskiepyti norima vakcina. Su 

Panevėžio poliklinikos direktoriaus Karolio Valantino, Panevėžio rajono poliklinikos direktorės 



Neringos Šinkūnienės, Biržų vakcinavimo centro koordinatoriaus Justo Greviškio, Rokiškio pirminės 

sveikatos priežiūros centro direktorės Danguolės Kondratenkienės, Pasvalio pirminės sveikatos 

priežiūros centro direktoriaus Viliaus Povilionio, Kupiškio pirminės sveikatos priežiūros centro 

direktoriaus Raimundo Martinėlio komentarais. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Apie trečią atvejį direktorius dar nežino / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2021, birž. 19, p. 2.. 

Statistiniai duomenys apie COVID-19 Panevėžio apskrityje. Registruota 12 naujų viruso atvejų. 

Iš jų Panevėžio mieste 9, rajone – 1, Rokiškyje – 2. Trys koronaviruso atvejai nustatyti Panevėžio 

„Saulėtekio“ progimnazijoje. Su įstaigos vadovo Algirdo Gedeikio komentaru. 

 

Krasauskas, Darius 

Atskleidė, kaip keistai prekiautojai rėmė kultūrą / Darius Krasauskas. – Ili str. // Panevėžio 

kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2021, birž. 19, p. 5. 

Panevėžio apygardos teisme toliau vyko apklausa už kyšininkavimą ir kitus nusikaltimus 

teisiamų Kupiškio mero Dainiaus Bardausko ir Kupiškio kultūros centro direktorės Jolitos 

Janušonienės byloje. Buvo planuota apklausti keturis liudytojus, tačiau į teismą atvyko tik vienas – 

Utenoje registruotos mažosios bendrijos „Fudstopas“ direktorius Linas Raslanas. Posėdyje buvo 

narpliojamos prieš 2 metus Kupiškio mariose vykusių katerių varžybų renginio aplinkybės. Jame 

buvo prekiauta ir alumi. Liudyti iškviestas L. Raslanas nurodė, kad apie renginį jam pasakė vienas 

pažįstamas vadybininkas. Pasakė, kad yra toks žmogus, kuris siūlo prekiauti ir gali padėti. Tai dabar 

jau miręs bendrovės „Roklava“ komercijos direktorius Virginijus Lesmanavičius. 

 

Krasauskas, Darius 

Atplėšė elektros purtomą vaiką / Darius Krasauskas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-

5100. – 2021, birž. 23, p. 4. 

Kupiškyje, „Norfos“ parduotuvėje, kupiškietės Vaivos Gaubės patirtas incidentas sukrėtė ne tik 

ją, bet ir jos mažametį sūnų. Vaikui abiem rankomis prilietus įėjimo vartelius, ėmė krėsti elektra. 

Motina jį tiesiog jėga atplėšė nuo vartelių. V. Gaubę sukrėtė tai, kad parduotuvės darbuotojai 

neatskubėjo jiems į pagalbą. Parduotuvės direktorės Jolantos Matuzevičienės ir „Norfos“ tinklo 

spaudos atstovo Dariaus Ryliškio komentarai. 

 

Paškevičienė, Zina 



Turguje prekiautojai skiepijosi noriai / Zina Paškevičienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 

2424-5100. – 2021, birž. 30, p. 3, 6. 

Panevėžio regiono vakcinavimo centrai tuštėja, medikai turi mažiau darbo, todėl retas rajonas 

peržengė pusės savo gyventojų paskiepijimo ribą. Panevėžio apskrities pirminės sveikatos priežiūros 

centrų darbuotojų komentarai. 

 

ŠIAURĖS RYTAI 

 

Biržuose liejosi armonikų melodijos / parengė Alfreda Gudienė. – Iliustr. // Šiaurės Rytai. – 

ISSN 1392-9240. – 2021, birž. 8, p. 7.. 

Biržų kultūros centre 49 kartą vyko armonikininkų šventė „Aukštaitijos armonika – 21“. 

Šventėje grojo 98 metų biržietis Leonas Petronis, penkiolikmetė Skaistė Poškutė iš Linkuvos, 

raseiniškis jaunuolis Dainius Maslauskas. Šventę vedė kultūros darbuotoja Jūratė Garnelienė. 

 

VAKARO ŽINIOS 

 

Čiužauskas, Darius 

Biržų aludariams turtus krovė „juodas“ alus / Darius Čiužauskas. – Iliustr. // Vakaro žinios. – 

ISSN 1648-7435. – 2021, birž. 23, p. 1, 5. 

Apie tai, jog Biržuose įsikūrusi bendrovė „Biržų alus“ gamino ne tik plačiai žinomą ir net 

legendiniu vadinamą tamsųjį alų; pasislėpus šešėlyje, senose daryklos rūsiuose brandintas „juodas“, 

oficialiai neegzistuojantis, alus, o už jį gauti pinigai keliavo tiesiai į įmonės vadovų kišenes; 

Panevėžio apygardos teismas bendrovės „Biržų alus“ vadovą J. Narinkevičių pripažino kaltu dėl 

apgaulingo apskaitos tvarkymo, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimo bei 

didelės vertės svetimo turto pasisavinimo; nuteista ir buvusi „Biržų alaus“ gamybos vadovė 

A. Normantienė bei Kupiškio bendrovės direktoriui V. Valintėliui už apgaulingą apskaitos tvarkymą 

teks sumokėti 3766 eurų baudą. (Str. teisėjos D. Švitinienės komentaras). 

 


