
ANYKŠTA 

 

Bagdonas, Vytautas 

Mokytojų sūnus savo gyvenimą paskyrė prasmingiems darbams / Vytautas Bagdonas. – Iliustr. 

– Rubrika: Mokytojai ir mokiniai // Anykšta. – ISSN 1392-6233. – 2021, geg. 8, p. 6–7. 

Publikacijoje pasakojama apie Surdegio krašte mokytojavusius sutuoktinius B. V. Kašponį 

(1891–1973) ir M. Kašponienę (1901–1996) bei jų vyresnijį sūnų R. K. Kašponį (1933–2018). 

M. Kubilinskaitė-Kašponienė gimė Šakių valsčiuje, Antabūdžiuose. 1926 m. ji baigė Kauno „Saulės“ 

mokytojų seminariją. Pedagoginio darbo kelią ji pradėjo Jurbarko krašte, o 1928–1930 m. dirbo 

Žudžgalio pradžios mokyklos vedėja, 1930–1943 m. vadovavo Surdegio pradžios mokyklai. 

B. V. Kašponis baigė Panevėžio mokytojų seminariją ir Surdegyje dirbo 1923–1945 m. Kurį laiką jis 

dirbo Surdegio pradžios mokyklos vedėju, po to dvidešimt metų vaikus mokė dainavimo. B. Kašponis 

buvo kilęs iš Rokiškio krašto, Pakriaunio kaimo. Nuo vaikystės jis žavėjosi K. Petrausko dainavimu, 

jaunystėje mokėsi groti vargonais Subatės (Latvija) bažnyčioje pas vargonininką A. Raubiško ir kurį 

laiką pats dirbo vargonininku. 1910–1913 m. B. V. Kašponis Kaune lankė J. Naujalio vargonininkų 

kursus ir „Saulės“ draugijos mokytojų kursus, vargonininkavo Kauno kunigų seminarijos bažnyčioje. 

Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, B. V. Kašponis buvo mobilizuotas į karinę tarnybą carinės 

Rusijos kariuomenėje. M. Kubilinskaitė ir B. V. Kašponis susituokė Surdegyje 1928 m. Jie užaugino 

tris sūnus: muziką pedagogą, chorvedį Rimtautą Karolį, inžinierių-hidrotechniką Česlovą Algimantą 

ir ekonomistą Kazimierą Jaunių. Išvykę iš Surdegio Kašponiai mokytojavo Kupiškio rajone. 

B. V. Kašponis paliko rankraštinę knygą „Memuarai“, kurią parengė ir 2018 m. pavadinimu 

„Mokytojo ir vargonininko atsiminimai“ išleido surdegietis mokslininkas prof. O. Janonis. 

R. K. Kašponis savo publikacijose pabrėždavo, kad impulsą gyvenimo skrydžiui jam davė tėvų 

gyvenimas ir veikla. Iki 1944 m. R. K. Kašponis augo ir mokėsi Surdegyje, vėliau mokslus tęsė 

Kupiškyje. 1951–1956 m. jis studijavo ekonomiką Vilniaus universitete ir tuo pačiu metu mokėsi 

Juozo Tallat-Kelpšos muzikos mokykloje. Gyvendamas Ukmergėje, čia įkūrė Vaikų muzikos 

mokyklą ir tapo pirmuoju jos direktoriumi. Siekdamas aukštumų toliau studijavo ir choro dirigavimo 

studijas Lietuvos konservatorijoje baigė su pagyrimu. R. K. Kašponis dirbo J. Tallat-Kelpšos 

muzikos mokykloje, M. K. Čiurlionio meno mokykloje teorinių disciplinų dėstytoju. 1965–2007 m. 

R. K. Kašponis buvo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Choro dirigavimo katedros dėstytojas. 

1993 m. jis tapo humanitarinių mokslų daktaru. Prof. R. K. Kašponis išugdė 12 choro dirigentų, tarp 

jų P. Bingelį. Nuo 2001 m. iki gyvenimo pabaigos R. K. Kašponis buvo pasaulinio garso mokslininko 

semiotiko, kalbotyrininko, lietuvių mitologijos tyrinėtojo A. J. Greimo paveldo saugotojas ir 

populiarintojas. Ne kartą R. K. Kašponis lankėsi Kunigiškių kaime veikiančiame Svėdasų krašto 



(Vaižganto) muziejuje, čia kartu su muziejaus darbuotojais organizavo prof. A. J. Greimui skirtas 

parodas. 

 

BIRŽIEČIŲ ŽODIS 

 

Striškienė, Ona 

Žilpamūšyje žydi sodai ir liejasi poezijos posmai / Onos Striškienės inf. – Iliustr. // Biržiečių 

žodis. – ISSN 1392-7531. – 2021, geg. 25, p. 3. 

Žilpamūšyje organizuota tradicinė Poezijos šventė „Žydintys žodžiai“. Į ją susirinko aplinkinių 

rajonų literatai. Eiles skaitė Regina Baltrūnienė, Egidijus Saldys, Adelė Samulionienė, Ona 

Striškienė, Ksavera Skujienė, Steponas Rimkus, dainavo Nijolė Stepulienė. Šventę rengė kultūros 

darbuotojos Daiva Goštautienė ir Janina Katauskienė. 

 

XXI AMŽIUS 

 

Kaminskas, Raimundas 

Lietuvai pagražinti draugijos 100-mečio ąžuolyne pasodinti nauji ąžuoliukai / Raimundas 

Kaminskas. – Iliustr. // XXI amžius. – ISSN 2029-1299. – 2021, geg. 7, p. 5. 

Apie gegužės 1-ąją Kupiškyje vykusį Lietuvai pagražinti draugijos (LPD) 100-mečio minėjimą. 

Renginyje dalyvavo kupiškėnas Seimo pirmininkės pavaduotojas J. Jarutis, Seimo narys L. Jonaitis, 

Kovo 11-osios Nepriklausomybės akto signataras L. Apšega, Kupiškio rajono meras D. Bardauskas 

ir kiti. 

 

Vasiliauskienė, Aldona 

Neužbaigti įgyvendinti Vilniaus inžinerinio statybos instituto numatyti projektai… / Aldona 

Vasiliauskienė. – Iliustr. // XXI amžius. – ISSN 2029-1299. – 2021, geg. 7, p. 14. 

Apie Vilniaus Švč. Trejybės rytų (graikų) apeigų katalikų bažnyčios sugrąžinimo vienuoliams 

bazilijonams – ukrainiečiams rytų (graikų) apeigų katalikams, arba unitams – 30-ąsias metines, 

bažnyčios padėtį paskutiniais sovietinės okupacijos metais. 

 

Jasėnas, Justas 

Kalbininkui, iš Miežiškių kilusiam… / Justas Jasėnas. – Iliustr. // XXI amžius. – ISSN 2029-

1299. – 2021, geg. 7, p. 13. 

Kalbininko J. Šukio (1935–2021) atminimui. 



 

JI 

 

Praniauskaitė, Miglė 

Miglė Praniauskaitė 12 klausimų : [pokalbis su šokėja Migle Praniauskaite]. – Iliustr. // Ji. – 

ISSN 1392-253X. – 2021, Nr. 19, p. 36–37. 

 

KAUNO DIENA 

 

Po įvykių Baltarusijoje – pasaulio dėmesys Lietuvai / BNS, KD inf. – Portr. // Kauno diena. – 

ISSN 1392-7639. – 2021, geg. 31, p. 6. 

Kilus tarptautiniam skandalui Minskui priverstinai nutupdžius į Vilnių skridusį civilinį lėktuvą, 

Lietuva atsidūrė pasaulio žiniasklaidos dėmesio centre. Pateikiamos Vyriausybės Lietuvos įvaizdžio 

grupės vadovo M. Gursko, viešųjų ryšių agentūros „Nova media“ vyresniojo partnerio Arijaus 

Katausko, komunikacijos agentūros „Agency 1323“ vadovo A. Jonkaus įžvalgos apie įvykių 

Baltarusijoje ir Lietuvos reakcijos į juos vertinimus įvairių pasaulio šalių informacijos šaltiniuose. 

 

LITERATŪRA IR MENAS 

 

Šerelytė, Renata 

Kvėpuojantys vakaro eteriu / Renata Šerelytė // Literatūra ir menas. – ISSN 0233-3260. – 2021 

Nr. 9, p. 26–28. 

Apie detektyvinę literatūrą. 

 

MOTERS SAVAITGALIS 

 

Ramanauskienė, Sonata 

Medaus dvyniai bičių karalystėje / Sonata Ramanauskienė. – Iliustr. // Moters savaitgalis. – 

ISSN 1648-1208. – 2021, Nr. 10, p. 14–17. 

Apie bitininkus Vilių ir Igną Jackevičius. 

 

 

 

 



MŪSŲ IGNALINA 

 

Trinkūnienė, Nijolė 

Konkursas „Bundanti gamta – pavasariniai pokyčiai“: konkursą inicijavo ir organizavo 

Kupiškio meno mokykla / Nijolė Trinkūnienė. – Iliustr. // Mūsų Ignalina. – ISSN 1822-1033. – 2021, 

geg. 4, p. 3. 

Apie tai, kad Kupiškio meno mokykla, siekdama skatinti ir ugdyti mokinių kūrybinius bei 

meninius gebėjimus organizavo respublikinį dailės darbų konkursą „Bundanti gamta – pavasariniai 

pokyčiai“. Šiame konkurse dalyvavo Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centro Dailės 

studijos mokinys Simas Stasiūnas ir 7–10 metų amžiaus kategorijoje tapo laureatu. 

 

NAMIE IR SODE 

 

Taraškevičienė, Meilė 

Pirmojo gintarinio medaus teks palūkėti / Meilė Taraškevičienė. – Iliustr. // Namie ir sode. – 

ISSN 2335-7266. – 2021, Nr. 10, p. 32–33. 

Bitininkai Ignas ir Vilius Jackevičiai pasakoja apie avilių priežiūrą ir pirmąjį medkopį. 

 

PANEVĖŽIO KRAŠTAS 

 

Baronienė, Daiva 

Griebia užsimerkę ir butus, ir namus / Daiva Baronienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 

2424-5100. – 2021, geg. 5, p. 6. 

Nekilnojamojo turto specialistai pastebi, kad šalyje, pandemijos metu, išaugo nekilnojamojo turto 

kainos. Didžiausią nekilnojamojo turto rinkos dalį sudaro butų pirkimas. Su prekiautojų nekilnojamu 

turtu Vidos Burkauskienės, Vytauto Kakariekos, nekilnojamojo turto brokerės Rasos Timinskienės 

komentarais. 

 

Krasauskas, Darius 

Lietus į upes plukdė pavojingus teršalus / Darius Krasauskas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2021, geg. 5, p. 2. 

Kupiškio rajono Radžiūnų kaimo gyventojai pastebėjo vaivorykštės spalvomis nusidažiusį 

Akmenos upelį. Iškviesti ugniagesiai upėje pastatė absorbuojančias rankoves teršalams surinkti. 



Tokius pat darbus ugniagesiai atliko ir Panevėžyje, nes praeiviai ties Smėlynės gatvės tiltu bei netoli 

J. Biliūno gatvės Nevėžio vandenyje pastebėjo teršalus. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Kovą su virusu pralaimėjo jaunas vyras / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2021, geg. 5, p. 7. 

Per pastarąsias 5 dienas Panevėžio apskrityje nustatyta 212 naujų viruso atvejų, iš jų Panevėžio 

mieste 124, rajone – 42, Kupiškyje – 24, Biržuose ir Rokiškyje – po 9, Pasvalyje – 4. Mirė šeši 

Panevėžio krašto žmonės: jauniausia viruso auka – vos per 30 metų panevėžietis ir per 40 metų rajono 

gyventoja. Panevėžyje didžiausias infekcijos židinys valgių ir patiekalų gamybos įmonėje „Maisto 

namai“ – susirgo jau 30 darbuotojų. Serga 8 Panevėžio butų ūkio, 5 šalia Panevėžio aplinkkelio 

Vaišvilčių kaime įsikūrusio bendrovės „Palink“, valdančios „Iki“ prekybos centrų tinklą, logistikos 

padalinio darbuotojai ir kt. 

 

Kudirkienė, Gailutė 

Jau kviečia stoti į gyvą eilę / Gailutė Kudirkienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-

5100. – 2021, geg. 5, p. 5, 8. 

Vakcinaciją Panevėžio apskrityje komentuoja Biržų ligoninės atstovas Justas Greviškis, Kupiškio 

poliklinikos vadovas Raimundas Martinėlis, Pasvalio poliklinikos direktorius Vilius Povilionis, 

Rokiškio poliklinikos vadovė Danguolė Kondratenkienė, Panevėžio savivaldybės sveikatos poskyrio 

vedėjas Mindaugas Burba, poliklinikos direktorius Karolis Valantinas, Panevėžio rajono 

savivaldybės gydytoja Renata Valantinienė. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Šeimoje – dvejos laidotuvės / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-

5100. – 2021, geg. 8, p. 2. 

Per pastarąsias tris dienas apskrityje nustatyti 208 nauji koronaviruso atvejai, iš jų Panevėžio 

mieste 119, rajone – 39, Kupiškyje – 23, Pasvalyje – 15, Rokiškyje – 7, Biržuose – 5. Kupiškio rajonas 

pagal sergamumą „covidu“ vienintelis apskrityje vėl įtrauktas į juodųjų savivaldybių sąrašą. 

Panevėžyje didžiausiu infekcijos židiniu išlieka valgių ir patiekalų gamybos įmonė „Maisto namai“ 

– serga jau 32 darbuotojai, serga 13 Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 

darbuotojų.  Infekcija nesitraukia iš Panevėžio „Vaikystės“ vaikų darželio: „covidu“ susirgo dar 5 

darbuotojai ir darželinukas ir kt. Panevėžio rajone mirė brolis ir sesuo, prioklausę 30–39 amžiaus 

grupei. 



 

Kudirkienė, Gailutė 

Gyvoje eilėje – supratingiausieji / Gailutė Kudirkienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 

2424-5100. – 2021, geg. 8, p. 4. 

Apie Panevėžio apskrities rajonų gyventojų skiepijimą „Vaxzevria“ ir kitomis vakcinomis. Su 

apskrities gydymo įstaigų vadovų komentarais. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Įstatymų džiunglėse paklydęs dangstėsi „rašybos klaidomis“ / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // 

Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2021, geg. 8, p. 3. 

Pastarajame Kupiškio rajono tarybos posėdyje Etikos komisijos pirmininkė, valstietė Daiva 

Bubulienė perskaitė pranešimą dėl konservatoriaus Sauliaus Dugno veiksmų. Politikė teigė, kad 

pernai gruodį gavusi Kontrolės komiteto pirmininko, valstiečio Virginijaus Umbros prašymą 

išsiaiškinti, ar jo pavaduotojas komitete S. Dugnas nepažeidė Valstybės politikos elgesio kodekso, 

kai paprašė savivaldybės kontrolierės Vilmos Mažeikienės pateikti praėjusių metų sąskaitų faktūrų, 

mokėjimo pervedimų ir nurašymo aktų kopijas. 

 

Kudirkienė, Gailutė 

Mokytis vien profesijos vaikinui nepakanka / Gailutė Kudirkienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. 

– ISSN 2424-5100. – 2021, geg. 8, p. 5, 12. 

Savo pirmąją parodą „Tomo L piešiniai“ Tomas Lesmonavičius eksponuoja susikurtoje feisbuko 

paskyroje. Kupiškio meno mokyklos 19-metis moksleivis stebina kūrinių savitumu ir išskirtinumu. 

T. Lesmonavičius piešia vien portretus ir tik pieštuku, spalvų nenaudoja. Taip pat vaikinas mokosi ir 

statybininko specialybės Kupiškio technologijos ir verslo mokykloje. T. Lesmonavičius kilęs iš 7 

vaikų šeimos, jis jauniausias. Visa šeima muzikali, daininga, o brolis Giedrius, kaip ir jaunylis, gabus 

dailei. 

 

Krasauskas, Darius 

Meras derėjęsis dėl kyšio sumos / Darius Krasauskas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 

2424-5100. – 2021, geg. 12, p. 8. 

Prieš Panevėžio apygardos teismą stojo Kupiškio meras Dainius Bardauskas ir Kupiškio kultūros 

centro direktorė Jolita Janušonienė. Abu teisiami baudžiamojoje byloje už kyšininkavimą ir prekyba 

poveikiu veikiant bendrininkų grupėje. Jolita Janušonienė kaltinama ir klastojusi dokumentus, o 

meras – kurstymu tai daryti. Į Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų akiratį meras ir įstaigos direktorė 



pateko dėl prieš 2–4 metus prie Kupiškio marių  Uošvės liežuvio saloje vykusių festivalių „Stichijos“. 

Su Dainiaus Bardausko ir bendrovės „L klubas“ direktoriaus Vaido Lauryno kometarais. 

 

Kudirkienė, Gailutė 

Prie tos vakcinos, kurios labai bijo senimas, puola jaunimas / Gailutė Kudirkienė. – Iliustr. // 

Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2021, geg. 12, p. 4. 

Panevėžyje prie nepopuliarios vakcinos „Vaxzevria“ leidus stoti į gyvą eilę, ji greit ištirpo, 

norinčiųjų buvo ir daugiau, tik kai kurie nebuvo sulaukę 35 metų. Jauni panevėžiečiai vyko į Kupiškį, 

nes ten nuo praeitos savaitės šia vakcina skiepijama be amžiaus cenzo. Kaip vyksta vakcinavimas  

Panevėžio apskrityje komentuoja Kupiškio poliklinikos direktorius Raimundas Martinėlis, Panevėžio 

poliklinikos vadovas Karolis Valantinas, Rokiškio poliklinikos direktorė Danguolė Kondratenkienė, 

Panevėžio rajono savivaldybės gydytoja Renata Valantinienė, Pasvalio poliklinikos direktorius Vilius 

Povilionis, Biržų ligoninės atstovas Justas Greviškis. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Dar trys moterys – į kapus / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-

5100. – 2021, geg. 12, p. 7. 

Per pastarąsias 4 dienas Panevėžio apskrityje nustatyti 186 nauji viruso atvejai, iš jų Panevėžio 

mieste 94, rajone – 40, Kupiškyje – 19, Rokiškyje – 13, Biržuose – 12, Pasvalyje – 8. Mirė trys 

žmonės. Ligos židiniai – „Panevėžio spaustuvės“, „Devold“ bendrovėse, Velžio gimnazijoje, Rokiško 

rajono Juodupės miestelio konditerijos gaminių įmonėje. 

 

Krasauskas, Darius 

Meras turėjo sėdėti prie popierių, o pateko į avariją / Darius Krasauskas. – Iliustr. // Panevėžio 

kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2021, geg. 15, p. 3. 

Panevėžyje į eismo įvykį pateko Kupiškio meras Dainius Bardauskas. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Pavasarinis švarinimasis palengvino kelią virusui / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio 

kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2021, geg. 15, p. 4. 

Per pastarąsias tris dienas Panevėžio apskrityje nustatyti 159 nauji viruso atvejai, iš jų Panevėžio 

mieste 86, rajone – 17, Pasvalyje – 18, Biržuose ir Kupiškyje – po 15, Rokiškyje – 8. Mirė trys 

žmonės. Didžiausi ligos židiniai – Panevėžio šildymo įrangos gamybos bendrovėje „Adax“, 



Panevėžio bendruomenių rūmuose, Biržų rajono socialinių paslaugų centre, „Biržų rangos“ 

bendrovėje, Pasvalio „Riešuto“ mokykloje, bendrovės „Autobagi“ filiale Rokiškyje ir kt. 

 

Rušėnienė, Lina 

Bijo, kad sankryžą užbarikaduos / Lina Rušėnienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-

5100. – 2021, geg. 15, p. 4, 9. 

Kupiškėnas Virginijus Sankauskas piktinasi maždaug 2 metrų aukščio pylimu ir jį juosiančia 

tvora prie pat Beržytės ir Krasnavos gatvių sankryžos šalia miesto. Jis supiltas privačiame sklype ir 

anot V. Sankausko, greičiausiai, neteisėtai. Sklypo savininkas Andrius Jurėnas, dirbantis Kupiškio 

rajono savivaldybės Infrastruktūros skyriuje, tikina, kad viskas teisėta. 

 

Kudirkienė, Gailutė 

Švarintojų radybos – net dešimt televizorių / Gailutė Kudirkienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. 

– ISSN 2424-5100. – 2021, geg. 15, p. 10–11. 

Akcijos „Darom“ aktyvistai praeitą savaitgalį Panevėžio krašte pririnko ir išrūšiavo tonas 

šiukšlių. 

 

Kudirkienė, Gailutė 

Vieniems trūksta, kiti nežino kur dėti perteklių / Gailutė Kudirkienė // Panevėžio kraštas. – ISSN 

2424-5100. – 2021, geg. 19, p. 6. 

Panevėžio apskrityje nuo Covid-19 toliau vakcinuojami gyventojai. Pirmadienį pradėjus veikti 

vieningai elektroninei skiepijimo registracijos sistemai, Panevėžio vakcinavimo centras pertvarko 

darbą: savanoriams duotos kitos užduotys, nebereikia sveikatos biuro darbuotojų pagalbos, jie 

nukreipiami kitur. Situaciją komentuoja Panevėžio rajono savivaldybės gydytoja Renata 

Valantinienė, Panevėžio miesto savivaldybės sveikatos poskyrio vedėjas Mindaugas Burba, Rokiškio 

poliklinikos direktorė Danguolė Kondratenkienė, Biržų ligoninės atstovas Justas Greviškis, Kupiškio 

poliklinikos vadovas Raimundas Martinėlis, Pasvalio poliklinikos direktorius Vilius Povilionis. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Į teatrą įsisukęs piktasis virusas griebė tris jo aktorius / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio 

kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2021, geg. 19, p. 7. 

Per pastarąsias 4 dienas apskrityje nustatyti 233 nauji Covid-19 viruso atvejai, iš jų Panevėžio 

mieste 149, rajone – 43, Kupiškyje – 16, Biržuose – 15, Pasvalyje – 6, Rokiškyje – 4. Aukštaitijos 

sostinė pagal sergamumą vėl įtraukta į juodųjų savivaldybių sąrašą. 



 

Kavoliūnas, Laimutis 

Nebuvo kam informuoti, nes visi vadovai susirgę / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio 

kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2021, geg. 22, p. 4. 

Nuo koronaviruso mirė du panevėžiečiai – per 80 metų moteris ir panašaus amžiaus vyras. 

Statistikos departamento duomenimis per pastarąsias tris dienas Panevėžio apskrityje nustatyta 180 

naujų viruso atvejų. Panevėžio mieste 122, rajone – 32, Pasvalyje – 9, Biržuose – 8, Kupiškyje – 6, 

Rokiškyje – 3. Virusas nustatytas keturiems Panevėžio savivaldybės administracijos darbuotojams, 

susirgo trys Nacionalinės mokėjimo agentūros Panevėžio teritorinio skyriaus darbuotojai, penki 

įmonės „Jolinta“ darbuotojai ir penki Panevėžio ryšių statybos darbininkai. Infekcija nustatyta 

vienuolikai Panevėžio metalo apdirbimo bendrovės darbuotojų bei penkioms Panevėžio siuvyklos 

siuvėjoms. Komentuoja Panevėžio Savivaldybės Sveikatos poskyrio vedėjas Mindaugas Burba, 

mokėjimo agentūros atstovė Vaiva Kovaliūnienė, „Jolinta“ atstovė Danutė Radišauskienė, Panevėžio 

ryšių statybos įmonės atstovė Monika Kasiulynienė. 

 

Kudirkienė, Gailutė 

Net 120 miestiečių gavo nemalonias žinutes / Gailutė Kudirkienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. 

– ISSN 2424-5100. – 2021, geg. 26, p. 2, 5. 

Pradėjus skiepyti žmones nuo 35 metų, panevėžiečių aktyvumas šoktelėjo. Naudojantis kitų 

savivaldybių patirtimi, buvo priregistruota šiek tiek daugiau žmonių nei turėta vakcinų, kadangi atėjo 

visi norintys susidarė vakcinų trūkumas. Net 120 skiepui užsiregistravusių panevėžiečių buvo 

išsiųstos žinutės, kad vakcinos negaus, teks registruotis vėlesniam laikui. Panevėžyje paskiepyta 34 

procentai, Panevėžio rajone 35 procentai gyventojų. Kaip skiepijasi gyventojai Panevėžio apskrityje 

komentuoja Panevėžio savivaldybės sveikatos poskyrio vedėjas Mindaugas Burba, rajono 

savivaldybės gydytoja Renata Valantinienė, Pasvalio poliklinikos vadovas Vilius Povilionis, Biržų 

ligoninės atstovas Justas Greviškis, Rokiškio poliklinikos vadovė Danguolė Kondratenkienė, 

Kupiškio poliklinikos direktorius Raimundas Martinėlis. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Merui neapsivertė liežuvis įvardyti savo „atostogų“ / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio 

kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2021, geg. 26, p. 5. 

Kupiškio rajono meras Dainius Bardauskas pristatė savo metinę veiklos ataskaitą, tačiau 

nepasakė, kad teisėtvarkos institucijų buvo nušalintas nuo pareigų dėl pareikštų įtarimų 

kyšininkavimu ir veikimu bedrininkų grupėje, o dabar yra teisiamas. Aršiausias jo kritikas valstietis 



Vidmantas Paliulis paklausė, kodėl į ataskaitą neįrašyta, kad jis net devynis mėnesius negalėjo 

vadovauti rajonui, o taip pat kodėl pernai birželio mėnesį į Lietuvos savivaldybių asociacijos 

suvažiavimą, vykusį Skuodo rajone, Mosėdyje, vyko vienas, nors turėjo keliauti kartu. Su politikų 

komentarais. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Vis dar – juodajame užkrato žemėlapyje / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2021, geg. 26, p. 6. 

Nors koronaviruso banga pamažu silpsta, tačiau ji pavojinga vyresniems žmonėms. Aukų sąrašą 

papildė dar dvi panevėžietės. Per pastarąsias 4 dienas apskrityje nustatyti 119 naujų viruso atvejų. 

Panevėžio mieste 84, rajone – 20, Biržuose – 6, Rokiškyje – 4, Kupiškyje – 2. Su Panevėžio teatro 

„Menas“ direktoriaus pavaduotojos Neringos Stašytės, Biržų rajono socialinių paslaugų centro 

vadovės Jolantos Jasinskytės ir bendrovės „Biržų ranga“ vadovo Stanislovo Mačiulskio komentarais. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Užkratas nekibo tik prie paskiepytos / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 

2424-5100. – 2021, geg. 29, p. 3. 

Koronaviruso situacija Panevėžio krašte su sergamumo statistiniais duomenimis, nurodomi 

infekcijos židiniai. Viruso aukomis tapo dar du Panevėžio krašto žmonės. Komentuoja įmonės 

„Šilažolė“ vadovė Vidutė Stasė Audickienė, Krekenavos vaikų darželio „Sigutė“ direktorė Danutė 

Ropienė. 

 

RASOS 

 

Jackevičius, Ignas 

Kuo daugiau žinių – tuo daugiau įgėlimų: [pokalbis su bitininkais Viliumi ir Ignu Jackevičais] / 

[kabėjosi] Rytas Paukštys. – Iliustr. // Rasos. – ISSN 2029-1140. – 2021, Nr. 10, p. 12–13. 

Bitininkai Vilius ir Ignas Jackevičai pasakoja apie bitininkavimą. 

 

 

 

 

 

 



ROKIŠKIO SIRENA 

 

Laimėjimais ir talentais pražydusi gegužė Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykloje / 

Rudolfo Lymano muzikos mokyklos inform. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2021, geg. 25, 

p. 6. 

Rokiškio muzikos mokyklos moksleiviai dalyvavo įvairiuose konkursuose, užėmė prizines 

vietas. Radvilė Cegelskaitė Vilniaus Maironio progimnazijos rengiamame krikščioniškos muzikos 

festivalyje-konkurse „Meilės giesmės“ gavo diplomą už įdomiausią interpretaciją. Vilniaus 

Karoliniškių muzikos mokykloje vykusiame VI Lietuvos muzikos ir meno mokyklų jaunųjų 

dainininkų festivalyje-konkurse „Dainos sparnais aplink pasaulį“ dalyvavusi Rusnė Daugėlaitė tapo 

II vietos laureate, Liepa Ulevičiūtė – III vietos laimėtoja. Milda Čeponytė tapo „Tramtatulio“ 

Aukštaitijos regioninio rato laureate. Klaipėdoje vykusiame XI tarptautiniame vaikų ir jaunimo 

estradinio dainavimo konkurse „Linksmieji perliukai“ Faustina Šablinskaitė pelnė I vietą, Augustė 

Zizaitė tapo diplomante. Vykusiame XVIII respublikiniame populiariosios dainos konkurse 

„Pavasario fiesta 2021“ Urtė Smalinskaitė laimėjo pirmą vietą, Radvilė Cegelskaitė pelnė pirmos 

vietos diplomą, ansamblis „Linksmuolės Re Do Mi“ užėmė I vietą, o „Saulės natos“ – trečią. 

Choreografijos skyriaus mokiniai dalyvavo tarptautiniame festivalio judėjime „Astana stars“, 

klasikinio šokio grupėje II vietos laureatėmis tapo Viktorija Zibolytė, Eva Sinicaitė, Viltė Bružaitė. 

Šiuolaikinio šokio grupėje III vietą pelnė Viltė Bružaitė. Respublikiniame festivalyje-konkurse 

„Virtualdance - 2021“ Viltė Bružaitė laimėjo II vietą. Muzikos mokykla organizavo Aukštaitijos 

regiono gabių muzikai mokinių festivalį „Aukštaitijos talentai – 2021“, kuriame dalyvavo jaunieji 

talentai, grojantys skrabalais, kanklėmis, smuiku, violončele iš Biržų, Kėdainių, Kupiškio, Pasvalio, 

Panevėžio, Utenos, Ukmergės. 

 

SEKUNDĖ 

 

Nagrockienė, Ingrida 

Menininko pomidorai noks ant medžio / Ingrida Nagrockienė. – Iliustr. // Sekundė. – ISSN 

1392-3951. – 2021, geg. 7, p. 1, 3–4. 

Panevėžietis menininkas Algirdas Jonušis iš sėklos namuose išaugino basoviją, kuri savo skoniu 

primena pomidorą ar egzotiškąją pasiflorą. Menininko sode, Kupiškio rajone, auga graikinis 

riešutmedis, zizifas arba kininis finikas, avokadas ir kiti egzotiniai augalai. Panevėžietis yra užkietėjęs 

grybautojas, pagarsėjęs netradicinėmis idėjomis – tai jis legendinį uosį Birutės gatvėje padabino 

raktais. 



 

Savickienė, Daiva 

Ūkininkų aruoduose – pasmerktos daržovės / Daiva Savickienė. – Iliustr. // Sekundė. – ISSN 

1392-3951. – 2021, geg. 12, p. 1, 3. 

Ūkininkams plušant laukuose ir net jau laukiant pirmojo šviežio derliaus, jų sandėliuose ir 

saugyklose vis dar tebėra dėl karantino apribojimų užsilikusių daržovių kalnai. Juos planuojama 

sudeginti ar tiesiog užarti, nes išvežti labdarai, anot augintojų, pareikalautų dar papildomų kaštų. 

Žemės ūkio rūmų Savivaldos organizatorė Panevėžio ir Kupiškio rajonuose, Lietuvos ūkininkų 

sąjungos Panevėžio skyriaus vadovės Danguolės Kuzmienės žiniomis, šio krašto daržovių augintojų 

aruoduose dar yra likusių burokėlių, morkų, svogūnų, o daugiausia – bulvių. 

 

ŠILALĖS ARTOJAS 

 

Markelevičius, Tomas 

Bekelės sporto čempionate – šilališkių triumfas / Tomas Markelevičius. – Iliustr. // Šilalės 

artojas. – ISSN 1648-1917. – 2021, geg. 28, p. 4. 

Kupiškio rajone, Uoginių transporto komplekse vyko pirmasis Lietuvos automobilių bekelės 

sporto čempionato etapas. Ypatinga sėkmė lydėjo šilališkius. Pirma vieta atiteko Rimantui 

Rupšlaukiui bei Artūrui Jakui, trečioji vieta Mantui Beržiniui su Sauliumi Detkausku. 

 

TARP KNYGŲ 

 

Dručkutė, Genovaitė 

Genovaitė Dručkutė: „Prancūzų literatūra ir toliau lieka mano viena mėgstamiausių“ : [pokalbis 

su literatūrologe, vertėja, VU profesore Genovaitė Dručkute] / [kalbėjosi] Dainius Vaitiekūnas. – 

Portr., iliustr. // Tarp knygų. – ISSN 0868-8826. – 2021, Nr. 4 (balandis), p. 23–25. 

Tarptautinės frankofonijos dienos proga Nacionalinės bibliotekos Dokumentinio paveldo tyrimų 

departamento  Lituanistikos skyriaus vadovas literatūrologas dr. Dainius Vaitiekūnas kalbina 

literatūrologę, vertėją prof. dr. Genovaitę Dručkutę apie lietuvių ir prancūzų literatūrinius ryšius, 

prancūzų literatūros žavesį bei šios literatūros vertimus, priartinančius prancūziškas knygas prie 

lietuvių skaitytojų ir atveriančius, ką apie Lietuvą mano prancūzai. 

 

 

 



TREMTINYS 

 

Kaminskas, Raimundas 

Lietuvai pagražinti draugijos įkūrimo 100-mečio minėjimas Kupiškyje / Raimundas Kaminskas. 

– Iliustr. // Tremtinys. – ISSN 2029-509X. – 2021, geg. 14, p. 1, 7. 

Apie Kupiškyje vykusį iškilmingą Lietuvai pagražinti draugijos 100-mečio minėjimą, draugijos 

istoriją. Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad draugija telkė visuomenę, ugdė pilietiškumą ir patriotizmą, 

įvairiais būdais gražino Lietuvą, siekdamas paminėti draugijos 100-metį, šiuos metus paskelbė 

Lietuvai pagražinti draugijos metais. 

 

ŪKININKO PATARĖJAS 

 

Aleksandravičius, Zigmantas 

Ar kaimas turės ūkio ministrę? / Zigmantas Aleksanravičius. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – 

ISSN 1392-2769. – 2021, geg. 4. p. 1, 4. 

Ūkininkas Zigmantas Aleksandravičius apie žemės ūkį ir ministrus. 

 

Aleknienė, Banguolė 

Antašava su praeities spindesiu / Banguolė Aleknienė-Andrijauskė. – Iliustr. // Ūkininko 

patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2021, geg. 11, p. 14. 

Apie Antašavos kaimą. 

 

Aleknienė, Banguolė 

Kaimas, kur ūkininkauja penkta dvaramiškėnų karta / Banguolė Aleknienė-Andrijauskė. – 

Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2021, geg. 18, p. 14. 

Apie Dvaramiškio kaimą ir jo žmones. 

 

VAKARO ŽINIOS 

 

Nagelė, Danas 

Ligoninių uždarymas tik laikinai atidėtas / Danas Nagelė; Irmanto Sidarevičiaus // Vakaro 

žinios. – ISSN 1648-7435. – 2021, geg. 8, p. 7. 

Apie tai, jog neseniai, kai Sveikatos apsaugos ministeriją valdė „valstietis“ A. Veryga, šis buvo 

nusprendęs, kad ligoninės, kurios neteiks bent trijų rūšių stacionarinių paslaugų (pvz., chirurgijos, 



terapijos, pediatrijos, akušerijos, psichiatrijos), turėtų tapti poliklinikomis arba užsidaryti; per Seime 

vykusią Vyriausybės valandą Liberalų sąjūdžio frakcijos narys J. Baublys kreipėsi į sveikatos 

apsaugos ministrą A. Dulkį, mat Sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad ruošiama reformuoti 

sveikatos priežiūros įstaigų tinklą ir paaiškėjo turima trys modeliai. (Str. Seimo narių J. Baublio, 

A. Matulo ir SAM ministro A. Dulkio komentarai) 

 

Strikulienė, Olava 

Lietuvius privers išsikraustyti iš kaimų / Olava Strikulienė. – Iliustr., port. // Vakaro žinios. – 

ISSN 1648-7435. – 2021, geg. 13, p. 7. 

Apie tai, jog Lietuvos kaime įmanoma įsidarbinti vos keliose biudžetinėse įstaigose (mokykloje 

ir seniūnijoje), vienoje kitoje įmonėje, dirbti viešuosius darbus; kaime uždaromos mokyklos, 

darželiai, ligoninės; privačiose rajonų klinikose didesni atlyginimai ir jaunimas dirba, mokyklų 

pardavimo aukcionai organizuojami netinkamai ir t. t. (Str. Lietuvos ūkininkų sąjungos 

vicepirmininko Z. Aleksandravičiaus komentaras bei VŽ. Interviu su Seimo Kaimo reikalų komiteto 

pirmininko V. Pranckiečio paaiškinimu; minimas dainininkas Vyt. Babravičius-Simas) 

 

UTENIS 

 

Kaziela, Vytautas 

Nepasiduodantys kaimai / Vytautas Kaziela. – Iliustr. // Utenis. – ISSN 1392-396X. – 2021, geg. 

29, p. 4, 9. 

Autoriaus pasakojimas apie aplankytas vietoves: Adomynės kaimą (Kupškio r.), ten esantį dvarą, 

Švč. Mergelės Marijos bažnyčią, Butėnų kaimą (Anykščių r.) ir ten gyvenusio Anykščių krašto 

tautodailininko, medžio drožėjo Zenono Valuntos (1907–1997) sodybą. 

 

ŽMONĖS 

 

Praniauskaitė, Miglė 

Gyvenu pagal tos dienos nuotaiką: [pokalbis su šokėja, šokio pedagoge Migle Praniauskaite] / 

[kalbėjosi] Jūratė Ražkovskytė. – Iliustr. // Žmonės. - ISSN 1648-0597. – 2021, Nr. 19, p. 32–36. 

 

 

 

 


