
ANYKŠTA 

 

Šmigelskas, Vidmantas 

Teatrų scenose – anykštėnai / Vidmantas Šmigelskas; asmeninio albumo nuotr. – Iliustr. – 

Rubrika: Iš arti // Anykšta. – ISSN 1392-6233. – 2021, kovo 9, p. 8. 

XVI-oje Lietuvos mėgėjų teatro šventėje „Tegyvuoja teatras“, kuri turėtų vykti birželio 27 d. 

Joniškyje, Anykščių kultūros centro režisieriaus J. Buziliausko spektaklis – Euripido „Medėja“ – bus 

apdovanotas trimis diplomais. Režisierius bus apdovanotas nominacijoje „Ryškiausias režisieriaus 

darbas“. Medėjos vaidmenį atlikusi J. Buziliausko žmona E. Gnedova gaus diplomą nominacijoje 

„Ryškiausias moters vaidmuo“, o spektaklio dailininkas V. Žalkauskas bus pagerbtas nominacija 

„Ryškiausia spektaklio scenografija“. J. Buziliauskas įvertintas ir kaip aktorius. Jis pretenduoja į 

pagrindinį apdovanojimą nominacijoje „Ryškiausias vyro vaidmuo“ už Poeto vaidmenį Kupiškio 

Unės Babickaitės teatro spektaklyje „Gyvenimas mano – degimas“. Dviejuose nominacijose diplomai 

skirti Vilniaus universiteto spektakliui „Heraklis 2020“ (režisierius R. Venskus), kuriame vaidina 

anykštėnės, VU alumnės E. Nefaitė ir A. Šmigelskaitė. Nominacijoje „Ryškiausias debiutas“ diplomą 

gaus laikraščio „Anykšta“ ir žurnalo „Aukštaitiškas formatas“ bendradarbė, Ukmergės kultūros 

centro režisierė S. Vasiliauskaitė-Dančenkovienė už Ukmergės kultūros centro mėgėjų teatro 

spektaklį „Aš tave užmiršau“. Nominacijoje „Ryškiausias antrojo plano vaidmuo“ diplomu bus 

apdovanotas Ukmergės rajono meras R. Janickas. Jis vaidina Taujėnų mėgėjų teatre „Bičiuliai“ ir 

nominuotas už Jono Kanapinsko vaidmenį spektaklyje „Jaunikis iš Kauno“. 

 

DARBAS 

 

Gyvenimo tikslas – Dangus…“ (iš kun. Alfonso Jančio užrašų) / parengė muziejininkė 

Bronislava Lapinskaitė. – Iliustr. // Darbas. – ISSN 1392-8287. – 2021, kovo 6, p. 4. 

Apie buvusį Pasvalio dekanato dekaną ir Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios kleboną, teologijos 

licenciatą, kun. Alfonsą Jančį (1921-03-08–1992-07-28) 100-jų gimimo metinių proga; minimi 

Kauno kunigų seminarijoje kartu studijavę Vincentas Sladkevičius, Mykolas Dobrovolskis (tėvas 

Stanislovas) bei Pranas Račiūnas, Prosperas Bubnys, Pranciškus Ščepavičius, Jonas Morkūnas ir 

Jonas Bubas, kuriems kalint lageriuose, kun. A. Jančys siuntė siuntinius ir pinigus; nuotraukoje kun. 

A. Jančys su kun. Antanu Gružausku ir kun. Jonu Rimša Saločiuose. 

 

DRAUGAS 

 



Karantinas nesutrukdė Panevėžio apylinkės teismo darbo / Panevėžio apylinkės teismo 

informacija // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2021, kovo 16, p. 5. 

Panevėžio apylinkės teismas 2020 metais gavo ir išnagrinėjo daugiau nei 13 tūkst. bylų. Civilinės 

bylos sudaro daugiau nei 11 tūkst., baudžiamosios ir administracinės beveik po 1, 2 tūkst. Bylas 

nagrinėjo 35 teisėjai Panevėžio, Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rūmuose. Biržų ir Rokiškio 

rūmuose, kur dirbo po 4 teisėjus išsprendė po 1,5 tūkst. bylų. 

 

XXI AMŽIUS 

 

Jasėnas, Justas 

Šmėkla, išganyman lydėjusi… / Justas Jasėnas. – Iliustr. // XXI amžius. – ISSN 2029-1299. – 

2021, kovo 19, p. 11, 16. 

Panevėžio vyskupijos kunigo, Štuthofo (Lenkija) koncentracijos stovyklos kalinio A. Lipniūno 

atminimui, minint 116-ąsias jo gimimo metines. 

 

Vasiliauskienė, Aldona 

Laukiant šv. Juozapato kankinystės 400 metų jubiliejaus / Aldona Vasiliauskienė. – Iliustr. // 

XXI amžius. – ISSN 2029-1299. – 2021, kovo 13, p. 15. 

Apie Lietuvos mokslininkų, visuomenės ir kultūros veikėjų kreipimąsi į šalies vadovus ir įvairių 

sričių institucijas, siekiant atkreipti dėmesį į vienuolių bazilijonų ir Vilniaus Švč. Trejybės rytų 

(graikų) apeigų katalikų Bažnyčios svarbą Lietuvos istorijai bei atrasti finansinių galimybių išsaugoti, 

atgaivinti ir atskleisti unikalų Vilniaus bazilijonų vienuolyno statinių ansamblį ir jo varpinę. 

 

GYVENIMAS 

 

Lazauskienė, Dalė 

Lieka draudimas vykti į šešiolika savivaldybių / Dalė Lazauskienė. – Turinys: Prienų rajone ir 

Birštono savivaldybėje judėjimo apribojimai panaikinti; Veiklą atnaujina visos parduotuvės, 

muziejai, galerijos; Situacija regionuose banguojanti // Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 2021, kovo 

17, p. 2, 6. 

Apie Vyriausybės pratęstus ribojimus 16 savivaldybių, dėl pandemijos COVID-19 plitimo. Čia 

ir toliau galios ribojimai išvykti ir atvykti. 

 

KAUNO DIENA 



 

Kaip keisis judėjimo ribojimai? / BNS, KD inf. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 

2021, kovo 9, p. 7. 

Vyriausybės ekstremaliųjų situacijų komisija (VESK) siūlo, kad nuo kovo vidurio judėjimo 

ribojimai būtų taikomi tik savivaldybėse, kur epidemiologiniai rodikliai yra prasčiausi. Statistikos 

departamento duomenimis, tai Panevėžio, Kupiškio, Biržų, Švenčionių, Šalčininkų, Varėnos rajonų, 

taip pat Kalvarijos ir Marijampolės savivaldybės. VESK pristatytas siūlymas dėl bandomojo kultūros 

objektų atvėrimo, tačiau dėl to spręs ir Vyriausybė. Pateikiami vidaus reikalų ministrės A. Bilotaitės 

spaudos konferencijoje išsakyti komentarai. 

 

Šerelytė, Renata 

R. Šerelytė: humoras mus priartina prie angelų: [pokalbis su rašytoja Renata Šerelyte] / 

[kalbėjosi] Laisvė Radzevičienė. – Portr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2021, kovo 18, p. 22–

23. 

Apie kuriamas knygas vaikams, naujausiąją – „Pelėdžius ir purpurinė antis“, papuoštą dailininkės 

R. Joni iliustracijomis, vaikų skaitymo įgūdžių puoselėjimą. 

 

KLAIPĖDA 

 

Kaip keisis judėjimo ribojimai? / BNS, „Klaipėdos“ inf. – Iliustr. // Klaipėda. – ISSN 1392-

558X. – 2021, kovo 9, p. 8. 

Vyriausybės ekstremaliųjų situacijų komisija (VESK) siūlo, kad nuo kovo vidurio judėjimo 

ribojimai būtų taikomi tik savivaldybėse, kur epidemiologiniai rodikliai yra prasčiausi. Statistikos 

departamento duomenimis, tai Panevėžio, Kupiškio, Biržų, Švenčionių, Šalčininkų, Varėnos rajonų, 

taip pat Kalvarijos ir Marijampolės savivaldybės. VESK pristatytas siūlymas dėl bandomojo kultūros 

objektų atvėrimo, tačiau dėl to spręs ir Vyriausybė. Pateikiami vidaus reikalų ministrės A. Bilotaitės 

spaudos konferencijoje išsakyti komentarai. 

 

LIETUVOS RYTAS 

 

Kuizinaitė, Milda 

Atvėrė dar ne visus kelius / Milda Kuizinaitė // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2021, kovo 

16, p. 5. 



Apie tai, kad keliauti jau galima, bet dar ne visur. Vyriausybei nuo kovo 16 d. atšaukus judėjimo 

ribojimą šešiolika savivaldybių ir toliau lieka uždarytos. Be rimtos priežasties draudžiama atvykti į 

Biržų, Kupiškio, Marijampolės, Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Utenos, Varėnos rajonus, 

Klaipėdos miesto, Panevėžio miesto ir rajono, Vilniaus miesto ir rajono, Visagino ir Neringos 

savivaldybes ir išvykti iš jų. Savivaldybių sąrašas bus nuolat persvarstomas. Apie pandeminę situaciją 

šalyje, tai, kad daugiausia nerimo kelia padėtis Vilniuje, kur ne tik didėja užsikrėtimų skaičius, užimta 

daugiausia ligoninių, bet ir sparčiai plinta britiškoji koronaviruso atmaina. Apie tai, kad Vilniuje jau 

veikia keturios mokyklos. Jas lankantys pradinukai ir jų šeimų nariai nuolat tikrinami dėl COVID-

19. Apie tai, kad nuo kovo 15 d. Lietuvoje pradėjo veikti įėjimus iš lauko turinčios parduotuvės, 

muziejai ir galerijos. Straipsnyje pateikti premjerės I. Šimonytės komentarai. 

 

Festivalių atgarsiai // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2021, kovo 18, p. 4. Apie tai, kad 

Panevėžio prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje Kupiškio r. meras D. Bardauskas 

ir Kupiškio kultūros centro direktorė J. Janušonienė kaltinami kyšininkavimu, prekyba poveikiu 

veikiant bendrininkų grupėje bei dokumentų klastojimu ir kurstymu tai daryti. Įtariama, kad 

kaltinamieji galėjo reikalauti ir paimti kyšius iš keturių bendrovių už išskirtines prekybos sąlygas 

2017–2019 m. prie Kupiškio marių vykusių festivalių „Stichijos“ metu. 

 

NAUJASIS GĖLUPYS 

 

Vyriausybė pratęsė judėjimo ribojimą 16-oje savivaldybių, įskaitant Vilnių ir Klaipėdą / BNS // 

Naujasis Gėlupis. – ISSN 1392-7248. – 2021, kovo 17, p. 1, 3. 

Apie Vyriausybės pratęstus ribojimus 16 savivaldybių, dėl pandemijos COVID-19 plitimo. Čia 

ir toliau galios ribojimai išvykti ir atvykti. 

 

PANEVĖŽIO KRAŠTAS 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Didžiausias iki šiol viruso židinys – Rokiškio ligoninėje / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // 

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

Per pastarąsias 4 dienas Panevėžio apskrityje nustatyti 145 nauji viruso atvejai, iš jų Panevėžio 

mieste 49, rajone – 19, Biržuose – 34, Kupiškyje – 22, Rokiškyje – 17, Pasvalyje – 4. Mirė 8 

Panevėžio apskrities gyventojai – 5 panevėžiečiai, 2 biržiečiai ir rokiškietė. Panevėžio visuomenės 

sveikatos centro vadovas Eugenijus Vilčinskas informavo apie didžiausius infekcijos židinius 



apskrities įstaigose ir įmonėse – Rokiškio ligoninėje siejami 46 atvejai, Panevėžio ligoninės 

Gastroenterologijos skyriuje – 17, Neurologijos II skyriuje – 8, baldų gamybos įmonėje „IMG 

Lithuania“ – 15, Kupiškio ligoninės slaugos skyriuje ir Kupiškio rajono savivaldybėje – po 6. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Etikos sargų vadė aiškino, kad reiks vyrui vyrą pamilti / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // 

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

Kupiškio rajono tarybos Etikos komisijai vadovaujanti valstietė Daiva Bubulienė dėl viešai 

išsakytų savo minčių apie žinomų žmonių santykius pati turėjo aiškintis etikos sargams. Pastarajame 

rajono tarybos posėdyje Etikos komisijos pirmininko pavaduotojas, socialdemokratas Augenijus 

Cesevičius kolegas informavo apie sausio 20 dieną gautą piliečio Andriaus Ambrazevičiaus 

pranešimą. Rašte teigiama, kad Lietuvos radijo ir televizijos feisbuko paskyroje po straipsniu apie 

Vilniaus mero, vieno iš Laisvės partijos įkūrėjų Remigijaus Šimašiaus ir jo žmonos skyrybas 

D. Bubulienė parašiusi komentarą: „Laisvės partijos tokios taisyklės. Reiks vyrą pamilti.“ Etikos 

komisija konstatavo, kad D. Bubulienė padarė nežymų pažeidimą, pasisakė abstrakčiai, todėl 

nuspręsta jos atžvilgiu nepradėti tyrimo, apsiriboti tik svarstymu komisijoje ir rekomenduoti 

nerašinėti galimai žeidžiančių komentarų. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Vaikas susižeidė koją, o tada puolė ir virusas / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. 

– ISSN 2424-5100. – 2021, kovo 6, p. 6. 

Per pastarąsias 3 dienas apskrityje nustatyta 115 naujų viruso atvejų, iš jų Panevėžio mieste 40, 

rajone – 13, Kupiškyje – 25, Biržuose ir Rokiškyje – po 17, Pasvalyje – 3. Mirė dar 5 žmonės – 3 

panevėžiečiai, kupiškietė ir rokiškėnė. Didžiausi koronaviruso židiniai – Kupiškio rajono 

šv. Kazimiero vaikų globos namuose, Kupiškio statybos bendrovėje „Dailista“, Panevėžio ligoninės 

Geriatrijos ir Endokrinologijos skyriuose, Pasvalio ligoninės Terapijos ir neurologijos skyriuje, Biržų 

siuvykloje „Valdaura“. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Gulėjo prikaustyta lovoje – vis tiek griebė / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2021, kovo 10, p. 2. 

Panevėžio visuomenės sveikatos centro vadovo Eugenijaus Vilčinsko komentaras apie infekcijos 

židinius Panevėžio apskrities ligoninėse, įstaigose ir įmonėse. 

 



Paškevičienė, Zina 

Vakcinavimo ratas juda sunkiai, girgždėdamas / Zina Paškevičienė. – Iliustr. // Panevėžio 

kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2021, kovo 10, p. 8. 

Apie skiepijimą nuo COVID-19 Panevėžio apskrityje. 

 

Rušėnienė, Lina 

Atlyginimą nurėžė tam, kad greičiau išvytų? / Lina Rušėnienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2021, kovo 10, p. 5–6. 

Dvi svarbiausios Kupiškio rajono medicinos įstaigos turi naujus vadovus. Poliklinikai vadovauja 

buvęs Seimo narys rokiškėnas Raimundas Martinėlis, o Kupiškio ligoninei – Kupiškio rajono tarybos 

narys Julius Panka. Ankstesni vadovai – Robertas Baltrūnas ir Antanas Zadorožnas pasitraukė iš 

pareigų dėl sumažinto atlyginimo. Naujiems vadovams atlyginimai Tarybos sprendimu pakelti. 

Kupiškio rajono tarybos narys Vidmantas Paliulis svarsto, kad buvę gydymo įstaigų vadovai neįtiko 

merui Dainiui Bardauskui. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Valgys tik tai, ką turės / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-5100. 

– 2021, kovo 10, p. 6. 

Kupiškio rajono taryba patvirtino šiųmetį biudžetą. Per metus planuojama surinkti 20 mln. 

726 tūkst. eurų, arba 1,3 mln. eurų daugiau nei pernai, o išleisti numatoma milijonu daugiau – 21 mln. 

805 tūkst. eurų. 

 

Kudirkienė, Gailutė 

Gimtinėn grįžusi karininko sesuo parodė, kur reikia kasti / Gailutė Kudirkienė. – Iliustr. // 

Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2021, kovo 13, p. 10–11. 

Kupiškio rajono Naivių kaimo gyventojai Vasario 16-osios proga prisiminė ir jų kaime užaugusį 

tragiško likimo Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės generalinio štabo karinės žvalgybos ir 

kontržvalgybos pulkininką Konstantiną Dulksnį. Bibliotekininkė Milda Levickienė yra užrašiusi 

Dulksnių šeimos istoriją. Jai daugiausia žinių suteikė skaitytojas Antanas Šilinis, buvęs Dulksnių 

kaimynas. Naivių bibliotekoje yra įrengtas K. Dulksnio atminimo kampelis, o ant Dulksnių namo 

neseniai atidengta atminimo lenta. 

 

Krasauskas, Darius 



Garsioje byloje – ir mirties šešėliai / Darius Krasauskas, Saulė Balandytė. – Iliustr. // Panevėžio 

kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2021, kovo 17, p. 2. 

Panevėžio apygardos prokuratūra perdavė Kupiškio rajono mero Dainiaus Bardausko bylą 

Panevėžio apygardos teismui. Kaltinimai pateikti ir Kupiškio kultūros centro direktorei Jolitai 

Janušonienei. Abu bus teisiami už kyšininkavimą ir prekybą poveikiu veikiant bendrininkų grupėje. 

J. Janušonienė kaltinama ir klastojusi dokumentus, o meras – kurstymu tai daryti. Panevėžio 

apygardos prokuratūros pranešime patvirtintos ankstesnės žinios, kad į Specialiųjų tyrimų tarnybos 

pareigūnų akiratį meras ir savivaldybei pavaldžios įstaigos direktorė pateko dėl prieš 2-4 metus prie 

Kupiškio marių Uošvės liežuvio saloje vykusių festivalių „Stichijos“. Tyrimą kontroliuojančios 

Panevėžio apygardos prokurorės Dalios Markauskienės teigimu, bylos tyrimas užsitęsė dėl dviejų 

pandemijos karantinų ir įtariamojo rokiškiečio verslininko Virginijaus Lesmanavičiaus mirties. Po 

įtariamojo mirties byla jo atžvilgiu dėl prekybos poveikiu buvo nutraukta. Panevėžio apygardos 

prokuratūros atstovė Rasa Stundžienė patvirtino, kad tyrimo metu abu kaltinamieji savo kaltę neigė. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Dinozaurą bandys prikelti silpnu alkoholiu / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. 

– ISSN 2424-5100. – 2021, kovo 17, p. 7. 

Kupiškio politikai pastarajame rajono Tarybos posėdyje patvirtino naują prekybos alkoholiniais 

gėrimais ir tabako gaminiais iš automobilinių parduotuvių rajono kaimuose tvarką. Su rajono mero 

Dainiaus Bardausko komentaru. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Renovuojamo namo gyventojai – baimėje / Laimis Kavoliūnas // Panevėžio kraštas. – ISSN 

2424-5100. – 2021, kovo 17, p. 4. 

Apie didžiausius infekcijos židinius Panevėžio apskrities ligoninėse, įstaigose ir įmonėse. 

Kupiškio rajonas patenka į „juodųjų“ savivaldybių sąrašą – 529 atvejai 100 tūkst. gyventojų. 

„Kupiškio komunalininko“ bendrovėje serga 14 darbuotojų, dvi susirgusios įmonės darbuotojos 

gyvena šiuo metu renovuojamame Krantinės g. 22-ajame name. Jo gyventojai baiminasi, kad nuo 

komunalininkų užsikrėsti galėjo ir statybininkai bei išnešioti virusą į kitus butus keisdami namo 

vamzdyną. Bendrovės vadovo Vingaudo Šarmaičio komentaras. 

 

Kudirkienė, Gailutė 

Nuo piliakalnio nudribo ir liko / Gailutė Kudirkienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-

5100. – 2021, kovo 20, p. 9. 



Kupiškio etnografijos muziejaus muziejininkės Aušros Jonušytės pasakojimas apie Kerelių 

piliakalnio archeologinius tyrinėjimus. Su Kerelių kaimo senbuvio Eugenijaus Pluko atsiminimais. 

 

Rušėnienė, Lina 

Garsaus kupiškėno režisieriaus brolis nugirdė gaidį / Lina Rušėnienė. – Iliustr. // Panevėžio 

kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2021, kovo 20, p. 10–11. 

„Senovinių kupiškėnų vestuvių“ režisieriaus Povilo Zulono krikšto dukros Birutės Zulonaitės-

Smičienės atsiminimai apie Povilą Zuloną, jo brolį, garsų kaimo aludarį, Joną Zuloną. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Psichiatrijos ligoninei – jau trečias viruso smūgis / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio 

kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2021, kovo 24, p. 7. 

Per pastarąsias 4 dienas Panevėžio apskrityje nustatyti 105 nauji COVID-19 viruso atvejai, iš jų 

Panevėžio mieste 61, rajone – 25, Rokiškyje – 6, Kupiškyje ir Pasvalyje – po 5, Biržuose – 3. 

Ligoninėse mirė dar 8 „covidu“ sirgę kraštiečiai – 7 panevėžiečiai ir biržietis. Virusas jau trečiąsyk 

smogė Rokiškio psichiatrijos ligoninei, ligos židiniai – Panevėžio ligoninės Gastroenterologijos, 

Neurologijos II, Kardiologijos skyriuose, „Panevėžio butų ūkio“ įmonėje, bendrovėje „Dominari“ ir 

kt. 

 

Paškevičienė, Zina 

Trokštama vakcina sutiktų skiepytis net ir vidury nakties / Zina Paškevičienė. – Iliustr. // 

Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2021, kovo 24, p. 3, 8. 

Sustabdžius vakcinavimą „AstraZeneca“ vakcina, vakcinavimo procesą Panevėžio apskrityje 

tenka perorganizuoti, nes dabar gyventojai gali rinkti norimą vakciną. Panevėžio poliklinikos 

direktoriaus Karolio Valantino, Panevėžio rajono poliklinikos direktorės Neringos Šinkūnienės, 

Biržų, Rokiškio, Kupiškio ir Pasvalio pirminės sveikatos priežiūros centrų vadovų Jurgitos 

Augustinavičienės, Danguolės Kondratenkienės, Raimundo Martinėlio ir Viliaus Povilionio 

komentarai. 

 

Krasauskas, Darius 

Medžioklės trofėjumi džiaugiasi ir moteris / Darius Krasauskas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. 

– ISSN 2424-5100. – 2021, kovo 24, p. 7. 

Šis vilkų medžioklės sezonas buvo sėkmingas Panevėžio krašto medžiotojams – sumedžioti 29 

vilkai. Ypač sėkmė lydėjo Anykščių krašto medžiotojus. Jų laimikiu tapo 10 vilkų. O štai biržiečiai 



šįkart nesumedžiojo nė vieno. Panevėžio rajone krito 3 vilkai, Rokiškio – 4, Pasvalio – 5, Kupiškio – 

7. 

 

Rušėnienė, Lina 

Kokie ryšiai sieja merą ir eksseimūną? / Lina Rušėnienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 

2424-5100. – 2021, kovo 24, p. 5. 

Apie Kupiškio poliklinikos direktoriaus Raimundo Martinėlio ir Kupiškio mero Dainiaus 

Bardausko sąsajas. Rokiškio ir Kupiškio rajonų politikų – Irmanto Tarvydo, Algio Čepulio, Valentino 

Beinorio, Virginijaus Umbros, Vidmanto Paliulio – komentarai. 

 

Rušėnienė, Lina 

Medžius šventoriuje kirto jau gamtai atbudus / Lina Rušėnienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2021, kovo 27, p. 2. 

Kupiškio gyventojai piktinasi, kodėl Kristaus žengimo į dangų bažnyčios šventoriuje medžiai 

pjaunami, kai jau draudžiama tai daryti, kodėl darbininkai nedėvi apsauginių šalmų. Pasak kunigo 

Mindaugo Kučinsko medžių būklę nustatė ekspertai, leidimą pjauti davė Kupiškio rajono 

savivaldybė. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Rajono prestižą gelbės tualetu / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-

5100. – 2021, kovo 27, p. 6. 

Kupiškio rajono taryba naujuoju vicemeru išrinko socialdemokratą Augenijų Cesevičių. Jis 

pakeitė dėl sveikatos pasitraukusį partietį Algirdą Notkų. Už A. Cesevičių pasisakė 13 tarybos narių, 

6 buvo prieš. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Nepamiršta išvarymo su visais plakatais / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2021, kovo 31, p. 5. 

Kupiškio rajono tarybos posėdyje valstietis Vidmantas Paliulis perskaitė du pareiškimus. Vienas 

iš jų buvo skirtas konkrečiai merui Dainiui Bardauskui. Politikas priminė, kad dar pernai rugsėjį 

vykusiame tarybos posėdyje opozicija prašė D. Bardausko informuoti apie Kupiškį reklamuojančių 

stendų su Ingos ir Arūno Valinskų atvaizdais įrengimą ir kaštus, tačiau atsakymų nesulaukė iki šiol. 

Kitu pareiškimu V. Paliulis piktinosi, kad pernai spalį, Seimo rinkimų agitacijos metu, valstiečių 

mikroautobusui su reklamine informacija neleista stovėti Kupiškio autobusų stoties automobilių 



stovėjimo aikštelėje. Valstiečiai Savivaldybės administracijos direktoriui Kęstučiui Jakštui nusiuntė 

raštą, prašydami įvardyti teisės aktus, pagal kuriuos veikta išvaikant valstiečius su reklama. 

Atsakymas, kuriame pabrėžiama, kad autobusų stotis priklauso savivaldybei ir kad „dėl tokių 

veiksmų galimai buvo pažeistas Seimo rinkimų įstatymas“, jų netenkina. 

 

Kudirkienė, Gailutė 

Skiepijimo chaose blaškosi didmiestis / Gailutė Kudirkienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2021, kovo 31, p. 6. 

Panevėžys Aukštaitijos regione pagal paskiepytųjų procentą paskutinėje vietoje. Šiuo metu 

Panevėžyje dar yra nepaskiepytų ne tik 70-mečių, bet ir 80-mečių, o yra 65 metų žmonių, jau gavusių 

skiepą. Panevėžio poliklinikos vadovas Karolis Valantinas tikino, kad tokia nelygybė atsirado kilus 

chaosui dėl sąrašų. Biržų, Kupiškio, Rokiškio rajonuose jau skiepijama vyresnių nei 65 metų grupė, 

pradedami skiepyti pedagogai ir sergantys lėtinėmis ligomis. Pasvalyje skiepytis atsisako apie 

50 proc. pensininkų, norinčių skiepytis 70-mečių jau nelikę, dabar baigiami skiepyti 65 metų ir 

vyresnių grupė. Panevėžio rajone pradėta skiepyti 65-erių amžiaus grupė bei sergantys lėtinėmis 

ligomis. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Virusas privertė uždaryti vaikų darželio valgyklą / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio 

kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2021, kovo 31, p. 7. 

Statistikos departamento duomenimis, per pastarąsias 4 dienas apskrityje nustatytas 121 naujas 

viruso atvejis, iš jų Panevėžio mieste 72, rajone – 27, Kupiškyje – 10, Rokiškyje – 7, Pasvalyje – 3, 

Biržuose – 2. Mirė 4 gyventojai. Protrūkiai fiksuoti Panevėžio „Aušros“ vaikų darželyje, Panevėžio 

jaunuolių dienos centre, bendrovėje „Panevėžio butų ūkis“, Rokiškio psichiatrijos ligoninėje, 

Kupiškio ligoninėje, Respublikinėje Panevėžio ligoninėje, įmonėje „Kupiškio komunalininkas“. 

 

ROKIŠKIO SIRENA 

 

Karantinas nesutrukdė Panevėžio apylinkės teismo darbo / Panevėžio apylinkės teismo 

informacija // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2021, kovo 16, p. 5. 

Panevėžio apylinkės teismas 2020 metais gavo ir išnagrinėjo daugiau nei 13 tūkst. bylų. Civilinės 

bylos sudaro daugiau nei 11 tūkst., baudžiamosios ir administracinės beveik po 1, 2 tūkst. Bylas 

nagrinėjo 35 teisėjai Panevėžio, Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rūmuose. Biržų ir Rokiškio 

rūmuose, kur dirbo po 4 teisėjus išsprendė po 1,5 tūkst. bylų. 



 

SEKUNDĖ 

 

Nagrockienė, Ingrida 

Panevėžio marios laukia savo bangos / Ingrida Nagrockienė. – Iliustr. – Rubrika: Aukštaitijos 

verslas // Sekundė. – ISSN 1392-3951. – 2021, kovo 24, p. 4–5. 

Jei baigsis karantino apribojimai, jau šią vasarą Panevėžio marių pakrantėje planuojama atverti 

naujos kavinės duris ir paleisti kavą poilsiautojams gabenantį bei ekskursijas vandeniu siūlantį laivelį. 

Ilgus metus buvęs neišnaudotas didžiausias Panevėžio vandens telkinys per keletą pastarųjų metų 

atgijo: krante atsirado sporto ir vaikų žaidimo aikštelės, medinė terasa su suoliukais šeimų piknikams, 

paplūdimiai, įrengta privati vandenlenčių trasa. Su Panevėžio savivaldybės Miesto plėtros skyriaus 

vedėjo Jokūbo Leipaus pasakojimu apie marių pakrantės pritaikymą turizmui ir poilsiui bei Kupiškio 

rajono politiko Pauliaus Pranckūno pasakojimu apie Kupiškio marių pakrantės bei salos, vadinamos 

Uošvės liežuviu, pritaikymą turizmui. 

 

Nagrockienė, Ingrida 

Dujos užkaitino vartotojų pinigines / Ingrida Nagrockienė. – Iliustr. // Sekundė. – ISSN 1392-

3951. – 2021, kovo 26, p. 1, 3, 5. 

Prieš porą metų masiškai prie dujinio šildymo perėję Krekenavos daugiabučių namų gyventojai 

sausį už paslaugas sumokėjo kone dvigubai daugiau nei Panevėžio miesto gyventojai. Bendrovė 

„Suskystintos dujos“ padidino mokesčius. Gyventojus išgąsdinusias kainas yra patvirtinusi 

Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba. Krekenaviškius anksčiau aptarnavo įmonė Velžio 

komunalinis ūkis, bet žmonės norėjo pigesnių kainų ir perėjo į bendrovę „Suskystintos dujos“, kuri 

yra privati kapitalo įmonė, savivaldybė jos įkainiams jokios įtakos daryti negali. Įmonė dujas perka 

iš Ispanijos. Su Panevėžio rajono mero pavaduotojo Antano Pociaus, Krekenavos gyventojos 

Vilhelminos Kavaliauskienės ir bendrovės „Suskystintos dujos“ Kupiškio skyriaus vyr. meistro-

viršininko Alio Apšegos komentarais. 

 

ŠILELIS 

 

Joną Buziliauską nominavo už poeto vaidmenį / „Šilelis“ informuoja. – Iliustr. – Rubrika: 

Aktualijos // Šilelis. – ISSN 1392-9836. – 2021, kovo 13, p. 3. 

Tradicinė XIV Mėgėjų teatrų šventė „Tegyvuoja teatras“ vyks Joniškyje. Dėl pandemijos šventė 

perkelta iš kovo 27 d. į birželio 27 d. Anykščių kultūros centro teatras nominuotas trijose 



kategorijose. Ryškiausias moters vaidmuo, nominuota E. Gnedova už Medėjos vaidmenį. 

Ryškiausias režisieriaus darbas, nominuotas režisierius J. Buziliauskas už Euripido tragedijos 

„Medėja“ režisūrą. Ryškiausia spektaklio scenografija, nominuotas dailininkas V. Žalkauskas už 

scenografiją spektakliui „Medėja“. J. Buziliauskas kategorijoje Ryškiausias vyro vaidmuo 

nominuotas už Poeto vaidmenį Kupiškio Unės Babickaitės teatro spektaklyje „Gyvenimas mano – 

degimas“. 

 

ŪKININKO PATARĖJAS 

 

Aleknienė, Banguolė 

Elniškių dabartis ir istorijos nuotrupos / Banguolė Aleknienė-Andrijauskė. – Iliustr. // Ūkininko 

patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2021, kovo 4, p. 14. 

Apie Kupiškio rajono Aliazvos seniūnijos Elniškių kaimą pasakojo gyventojai Vytautas ir Vanda 

Pakšiai, Elniškiuose užaugusi Janina Ulevičienė (Stanionytė) ir Janina Stukienė (Zlotkutė). 

 

Aleknienė, Banguolė 

Savivaldybė primokės Kupiškyje įsikursiantiems gydytojams / Banguolė Aleknienė-

Andrijauskė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2021, kovo 9, p. 7. 

Apie tai, kad Kupiškyje, ypač Kupiškio ligoninėje, susidarė ekstremali situacija dėl gydytojų 

trūkumo. Šiek tiek geresnė padėtis Kupiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centre, bet ir ten 

naujų medikų taip pat reikėtų. Rajono tarybos posėdyje nuspręsta labiau finansiškai remti dirbti į 

rajoną atvykstančius trūkstamų specializacijų gydytojus. Kažin ar šis rajono politikų sprendimas 

nepavėluotas? Rajono taryba nusprendė, kad atvykę dirbti į Kupiškio r. savivaldybės asmens 

sveikatos priežiūros įstaigas trūkstamų specialybių medikai trejus metus kas mėnesį bus skatinami 

500 eurų išmoka nuo pirmos darbo dienos. Privaloma sąlyga - kad čia būtų jų pagrindinė darbovietė, 

jie dirbtų ne mažesniu kaip vieno etato darbo krūviu. Skatinimo priemone pasinaudojęs gydytojas 

turės įsipareigoti jį įdarbinusioje įstaigoje dirbti ne trumpiau kaip 5 metus. Nuspręsta, kad nėštumo ir 

gimdymo atostogų bei atostogų vaikui prižiūrėti laikotarpis neįskaičiuojamas ir tuo metu išmoka 

nemokama. 

 

Naudą ūkininkui ir gamtai galima suderinti – Kupiškėno pavyzdys // Ūkininko patarėjas. – ISSN 

1392-2769. – 2021, kovo 27, p. 11. 

Vienas pirmųjų Kupiškio rajone ir šalyje ūkininkas Zigmantas Aleksandravičius nuo 2020 m. 

ėmėsi diegti tvaraus ūkininkavimo priemones. 



VAKARO ŽINIOS 

 

Širvys, Robertas 

„Stichijos“ smogė Kupiškio rajono merui / Robertas Širvys // Vakaro žinios. – ISSN 1648-7435. 

– 2021, kovo 17, p. 6. 

Apie tai, jog Panevėžio apygardos prokurorai ant teisiamųjų suolo siunčia Kupiškio rajono 

savivaldybės merą D. Bardauską ir biudžetinės įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro 

direktorę J. Janušonienę, jie kaltinami kyšininkavimu, prekyba poveikiu veikiant bendrininkų grupėje 

bei dokumentų klastojimu ir kurstymu tai daryti; ikiteisminį tyrimą atlikusių Specialiųjų tyrimų 

tarnybos (STT) pareigūnų akiratyje atsidūrė 2017–2019 metais prie Kupiškio marių vykęs festivalis 

„Stichijos“; už išskirtines prekybos sąlygas jų metu meras ir direktorė iš kelių bendrovių atstovų 

galimai pareikalavo ir paėmė kyšius. 

 

Drungilaitė, Jurga 

Pramogų pasaulyje – naujas duetas / Jurga Drungilaitė. – Iliustr. // Vakaro žinios. – ISSN 1648-

7435. – 2021, Nr. 44 priedas „Tv. publika“ p. 2. 

Justinas Jarutis ir Donatas Montvydas nudžiugino išskirtiniu duetu „Lietuvos balse“. 

 

VALSTIEČIŲ LAIKRAŠTIS 

 

Tavorienė, Vida 

Po „žaliosios“ reformos kinkysime arklius ir miklinsime kojas / Vida Tavorienė. – Iliustr. // 

Valstiečių laikraštis. – ISSN 1021-4526. – 2021, kovo 10, p. 1, 2. 

Apie susisiekimo ministro M. Suodžio pristatytą susisiekimo sektoriaus didžiąją ambiciją – 

„žaliąją“ transformaciją: pasiekti, kad Lietuvoje būtų įmanoma išgyventi be asmeninio automobilio 

ir ankstesnės kadencijos valdančiųjų suplanuotą tolimojo tarpmiestinio susisiekimo pertvarką, pagal 

kurią, Lietuvos keleivių vežimo asociacijos (LKVA) teigimu, iš dabar esančių apie 360 maršrutų liktų 

tik 60! Pasak, ministro M. Skuodžio, remiantis naujausiais duomenimis, Lietuvoje daugiausiai 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmeta transportas 30,2 proc., energetika – 28,6 proc., žemės ūkis – 

apie 21 proc., pramonė – 15,6 proc., kt. apie 60 proc. transporto taršos sudaro lengvieji automobiliai, 

tad į juos ir bus kreipiami didžiausi reikalavimai. Planuojama skatinti elektromobilumą, atnaujinti 

viešąjį transportą, plėsti dviračių ir pėsčiųjų infrastruktūrą. Pateikiamos LKVA prezidento 

G. Nakučio, Paįstrio (Panevėžio r.) seniūnijos seniūno V. Šležo, Migonių k. (Kupiškio r.) 



bendruomenės pirmininkės R. Vilimienės nuomonės dėl Susisiekimo ministerijos pozicijos ir 

tikslų komentarai. 

 

Šerelytė, Renata 

Rašytoja R. Šerelytė: „Atostogų nuo rašymo neturiu“: [pokalbis su rašytoja Renata Šerelyte] / 

[kalbėjosi] Virginija Genienė. – Iliustr. // Valstiečių laikraštis. – ISSN 1021-4526. – 2021, kovo 20, 

p. 18–19. 


