
BIRŽIEČIŲ ŽODIS 

 

Striškienė, Ona 

Susitiko poezijos mylėtojai / Onos Striškienės inf. – Iliustr. // Biržiečių žodis. – ISSN 1392-

7531. – 2021, liep. 2, p. 8. 

Pasvalio rajone Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių memorialiniame muziejuje vyko renginys 

„Krinčino verdenė 27“, kurio metu poeziją skaitė Biržų rajono literatai Ona Varnienė, Egidijus 

Saldys, Ona Striškienė, krinčinietis Virginijus Nudas, Kupiškio literatų klubo „Lėvens balsai“ vadovė 

Regina Baltrūnienė. Renginys skirtas poeto Vytauto Mačernio 100-mečiui paminėti. 

 

XXI AMŽIUS 

 

Vasiliauskienė, Aldona 

Iškilmingas pirmojo kunigo kankinio Alfonso Lipniūno beatifikacijos bylos etapo uždarymas 

Panevėžyje / Aldona Vasiliauskienė. – Iliustr. // XXI amžius. – ISSN 2029-1299. – 2021, liep. 2, p. 

22–23. 

Apie birželio 14 d. vykusias iškilmes Panevėžio Katedroje, Tribunolo posėdį, Šv. Mišias, 

homilijos pagrindines mintis ir įteiktas padėkas dvasininkams bei pasauliečiams už darbus garsinant 

kankinio kunigo A. Lipniūno vardą. 

 

ELTA 

 

Daugiau nei dešimtyje Lietuvos savivaldybių fiksuotas nulinis santykinis sergamumo COVID-

19 liga rodiklis / Elta // Alytaus naujienos. – ISSN 1392-6217. – 2021, liep. 13, p. 2. 

Alytaus, Vilkaviškio, Kupiškio, Pasvalio, Rietavo, Šilalės, Širvintų, Jurbarko, Rasienių rajonų, 

taip pat Birštono, Neringos, Kalvarijos, Pagėgių, Kazlų Rūdos savivaldybėse per pastarąsias dvi 

savaites 100 tūkstančių gyventojų neteko nė vieno naujo COVID-19 infekcijos atvejo. Statistikos 

departameno duomenimis per paskutines 14 dienų 100 tūkst. gyventojų nustatyta 18,6 nauji COVID-

19 atvejai. 17-oje iš 60-ies esamų Lietuvoje savivaldybių viena ar dviem vakcinos dozėmis nuo 

COVID-19 paskiepyta daugiau kaip pusė gyventojų. 

 

KAUNO DIENA 

 

Dementavičiūtė-Stankuvienė, Deimantė 



Ar popandeminiame pasaulyje galima būti iš esmės? / Deimantė Dementavičiūtė-Stankuvienė. 

– Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2021 m., liep. 2, priedas „Santaka“, p. 4–5. 

Nacionalinis Kauno dramos teatras kūrybiškai sezoną baigė režisierius A. Jankevičiaus 

spektaklio premjera „Kaligula“, sukurta pagal prancūzų rašytojo A. Camus dramą. 

 

Signatarų sodybos, savanorių kapai – kultūros paminklai // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. 

– 2021, liep. 2, p. 7. 

Apie tai, kad Vyriausybė suteikė valstybės kultūros paminklų statusą tarpukario prezidento 

A. Stulginskio, signataro A. Petrulio ir tarpukario ministro pirmininko V. Petrulio, signataro J. Šerno, 

signataro J. Smilgevičiaus, signataro J. Vailokaičio ir visuomenininko J. Vailokaičio, signataro 

J. Staugaičio, signataro K.S. Šaulio, signataro P. Klimo, visuomenės veikėjo A. Klimo, visuomenės 

veikėjo S. Klimo, signataro S. Banaičio ir kompozitoriaus K.V. Banaičio, signataro S. Kairio, 

signataro, buvusio premjero V. Mirono gimtųjų sodybų vietoms, Lietuvos karių savanorių kapams 

Kaune ir Kupiškyje. Iš viso Vyriausybė liep. 1 d. patvirtino trylika tokių objektų. Kultūros 

ministerijos teigimu, sprendimas turės teigiamos įtakos šių objektų tvarkybos efektyvumui, 

informacijos sklaidai apie juos, Lietuvos istorijos ir nusipelniusių asmenų pažinimui ir turizmo 

plėtrai. 

 

LAIKINOJI SOSTINĖ 

 

Varžovai vandenyje nepavijo / LS; N. Zavacko nuotr. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – ISSN 

1392-2378. – 2021, liep. 10, p. 7. 

Apie Kupiškio mariose vykusį pasaulio „Formulės 2“ (F2) vandens formulių čempionato etapą 

ir jo nugalėtoją Edgarą Riabko. 

 

LIETUVOS RYTAS 

 

Komedijų meistras gyvenimą vadino kančia / LR. – Iliustr. – Rubrika: Aktualijos // Lietuvos 

rytas. – ISSN 1392-2351. – 2021, liep. 13, p. 5. 

Mirė Klaipėdos dramos teatro režisierius Povilas Gaidys. Žmona kraštietė Elena Gaigalaitė mirė 

2015 metais. 

 

MANO DRUSKININKAI 

 



Stravinskienė, Snieguolė 

Projekto „Lyderių laikas 3“ stažuotojų veiklos Druskininkų savivaldybėje / Snieguolė 

Stravinskienė; Roberto Kisieliaus, Dianos Sinkevičiūtės nuotr. – Iliustr. // Mano Druskininkai. – 

ISSN 2424-368X. – 2021, liep. 1 (Nr. 311), p. 5. 

Druskininkų švietimo centras birželio 3–17 dienomis organizavo ir vykdė projekto „Lyderių 

laikas 3“ stažuotes Jonavos, Pasvalio, Pakruojo, Kupiškio, Joniškio bei Jonavos rajonų savivaldybių 

švietimo įstaigų komandoms. Virtualioje stažuotėje Druskininkų savivaldybėje dalyvavo 

savivaldybių administracijos atstovai, LL3 kūrybinės komandos nariai, švietimo įstaigų vadovai, 

mokytojai – iš viso 35 dalyviai. Stažuotojai vizito metu turėjo galimybę susipažinti su Druskininkų 

švietimo įstaigų patirtimi, gerinant individualią mokinių pažangą, kuriant inovatyvias ugdymo(si) 

sąlygas kiekvienam mokiniui, stiprinant mokymosi paradigmą, keičiant pamokos organizavimo 

struktūrą, sudarant sąlygas kiekvieno mokinio kompetencijų formavimui(si), įgijimui bei tobulinimui. 

Pastaruoju metu pokyčiai švietime tampa labai dinamiški, tad prie jų prisiderinti nėra lengva. Temų 

buvo aptarta tikrai nemažai: socialinio ir emocinio ugdymo svarba, mokytojų bendradarbiavimas, 

savivaldus mokymas(is), bendruomenės narių susitarimai, atsakomybės, tvarios mokyklos 

bendradarbiavimo sistemos kūrimas ir kita.. 

 

MOTERIS 

 

Markovičienė, Gitana 

Nepripažinta Lietuvoje, bet pavergusi Holivudą / Gitana Markovičienė. – Iliustr. // Moteris. – 

ISSN 0235-8999. – 2021, Nr. 2, p. 184–189. 

Apie aktorę ir režisierę Unę Babickaitę-Graičiūnienę. 

 

PANEVĖŽIO KRAŠTAS 

 

Nagrockienė, Ingrida 

Istoriniais pėdsakais per bažnyčias / Ingrida Nagrockienė. – Nuotr. – Atminties vartai // 

Panevėžio balsas. – ISSN 1392-8201. – 2021, liep. 5/11 (Nr. 26), p. 4–5. 

Apie Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos (LVAT) vykdomą projektą – suskaitmeninti visas 

Lietuvos bažnyčiose likusias metrikų knygas – Panevėžio apskrities bažnyčių: Krekenavos, 

Karsakiškio, Geležių, Ramygalos, Raguvos, Naujamiesčio, Upytės, Smilgių, Kupiškio rajono 

Subačiaus skaitmeninimą ir atradimus tyrinėtojo, Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos nario 



Vytenio Bagdono, apie Kupiškio rajono Subačiaus bažnytines knygas – klebono Vidmanto Bloškio 

pasakojimas. 

 

Paškevičienė, Zina 

Net niurnantys jau eina skiepytis / Zina Paškevičienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 

2424-5100. – 2021, liep. 28, p. 2, 6. 

Panevėžio miesto ir apskrities rajonų vakcinavimo centrai per kelias paskutines savaites sulaukia 

daugiau skiepytis nuo COVID-19 atėjusių žmonių. Tai įtakoja Vyriausybės paskelbta griežtesnė 

vakcinavimo politika. Populiari „Johnson&Johnson“ vakcina, tačiau jos trūksta. Duomenis pateikia 

Panevėžio miesto, Kupiškio, Biržų, Pasvalio, Rokiškio vakcinavimo centrai. 

 

Kudirkienė, Gailutė 

Nuplėšė ir į marias nubloškė atrakcionus / Gailutė Kudirkienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2021, liep. 17, p. 1, 3. 

Antradienio pavakarę Kupiškio mariose vandens atrakcionų parke „WakePark“ staiga kilusi 

vėtra, nuplėšusi batutus nuo įtvirtinimų, nešė juos į atvirus vandenis. Tuo metu ant batutų žaidė 4 

vaikai. Jiems pavyko parplaukti į krantą. Situaciją komentuoja atrakcionų parko savininkas Kupiškio 

rajono politikas Paulius Pranckūnas.. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Siūlė ruoštis plaukioti baseine po 2,5 metų / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. 

– ISSN 2424-5100. – 2021, liep. 14, p. 2. 

Kupiškyje K. Šimonio gatvėje statomas baseinas, būsimo sveikatingumo ir sporto komplekso 

dalis. Projekto vertė 6 mln. 592 tūkst. eurų. Savivaldybė baseino statyboms yra gavusi 1,5 mln. eurų 

valstybės biudžeto lėšų. Kad statybos nesustotų, savivaldybės tarybos posėdyje nutarta iš banko 

pasiskolinti 900 tūkst. eurų. Darbus atlieka Vilniaus bendrovė „ABS Grupė“. Tikimasi, kad baseino 

statybos bus baigtos po 2,5 metų. Situaciją komentuoja savivaldybės Infrastuktūros skyriaus vedėjas 

Mažvydas Šalkauskas.. 

 

Paškevičienė, Zina 

Trys rajonai peržengė pusės kelio ribą / Zina Paškevičienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 

2424-5100. – 2021, liep. 14, p. 1, 4. 

Gyventojų vakcinavimo procesą komentuoja atstovai iš Panevėžio vakcinavimo centro, 

vaistinės „Apotheca“, Panevėžio rajono poliklinikos, Biržų vakcinavimo centro, Kupiškio pirminės 



sveikatos priežiūros centro, Rokiškio vakcinavimo centro, Pasvalio rajono savivaldybės Socialinės 

paramos ir sveikatos skyriaus. Biržuose, Kupiškyje ir Rokiškyje jau paskiepyta 50 ir daugiau procentų 

gyventojų. 

 

Paškevičienė, Zina 

Už atostogų malonumus – pikto viruso gniaužtai / Zina Paškevičienė. – Iliustr. // Panevėžio 

kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2021, liep. 24, p. 3. 

Naujausi paskutinių 3 dienų duomenys apie susirgimus kovido liga Panevėžio apskrityje. Iš viso 

7 atvejai: Panevėžyje 4, Rokiškio r. 2, Kupiškyje 1. Daugiausiai susirgimų atvejų – po atostogų 

pajūryje. Susirgo ir paskiepyti gyventojai. Per praėjusią savaitę Panevėžio apskrityje patvirtinti 4 

indiškosios atmainos delta atvejai, 3 iš jų – įvežtiniai iš Norvegijos ir Airijos. 

 

Vaitkutė, Akvilė 

Visi susirgusieji – nepanorę skiepytis / Akvilė Vaitkutė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 

2424-5100. – 2021, liep. 14, p. 1, 3. 

Apie naujausius COVID ligos atvejus Panevėžio mieste ir apskrityje. 

 

Kudirkienė, Gailutė 

Vėtra prašvilpė raudama medžius / Gailutė Kudirkienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 

2424-5100. – 2021, liep. 17, p. 4. 

Apie vėtros padarytus nuostolius – ant kelių išverstus medžius – Panevėžio r. Liberiškio kaime, 

Pasvalio mieste bei Lebeniškių, Trūkliškio, Dvareliškių kaimuose, Kupiškio r. Bagdonų kaime, 

Rokiškio mieste ir Pagojės viensėdyje, Velniakalnio, Bajorų, Girelės, Bulvėniškio kaimuose, Čedasų 

miestelyje, Biržų r. Užubalių kaime, Anykščių mieste ir Dvarionių, Klebonių kaimuose, Viešintų 

miestelyje. Vėtros padarinius šalino ugniagesių tarnybos. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Ūkininkų laukus siaubia karščių palydovė ugnis / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio 

kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2021, liep. 28, p. 2. 

Apie dėl karštų orų kilusius gaisrus Panevėžio rajono ir apskrities ūkininkų laukuose – gaisrai 

kilo Smilgių, Krekenavos, Upytės, Ramygalos seniūnijose, Rokiškio, Biržų, Kupiškio rajonuose. 

 

Krasauskas, Darius 



Teigia, kad kyšį merui įteikė jo kabinete / Darius Krasauskas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2021, liep. 3, p. 4. 

Panevėžio apygardos teisme Kupiškio rajono mero Dainiaus Bardausko ir Kupiškio kultūros 

centro direktorės Jolitos Janušonienės byloje toliau apklausiami liudytojai. Kaltinimai merui ir 

direktorei yra susiję su kūrybos ir meno festivaliu „Stichijos“, kuris kelerius metus buvo rengiamas 

Kupiškio marių saloje. Kauno bendrovės „Picana“ direktorės Bronės Bašinskienės ir bendrovės 

„Vipolina“ atstovės Violetos Povilaitienės parodymai. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Pagrabines bandeles kepa ne kultūra / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 

2424-5100. – 2021, liep. 10, p. 3. 

Kupiškio valdantieji pastarajame rajono tarybos posėdyje nusprendė net aštuoniuose kaimuose 

uždaryti Kultūros centro padalinius, o palikti tik penkis seniūnijų centruose – Alizavoje, Noriūnuose, 

Skapiškyje, Subačiuje ir Šimonyse. Nuo liepos veiklos nebevykdo Adomynės laisvalaikio salė, o nuo 

spalio duris užvers Antašavos, Juodpėnų, Laičių, Lukonių, Naivių ir Šepetos salės bei Salamiesčio 

padalinys. 

 

Lietuvio triumfas – po laivų susidūrimo / „Panevėžio krašto“ inf. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. 

– ISSN 2424-5100. – 2021, liep. 10, p. 9. 

Kupiškio mariose Valstybės dieną vyko vandens formulių F2 pasaulio čempionatas, kuriame 

triumfavo lietuvis Edgaras Riabko. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Kupiškį virusas pasiekė iš Jūros šventės / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2021, liepos 31, p. 3. 

Susirgimų koronavirusu statistika ir faktai Panevėžio apskrityje per 3 paskutines dienas. 

Statistikos departamento duomenimis, apskrityje registruoti 58 susirgimai. Palyginus su praėjusia 

savaite tai 3 kartus didesnis skaičius. Žaliojoje zonoje liko tik Biržų ir Kupiškio rajonai. Panevėžio 

miestas, rajonas, Pasvalio ir Rokiškio rajonai – jau geltonojoje zonoje. 

 

Rušėnienė, Lina 

Spyrėsi, kad nebežais su tuo pačiu varžovu / Lina Rušėnienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2021, liep. 31, p. 5, 9. 



Kupiškėnai 16-mečiai broliai Astijus ir Arijus Ribokai prie šaškių lentos lengvai įveikia ne tik 

tėvus Renatą Einorienę ir Saulių Riboką, bet ir daugelį varžovų. Brolių sąskaitoje – daugybė pergalių. 

Arijus turi net 44 trofėjus, o Astijus – dargi vienu daugiau. Su tėvų – Renatos Einorienės ir Sauliaus 

Riboko pasakojimais. 

 

PANEVĖŽIO SPAUSTUVĖ 

 

Žalys, Laimutis 

[Apie pedagogą Juozą Žalį] / Laimutis Žalys. – Iliustr. – Bibliogr. astr. gale // Mokytojas iš 

Puponių: bėgimas nuo tremties. – Panevėžys: Panevėžio spaustuvė, 2021. – P. 1–15. 

J. Žalys mokytojavo Troškūnuose, Pušalote, Kupiškyje, Mileišiškiuose (prie Vadoklių), 

Rozalime, Surdegyje, Subačiaus geležinkelio stoties gyvenvietėje. Ir apie Panevėžio mokytojų 

seminariją tarpukariu. Minima, kad Pušalote J. Žalys įkūrė pirmąją biblioteką. 

 

RASOS 

 

Ušackė, Aurelija 

Sena sodyba virto jaukiais namais / Aurelija Ušackė //Rasos. – 2021, Nr. 13 (liepos 7/20), p. 2–

3 

Apie Jurgitos ir Egidijaus Koncevičių sodybą Pasvalio rajone, Talačkonių kaime. Pora pasakoja, 

kaip įrengė Egidijaus močiutės paveldėtą seną namą. 

 

ROKIŠKIO SIRENA 

 

Rokiškio rajone vyko akcijos „Garažiukas“ reidas / Aplinkos apsaugos departamento inform. // 

Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2021, geg. 7, p. 5. 

Aplinkos apsaugos departamento Kupiškio aplinkos apsaugos inspekcijos pareigūnai kartu su 

Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Valstybinės darbo inspekcijos specialistais vykdė akcijos 

„Garažiukas“ reidą Rokiškio rajone. Reido metu patikrinti transporto priemonių techninės priežiūros 

ir remonto servisai Jūžintų seniūnijos Laibgalių kaime, Rokiškio kaimiškojoje seniūnijoje ir Bajorų 

kaime. Dviejuose autoservisuose nustatyti atliekų sudarymo apskaitos pažeidimai, rasti nelegalūs 

eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardytojai. 

 

RUBINAITIS 



 

Kišūnaitė, Roma 

Kronika. Informacija. Skelbimai / rašė ir fotografavo R. K. – Iliustr. // Rubinaitis. – ISSN 1392-

0626. – 2021, Nr. 2, p. 42–48. 

Vinco Aurylos premija už metų vaikų literatūros tyrinėjimus, sklaidą ar skaitymo skatinimo 

veiklą skirta Kupiškio rajono Alizavos pagrindinės mokyklos bibliotekininkei Danutei 

Miknevičienei už gyvą vaikų biblioteką, orientuotą į gilią, prasmingą literatūrą, už renginius ir 

iniciatyvas, ugdančias jaunuosius skaitytojus (p. 46–47). 

 

SEKUNDĖ 

 

Paplūdimio futbole skirtingi panevėžiečių pasirodymai. – Iliustr. // Sekundė. – ISSN 1392-3951. 

– 2021, liep. 9, p. 11. 

Liepos 6 d. prie Kupiškio marių vykęs 2021 m. „Stiklita“ Lietuvos paplūdimio futbolo 

čempionato etapas nesėkmingai susiklostė Panevėžio „Sportidus“ komandai, kuri FK „Aleksotas“ 

komandai nusileido 9:1. Geriau sekėsi FK „Dembava“, ji tvirtai pirmauja B grupėje. 

 

ŠIAULIŲ KRAŠTAS 

 

Vasiliauskienė, Aldona 

Šventė „Tegyvuoja teatras“ – Joniškyje / Aldona Vasiliauskienė – Rubrika: Atolankos // Šiaulių 

kraštas. – ISSN 1648-4010. – 2021, liep. 27, p. 5, 6. 

Nuo 2006 metų Lietuvoje vyksta šventės „Tegyvuoja teatras“. Tokios šventės jau yra vykusios 

daugelyje rajonų, o šiemet – Joniškyje. Visuomenei pristatomi kūrybiškiausi, ryškiausi mėgėjų teatro 

kūrėjai, atlikėjai režisieriai– jiems įteikiami diplomai ir statulėlės „Tegyvuoja teatras“. Į Lietuvos 

mėgėjų teatro šventės nominacijas pretendavo 71 teatralas. Teatralai apdovanoti 10 nominacijų. 

Laureate tapo ir statulėlę „Tegyvuoja teatras“ pelnė Vita Vadoklytė iš Skapiškio. Saviveiklinis 

teatras; Ṡventė „Tegyvuoja teatras“; Joniškis. 

 

ŠIAURĖS RYTAI 

 

Naktinis, Jonas 

Apie Sauginų kaimą / Jonas Albertas Naktinis. – Iliustr. // Šiaurės Rytai. – ISSN 1392-9240. – 

2021, liep. 24, p. 8, 12. 



Biržų rajone Sauginų kaimas šventė 415 metų sukaktį. Atidengta medinė skulptūra. Į šventę 

susirinko kraštiečiai ir buvę kaimo gyventojai, Seimo narys kraštietis Valdemaras Valkiūnas. Rašoma 

apie vietines tarmes, vardų ir pavardžių, vietovių kilmę. 

 

UKMERGĖS ŽINIOS 

 

Lėno ežere varžėsi vandens mylėtojai / UŽ inf.; Dainiaus Vyto nuotr. – Iliustr. // Ukmergės 

žinios. – ISSN 1392-852X. – 2021, liep. 16, p. 1, 11. 

Šiemet į Ukmergės Miesto šventės renginių programą įsipynė ir Lėno regata, vykusi Lėno ežere. 

Regatoje varžėsi lenktyninių ir bendros klasės jachtų, irklenčių ir burlenčių mėgėjai bei baidarininkai 

iš Anykščių, Jonavos, Kauno, Kupiškio, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus ir Ukmergės. Lėno regatą 

organizavo ukmergiškis buriuotojas Virgilijus Apanavičius. Dalyvius pasveikino Ukmergės rajono 

savivaldybės meras Rolandas Janickas. 

 

ŪKININKO PATARĖJAS 

 

Juškienė, Virginija 

Kai miestas prisiveja kaimą / Virginija Juškienė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-

2769. – 2021, liep. 10, p. 10. 

Apie įgyvendintą Kupiškio viešosios bibliotekos idėją pritaikyti išmaniąsias technologijas 

miesto viešųjų erdvių meno akcentams. QR kodais per išmaniuosius įrenginius dabar galima 

prakalbinti menininko Henriko Orakausko skulptūras Kupiškio centre, kurtas 1986–2004 metais. 

 

Juškienė, Virginija 

Kaimo vaikai galės sveikti druskų kambaryje / Virginija Juškienė. – Iliustr. // Ūkininko 

patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2021, liep. 10, p. 14. 

Apie tai, kad Kupiškio ligoninėje uždarytas Vaikų ligų skyrius, tačiau tiek vaikų, tiek 

suaugusiųjų laukia naujai atidarytas druskų kambarys. 

 

Aleknienė, Banguolė 

Mirabelis – be dvaro, bet su gandrais ir garsaus rašytojo pėdsaku / Banguolė Aleknienė-

Andrijauskė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2021, liep. 13, p. 14. 

Kupiškio seniūnijos Mirabelio kaimo praeitis ir dabartis. Apie kaimą pasakoja Kazimieras 

Plevokas, Danutė Stašienė. Mirabelio dvare yra tarnavęs latvių rašytojas Janis Rainis. 



 

Adomaitis, Justinas 

Nugriaudėjo geriausių metų ūkininkų apdovanojimų šventė / Justinas Adomaitis. – Iliustr. // 

Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2021, liep. 17, p. 1, 8–9. 

Apie Lietuvos ūkininkų sąjungos organizuotą konkursą „Metų ūkis“. Buvo suteikta galimybė 

pačioms savivaldybėms nuspręsti, ar pandemijos sąlygomis jį rengs. Esant neįprastoms sąlygoms, 

2020 metais konkursas įvyko 25 savivaldybėse iš 41, o laimėtojų pagerbimas iš vėlyvo rudens 

persikėlė net į šių metų vasarą – liep. 15 d. renginys buvo suorganizuotas Prienų r., Vazgaikiemyje, 

vienoje iš ,,Harmony Park“ atvirų erdvių. Ūkininkus sveikino Seimo Kaimo reikalų komiteto 

pirmininkas V. Pranckietis, žemės ūkio ministras K. Navickas, Europos Parlamento narys J. Olekas, 

buvo perduoti ir europarlamentaro B. Ropės, kuris dėl įtemptos darbotvarkės negalėjo dalyvauti, 

sveikinimai ir linkėjimai žemdirbiams. 

 

VILNIAU UNIVERSITETO LEIDYKLA 

 

Ona-Žiedūnė Zaveckienė (Zubavičiūtė) // Vilniaus universiteto bibliotekininkystės studijų 

dėstytojai (1949–1999). – Vilnius: VU KF, 1999. – P. 91–94. 

VU bibliotekininkystės studijų dėstytoja. Gimė 1934 06 08 Čiovydžių k., Kupiškio r. 

Humanitarinių mokslų dr. (1993). 
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Šeimoje mes vienas kitam netrukdome / [pokalbis su menininkų šeima: aktore Oneida 

Kunsunga-Vildžiūniene ir režisieriumi Mykolu Vildžiūnu] // Žmonės. – 2021, Nr. 28 (liep. 15), p. 

40–47. 

 


