
 

ANYKŠTA 

 

Gydytoja Zita Neniškienė nebedirba Anykščiuose / „Anykšta“ informuoja. – Iliustr. – Rubrika: 

Konkrečiai // Anykšta. – ISSN 1392-6233. – 2021, liep. 24, p. 2. 

Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro gydytoja Z. Neniškienė išėjo iš darbo. Ji 

įsidarbino Kupiškio rajono ligoninės gydytoja. Kupiškio ligoninei vadovauja kraštietis, buvęs 

tautininkų lyderis J. Panka. Svėdasuose gyvenanti Z. Neniškienė Anykščių rajone dirbo daugiau nei 

keturiasdešimt metų. 1997–2018 m. moteris dirbo Anykščių PSPC direktore. Z. Neniškienė yra 

Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos narė, jos vyras – V. Neniškis 24-rius 

metus užėmė Svėdasų seniūno pareigas. . 

 

BIRŽIEČIŲ ŽODIS 

 

Bataitienė, Loreta 

Braziliškų šaškių čempionate biržietis – ketvirtas / Loretos Bataitienės inf. – Iliustr. // Biržiečių 

žodis. – ISSN 1392-7531. – 2021, rugpj. 27, p. 11. 

Biržų rajono gyventojas Stasys Gintautas Kupiškyje vykusiame Lietuvos braziliškų šaškių 

čempionate, senjorų amžiaus grupėje, iškovojo ketvirtą vietą.. 

 

PANEVĖŽIO KRAŠTAS 

 

Paškevičienė, Zina 

Brandos egzaminų blizgesys – ne vien aukščiausiuose baluose / Zina Paškevičienė. – Iliustr. // 

Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2021, rugpj. 4, p. 3, 14. 

Panevėžio krašto abiturientų brandos egzaminų rezultatai. Absoliutūs lyderiai yra Juozo 

Balčikonio gimnazijos abiturientai, jie susižėrė 47 šimtukus. Gimnazijos abituriento Simono 

Melaikos lietuvių kalbos ir literatūros, biologijos, anglų kalbos, matematikos, fizikos, chemijos žinios 

įvertintos 6 šimtukais. 

 

Rušėnienė, Lina 

Niežai prisigretino ir per pandemiją / Lina Rušėnienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 

2424-5100. – 2021, rugpj. 4, p. 5. 



Į redakciją paskambinusi kupiškėnė skundėsi, kad vienoje rajone žinomoje medienos perdirbimo 

įmonėje besidarbuojantis jos gyvenimo draugas antrą kartą užsikrėtė niežais. Jai keista, kaip tai gali 

atsitikti per pandemiją, kai higiena dabar – svarbiau už viską? Bendrovės vadovas apie niežų protrūkį 

įmonėje nežino, o Panevėžio visuomenės sveikatos centras žadėjo imtis tyrimo, tik nepasakė, kada jį 

pradės. Su Panevėžio visuomenės sveikatos centro direktoriaus Eugenijaus Vilčinsko komentarais.. 

 

Rušėnienė, Lina 

Užsispyrė, kad išmoks groti saksofonu / Lina Rušėnienė. – Iliustr. – Rubrika: Kartų tiltai // 

Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2021, rugpj. 7, p. 5, 9. 

Kupiškio rajone, Virbališkiuose, gyvenančios Dominykos Malinauskaitės pasakojimas apie 

muzikos pedagogikos specialybės pasirinkimą. 

 

Paškevičienė, Zina 

Žadėjo stoti į skiepų eilę jau su tamsa / Zina Paškevičienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 

2424-5100. – 2021, rugpj. 7, p. 4. 

Panevėžio krašte, kaip ir visoje šalyje, jaučiamas smarkus skiepijimo pagyvėjimas. Panevėžio 

mieste paskiepyta 56,5 proc. gyventojų, Panevėžio rajone – 56,9 proc., Biržų rajone – 57,6 proc., 

Rokiškio rajone – 61,1 proc., Kupiškio rajone – 61,1 proc., Pasvalio rajone –53,8 proc. Gyventojai 

dabar daugiausiai pageidauja skiepytis „Johnson&Johnson“ vakcina.. 

 

Paškevičienė, Zina 

Prie testavimo punktų – eilės / Zina Paškevičienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-

5100. – 2021, rugpj. 11, p. 3.  

Apie COVID-19 testavimo situaciją Panevėžio apskrityje. 

 

Rušėnienė, Lina 

Kovidas nutrenkė lyg automobilis 

/ Lina Rušėnienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2021, rugpj. 11, p. 1, 5. 

42 metų Kupiškio seniūnijos vadovas Žydrūnas Vanagas iki ligos buvo tarp tų, kurie abejojo 

skiepų nauda. Ž. Vanago pasakojimas apie savijautą sergant Covid-19. Nenorintiems viso to patirti 

jis siūlo vienintelį gelbėjimosi būdą – skiepytis. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 



Koronaviruso smūgiai – po miesto šventės / Laimis Kavoliūnas // Panevėžio kraštas. – ISSN 

2424-5100. – 2021, rugpj. 14, p. 6. 

Statistikos departamento duomenimis, per pastarąsias tris dienas Panevėžio apskrityje nustatyti 

108 nauji viruso atvejai, iš jų Panevėžio mieste 57, rajone – 14, Biržuose – 28, Kupiškyje – 4, 

Pasvalyje – 3, Rokiškyje – 2. Respublikinėje Panevėžio ligoninėje mirė per 60 metų nepasiskiepijusi 

kupiškietė. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Poliklinikos vadovo ir naujos pavaduotojos sąsajos – senos / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // 

Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2021, rugpj. 25, p. 3. 

Kupiškio poliklinikai vadovaujančio rokiškėno Raimundo Martinėlio pavaduotoja tapo 49 metų 

pandėlietė Laura Polikevičienė. Prieš persikeldama dirbti į kaimyninį rajoną ji 13,5 metų dirbo 

Rokiškio ligoninės direktoriaus pavaduotoja slaugai, o panaikinus šią pareigybę pastaruosius 

pusantrų metų dirbo vyriausiąja slaugos administratore. Pavaduotoja ji buvo tada, kai ligoninei 

vadovavo Raimundas Martinėlis. Per praėjusius savivaldos rinkimus Laura Polikevičienė buvo 

dabartinio Rokiškio rajono mero Ramūno Godeliausko vadovaujamo visuomeninio rinkimų komiteto 

narė. Su Lauros Polikevičienės ir Ramūno Godeliausko komentarais.. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Bijojo skiepo – prisistatė mirtis / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 

2424-5100. – 2021, rugpj. 25, p. 2. 

Statistikos departamento duomenimis, per pastarąsias 4 dienas apskrityje patvirtinti 108 nauji 

viruso atvejai, iš jų Panevėžio mieste – 67, rajone –17, Pasvalyje – 8, Biržuose – 7, Kupiškyje – 6, 

Rokiškyje – 3. Koronaviruso aukomis tapo 4 Panevėžio krašto gyventojai – trys panevėžiečiai ir 

biržietė. Su Panevėžio visuomenės sveikatos centro darbuotojos Dovilės Brajinskienės komentaru. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Už minimalią algą nebenori dirbti / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 

2424-5100. – 2021, rugpj. 28, p. 3. 

Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centre – permainos. Prieš mėnesė centrą paliko 

nuo įsikūrimo pradžios dirbusi vadybininkė Vaida Laučinavičė, rugsėjo pradžioje tą patį padaryti 

ketina dar dvi jos kolegės. Priežastis – per mažas atlyginimas. Su įstaigos vadovės Lidijos 

Vasiliauskienės ir rajono mero pavaduotojo Augenijaus Cesevičiaus komentarais. 

 



PRIE NEMUNĖLIO 

 

Aleknienė, Violeta 

„Jis buvo Dievo ir žmonių mylimas, jojo atmintis palaiminta“: (Užrašas ant Jono Katelės kapo) 

/ Violeta Aleknienė. – Iliustr. // Prie Nemunėlio. – ISSN 1822-6221. – 2021, Nr. 1(46), p. 3-13. 

Apie kunigą, knygnešį ir švietėją Joną Katelę, dirbusį ir palaidotą Panemunėlyje, savo 

švietėjiška ir religine veikla saugojusį lietuvybę ir žadinusį Aukštaitijos žmones. 

 

RINKOS AIKŠTĖ 

 

Birinskaitė-Valdmonė, Daiva 

Folkloro festivalis „Į vidurio Lietuvą susiėję“. Šiemet jūsų dėmesiui – Aukštaitija / Daiva 

Burinskytė-Valdmonė. – Iliustr. – Rubrika: Aktualios naujienos // Rinkos aikštė. – ISSN 1648-0376. 

– 2021, rugpj. 28, p. 10–11. 

Užsakomajame straipsnyje pristatomas nuo rugpjūčio 31 d. iki rugsėjo 4 d. Kėdainiuose 

vyksiantis folkloro festivalis „Į vidurio Lietuvą susiėję“. Minimi folkloro ansambliai: „Seliuona“ 

(Zarasai), „Saulala“ (Rokiškis), „Pyniava“ (Ukmergė), „Laduta“ (Jonava), „Kupkėmis“ (Kupiškis), 

„Jorija“ (Kėdainiai).. 

 

RASOS 

 

Jackevičius, Ignas 

Karšta vasara bičių negąsdina: [pokalbis su bitininku Ignu Jackevičiumi] / [užrašė] Rytas Paukštys // 

Rasos. – 2021, Nr. 15 (rugpj. 4/17), p. 18–19 

 

ŠIAURĖS ATĖNAI 

 

Zavistauskaitė, Monika 

Algirdo Juliaus Greimo sąmoningumas postmoderniame būvyje / Monika Zavistauskaitė // 

Šiaurės Atėnai. – ISSN 1392-7760. – 2021, Nr. 15 (rugp. 6), p. 4. 

Apie tautinės ir kosmopolitinės tapatybių konfliktus ir jų suaktualėjimą, kurie rodo, kad 

gyvename laikais, kai sąmoningai reflektuoti savo tapatybę tampa kaip niekad svarbu. Išskirtinai 

stipriai jaučiama, jog tapatybė yra naratyvas, per kurį atsigręžiama į praeitį, kad numatytume ateitį ir 

kartu konstruotume dabartį. Ar yra būdas būti ir lietuviu, ir žmogumi šiuose tapatybių konfliktuose. 



A. J. Greimas nurodo kryptį – tai sąmoningai jaučiama atsakomybė suvokti tą gilią kultūros krizę ir 

užsiimti vertybių kūrimo procesu. Tai atsakomybė už dabartį, atsakomybė už ateitį, atsakomybė už 

žmoniją ir atsakomybė už žmonijos, o kartu ir savęs „projektavimą“. 

 

ŠIAURĖS RYTAI 

 

Gudas, Simonas 

Automobilių kroso trasoje – biržiečių tarp lyderių / Simonas Gudas. – Iliustr. // Šiaurės Rytai. – 

ISSN 1392-9240. – 2021 m., Rugpj. 14, p. 16. 

Kupiškio rajone vykusiame Lietuvos automobilių kroso čempionate prekybos biržoje Erikas 

Narbutas, Justinas Dargelis, Marius Varnas. Iškovotos prizinės vietos. 

 

Gudas, Simonas 

Varžėsi braziliškų šaškių Lietuvos čempionate / Simonas Gudas. – Iliustr. // Šiaurės Rytai. – 

ISSN 1392-9240. – 2021, rugpj. 28, p. 16. 

Biržų rajono gyventojas Stasys Gintautas Kupiškyje vykusiame Lietuvos braziliškų šaškių 

čempionate, senjorų amžiaus grupėje, iškovojo ketvirtą vietą.. 

 

TARP KNYGŲ 

 

Vosylienė, Jolanta 

Skulptūros prabilo autoriaus balsu / Jolanta Vosylienė // Tarp knygų. – 2021, Nr. 7/8 (liepa/rugpjūtis), 

p. 38 

Apie Kupiškio menininką Henriką Orakauską ir jo darbus. Aštuoniolika metų (1986–2004) šiame 

mieste gyvenęs skulptorius laikomas Kupiškio miesto puošybos pradininku, pavertęs miestą 

muziejumi po atviru dangumi. Kupiškio viešoji biblioteka, prisidėdama prie miesto kultūrinio 

identiteto populiarinimo, kultūrinio turizmo plėtros Kupiškio rajono savivaldybėje, įgyvendino 

projektą „HO skulptūros, prabylančios autoriaus balsu“, skirtą aktualizuoti menininko H. Orakausko 

gausų skulptūrinį palikimą Kupiškio mieste. 

 

ŪKININKO PATARĖJAS 

 

Juškienė, Virginija 



Kombainai klimpsta, ūkininkai nebemiega / Virginija Juškienė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. 

– ISSN 1392-2769. – 2012, rugpj. 9, p. 1, 6. 

Apie „Agrojavų“ bendrovę Kupiškyje. Minimas javus supirkėjui atvežęs Biržų rajono ūkininkas 

Gintaras Jarmalavičius. 

 

Juškienė, Virginija 

„Be savo džiovyklų šiemet būtų pražūtis“ / Virginija Juškienė. – Iliustr // Ūkininko patarėjas. – 

ISSN 1392-2769. – 2012, rugpj. 21, p. 1, 8. 

Kupiškio rajono ūkininko E. Černiaus pasakojimas apie rekordinį šių metų grūdų derlių, tačiau 

jis kaip kiti Lietuvos ūkininkai susidūrė su realizavimo problema, nes nėra su kuo išvežti grūdus, jų 

nebepriima elevatoriai. 

 

 


