
BANGA 

 

Šveistrytė, Laima 

Kopiškiens Gargždūs pėn skribielės, ėr kiocokus: / Laima Šveistrytė. – Iliustr. // Banga. – ISSN 

1392-4427. – 2021, rugp. 21, p. 10. 

Gargždiškio A. Masio pomėgis pinti šiaudines skrybėles, kepures. 

 

BIRŽIEČIŲ ŽODIS 

 

Katkūnaitė, Žaneta 

Moterys dalyvavo festivalyje: / Žanetos Katkūnaitės inf.: // Biržiečių žodis. – I SSN 1392-7531. 

– 2021, spal. 5, p. 2. 

Biržų kultūros centro moterų choras „Agluona“ ir Biržų kultūros centro moterų vokalinis 

ansamblis dalyvavo Kupiškyje surengtame trečiajame Šiaurės Lietuvos moterų chorų ir vokalinių 

ansamblių festivalyje „Tokia esu“. Festivalio iniciatorė – choro vadovė biržietė Viktorija 

Morkūnienė. 

 

BŪDAS 

 

Striužas, Valdas 

Lietuvos partizanų užkasimo vietos ir kapai / Valdas Striužas. – Iliustr // Būdas. – ISSN 2669-

0403. – 2021, Nr. 5, p. 62–63. 

Turinyje: Partizanų užkasimo vieta ir kapai, Josvainiai (Kėdainių r.); Partizanų užkasimo vieta 

ir kapai, Kėdainiai; Partizanų užkasimo vieta ir kapai, Šėta; Partizanų užkasimo vieta ir kapai, Krakės 

(Kėdainių r.); PUVK, Ignalina; Partizanų kapai, Ignalina, Kupiškio rajonas. 

 

Raišienė, Eglė 

Kupiškėniški rašymai: / Eglė Raišienė. – Iliustr. – Santr. angl. // Būdas. – ISSN 2669-0403. – 

2021, Nr. 3, p. 83–89. 

 

DARBAS 

 

Stanislovaitis, Viktoras 



Filmas, kuriame kiekvienas suras dalelę savęs: / Viktoras Stanislovaitis. – Iliustr. // Darbas. – 

ISSN 1392-8287. – 2021, spal. 28, p. 1, 4. 

Festivalyje „Nepatogus kinas“ pristatytas režisierių Virginijos Vareikytės ir Maximilien Dejoie 

dokumentinis filmas „Būsiu su tavim“ apie Kupiškio algoritmą – unikalią savižudybių prevencijos 

programą. Viena iš filmo herojų, policijos pareigūnė Gintarė Meškienė, programoje dirbusi ketverius 

metus, dabar gyvenanti Pasvalio rajone, pasakoja apie savo patirtį. 

 

XXI AMŽIUS 

 

Vasiliauskienė, Aldona 

Lietuvos Seime – paroda apie Ukrainos skausmą / Aldona Vasiliauskienė. – Iliustr. // XXI 

amžius. – ISSN 2029-1299. – 2021, spal. 8, p. 2–3. 

Apie rugsėjo 2 d. Seimo I rūmų Laisvės gynėjų galerijoje atidarytą Ukrainos visuomeninės 

organizacijos „Antiteroristinės organizacijos dalyvių motinų ir giminių sąjūdis“ parengtą parodą 

„Mes jūsų laukiame, ieškome, nepamirštame“, kurioje pristatytos karo belaisvių ir laikinai 

okupuotoje Donbaso teritorijoje be žinios dingusių jaunuolių ir jų šeimos narių nuotraukos. Parodos 

atidaryme dalyvavo Seimo pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen, jos pavaduotojai R. Morkūnaitė-

Mikulėnienė ir P. Saudargas, Seimo narys ambasadorius Ž. Pavilionis, Ukrainos ambasadorius 

V. Jacenkivskis. 

 

Vasiliauskienė, Aldona 

Kaune – ukrainiečių šv. Mišios, į Lietuvą atvyko naujas kunigas bazilijonas: / Aldona 

Vasiliauskienė. – Iliustr. // XXI amžius. – ISSN 2029-1299. – 2021, spal. 15, p. 6. 

Kaune, Šv. Jurgio (pranciškonų) bažnyčios koplyčioje graikų (rytų) apeigų katalikai (unitai) 

vienuoliai bazilijonai aukojo šv. Mišias. Tai pirmosios kunigų bazilijonų prieš pat karantiną paskirtų 

į Lietuvą, šv. Mišios Kaune. Pateikiama Kauno Šv. Jurgio (pranciškonų) bažnyčios istorija ir naujo 

paskirtojo kunigo t. Mykalojus (Ruslano Mykosovskio) vienuolinis ir kunigystės kelias. 

 

Vasiliauskienė, Aldona 

Leidinių apie Kupiškio istoriją pristatymas: / Aldona Vasiliauskienė. – Iliustr. // XXI amžius. – 

ISSN 2029-1299. – 2021, rugs. 17, priedas „Abipus Nemuno“, p. 4. 

Kupiškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje pristatyti leidiniai: V. Jankausko sudaryta 

knyga apie dailininką P. Kiaulėną „Atsiminimai, dienoraštis, laiškai. Petras Kiaulėnas“ ir almanacho 

„Kupiškis. Kultūra ir istorija“ 18-asis numeris. 



 

Vasiliauskienė, Aldona 

Šiluvoje meldėsi ir vienuoliai bazilijonai: / Aldona Vasiliauskienė. – Iliustr. // XXI amžius. – 

ISSN 2029-1299. – 2021, rugs. 17, p. 18. 

Šiluvos atlaiduose dalyvavo ir Šv. Juozapato Bazilijonų ordino Vilniaus vienuolyno igumenas 

ir Vilniaus Švč. Trejybės rytų (graikų) apeigų katalikų bažnyčios klebonas Mykalojus 

(R. Kozelkivskis) OSBM ir pirmąsyk į Lietuvą atvykęs, neseniai į Šv. Juozapato Bazolijonų ordino 

Vilniaus vienuoliją paskirtas br. Michailas (V. Hošovskis) OSBM. 

 

Vilkišienė, Agnė 

Pirmasis lietuvių pianistas, visą gyvenimą kūręs fortepijono dėstymo metodiką: / Agnė 

Vilkišienė. – Iliustr. // XXI amžius. – ISSN 2029-1299. – 2021, rugs. 3, p. 13. 

Apie Lietuvos literatūros ir meno archyvo parengtą virtualią parodą „Ignas Prielgauskas. Tiesos 

kelio beieškant“ kūrėjo 150-ųjų gimimo metinių proga. Parodą parengė V. E. Kunigėlytė. 

 

Ramanauskienė, Aldona 

Šv. Dominyko varpai kvietė į titulinius atlaidus…: / Aldona Ramanauskienė. – Iliustr. // 

XXI amžius. – ISSN 2029-1299. – 2021, rugs. 3, p. 18. 

Apie neeilinius titulinius Šv. Dominyko atlaidus Palėvenės parapijoje, nes bažnyčiai sukako 

345 metai. Joje surengta ir fotografijų paroda „Laiko tėkmė“. 

 

DURYS 

 

Simanaitis, Minvydas 

Kas nutiko Alanui?: / Minvydas Simanaitis. – Iliustr. – Rubrika: Gintaro lašai // Durys. – ISSN 

2351-5848. – 2021, Nr. 8 (rugpjūtis), p. 54–55. 

Rašytojo D. Vanago distopinio romano „Oderis“ recenzija. 

 

GIMTASIS ROKIŠKIS 

Skrupskis, Marius 

Gatvės menas – laikinas. Tuo ir žavus: [pokalbis su kupiškėnu Mariumi Skrupskiu, jo meninę 

kūrybą. Vienas jo darbų papuošė Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos sieną]: / [kalbėjosi] 

Andrius Stanys; Asmeninio archyvo nuotr. – Iliustr. – Rubrika: Rokiškio tapatybės ženklai šiandien 

// Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2021, spal. 26, p. 6. 



Turinys: Piešinys ant sienos turi daugybę reikšmių ir prasmių / Aušra Gudgalienė. 

Pateiktas Rokiškio kultūros centro direktorės pavaduotojos kultūrinei veiklai Aušros 

Gudgalienės komentaras.  

 

Stanys, Andrius 

Kultūrizmo varžybose – prizinės vietos: / Andrius Stanys; Asmeninių archyvų nuotr. – Iliustr. // 

Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2021, spal. 19, p. 4. 

Kupiškyje vyko Lietuvos kultūrizmo ir fitneso taurės atvirosios varžybos. Jose dalyvavo du 

Rokiškio atstovai – Eglė Karpovienė ir Svajūnas Šaknys. E. Karpovienė „Miss figūros“ kategorijoje 

užėmė antrą vietą, S. Šaknys – antra vieta vyrų fitneso ir trečioji klasikinio kultūrizmo rungtyse.  

 

Stočkienė, Greta 

Ligoninės COVID skyriuje – daugiau nei tuzinas pacientų: / Greta Stočkienė. – // Gimtasis 

Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2021, spal. 9, p. 2. 

Rokiškio rajono ligoninės direktorės pavaduotoja medicinai Marijana Čeponytė apie rajono 

ligoninės covid skyriuje šiuo metu gydomus 14 pacientų, pradžioje buvo net 21. Įstaigoje gydomi ne 

tik rokiškėnai, bet atvežti ir iš Pasvalio, Biržų, Kupiškio rajonų. Dabar jau Pasvalio bei Biržų 

ligoninėse atidaryti covid skyriai. 

 

Stanys, Andrius 

Rudolfas Lymanas – muzikos mokyklos vizualui: / Andrius Stanys; A. Stanio nuotr. – Iliustr. // 

Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2021, spal. 16, p. 1–2. 

Rokiškyje, ant Rudolfo Lymano muzikos mokyklos sienos piešiamas piešinys. Tai kultūros 

centro idėja 22-ajam tarptautiniam vargonų muzikos festivaliui, skirta čekų muzikui, pedagogui, 

vargonininkui R. Lymanui. Pasak kultūros centro direktorės pavaduotojos kultūrinei veiklai Aušros 

Gudgalienės, festivalio esmė yra kuo daugiau kalbėti apie asmenybę, muzikos tradicijas, kultūrą. 

Paskutinius penkerius metus festivalio metu šalia meninės dalies, koncertų, rengiama edukacinė dalis. 

Įstaigos sieną piešiniu puošia kupiškietis menininkas Marius Skrupskis. Mintimis apie tai pasidalina 

muzikos mokyklos direktorė Vilma Steputaitienė.  

 

GIMTOJI ŽEMĖ 

 

Ežerskytė, Loreta 



„Rudens saulutė“ švietė ir per pandemiją: / Loreta Ežerskytė; autorės nuotraukos. – Iliustr. // 

Gimtoji žemė. – ISSN 1392-8090. – 2021, spal. 30, p. 8. 

Spalio 29-ąją baigėsi „Rudens saulutė“ – Respublikinė neįgaliųjų dailiųjų amatų paroda – 

pardavimas, kurią organizavo Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjunga. Šis tradicinis renginys vyko 

Ukmergės kultūros centre dvidešimt trečią kartą. Parodai darbus pateikė 185 autoriai, atstovaujantys 

17 organizacijų, veikiančių Jonavos, Molėtų, Kėdainių, Anykščių, Rokiškio, Kupiškio, Panevėžio, 

Švenčionių, Elektrėnų ir Ukmergės savivaldybėse. 

 

KARYS 

 

Vaitiekus, Severinas 

Lietuvos karinė žvalgyba I dalis: skyriaus vadai 1929–1940 / Severinas Vaitiekus. – Iliustr. // 

Karys. – ISSN 2029-5669. – 2021, Nr. 4, p. 44–55. 

Kostas Dulksnys. Iš mokyklos suolo į kovą už Nepriklausomą Lietuvą. 

 

Vaitiekus, Severinas 

Lietuvos karinė žvalgyba: I dalis: II skyriaus vadai 1929–1940 / Severinas Vaitiekus. – Iliustr. 

// Karys. – ISSN 2029-5669. – 2021, Nr. 4, p. 44–55. 

 

KULTŪROS BARAI 

 

Petraitytė, Astrida 

Lietuvos balsai: Dovas ir Vincė: [ištraukos iš rašomos knygos „Ministras Dovas Zaunius ir 

ponia“]: / Astrida Petraitytė. – Iliustr. // Kultūros barai. – ISSN 0134-3106. – 2021, Nr. 9, p. 54–63. 

Apie Vincę Jonuškaitę. 

 

LITERATŪRA IR MENAS 

 

Ivanova, Giedrė 

Apie Dainiaus Vanago distopinį romaną „Oderis“: / Giedrė Ivanova. – Iliustr. – Rec. kn.: Oderis 

// Literatūra ir menas. – ISSN 0233-3260. – 2021, Nr. 13 (liep. 9), p. 29–30. 

 

PANEVĖŽIO KRAŠTAS 

 



Kavoliūnas, Laimutis 

Skiepų bijojusią šeimą aplankė mirtis: / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2021, spal. 2, p. 2. 

Lietuvos Statistikos departamento duomenimis per pastarąsias 3 dienas apskrityje patvirtinti 238 

nauji koronaviruso atvejai, iš jų Panevėžio mieste 80, rajone –25, Biržuose ir Pasvalyje – po 45, 

Rokiškyje – 31, Kupiškyje – 12. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Prie prekybos centrų skiepyti nebemato prasmės / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio 

kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2021, spal. 6, p. 4. 

Panevėžio apskrityje vakcinavimo tempai nuo COVID-19 ir toliau mažėja, o medikai nebežino 

kaip prisikviesti gyventojus. Su Panevėžio savivaldybės Sveikatos poskyrio vedėjo Mindaugo 

Burbos, Panevėžio rajono poliklinikos direktoriaus pavaduotojos Danutės Pajėdienės, Rokiškio 

poliklinikos vyriausiosios slaugytojos Vidos Kavaliauskienės, Pasvalio poliklinikos vadovo Viliaus 

Povilionio, Kupiškio poliklinikos skiepijimo organizatorės Aidos Gatautytės, Biržų poliklinikos 

atstovo Justo Greviškio komentarais.  

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Kas dieną po dvi mirtis nuo kovido / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 

2424-5100. – 2021, spal. 9, p. 1, 3. 

Per pastarąsias 3 dienas Panevėžio apskrityje patvirtinti 326 nauji viruso atvejai. Iš jų – 

Panevėžio mieste 114, rajone – 37, Pasvalyje – 59, Biržuose – 54, Rokiškyje – 46, Kupiškyje – 16. 

Tokius skaičius pateikia Statistikos departamentas. Mirė 6 apskrities gyventojai – 2 panevėžiečiai ir 

2 biržiečiai, kupiškėnė ir pasvalietis. Užkrato židinys įsiplieskė Subačiaus senelių globos namuose, 

Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje, Panevėžio Elenos Mezginaitės viešojoje 

bibliotekoje, Kupiškio baldų gamybos įmonėje „Slavita“, Biržų technologijų ir verslo mokymo centre 

ir kt. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Į juodumas nutempė protrūkis globos namuose / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio 

kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2021, spal. 13, p. 5. 

Statistikos departamento duomenimis, per pastarąsias 4 dienas apskrityje patvirtinti 275 nauji 

COVID-19 viruso atvejai, iš jų Panevėžio mieste 99, rajone – 19, Biržuose – 66, Kupiškyje –35, 

Pasvalyje – 34, Rokiškyje –22. Infekcijos protrūkis plečiasi Kupiškio rajono Subačiaus senelių 



globos namuose. Su įstaigos vadovės Linos Buitvydaitės, Pasvalio rajono sutrikusio intelekto 

žmonių užimtumo centro „Viltis“ vadovės Marijos Kunskienės, Biržų rajono savivaldybės 

administracijos direktorės Irutės Varzienės, Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos vadovės Saulės 

Venckūnienės, Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos direktorės Deimantės Žalinkevičienės, 

Rokiškio Panemunėlio mokyklos-daugiafunkcinio centro vadovės Ingos Belovienės komentarais. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Ligoninės pildosi greitai, vakcinavimo centrai tuštėja / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio 

kraštas. - ISSN 2424-5100. – 2021, spal. 13, p.2, 6. 

Nors susirgimų COVID-19 statistika blogėja kasdien, tačiau Panevėžio krašto gyventojai 

neskuba skiepytis. Skiepytis atsisako tiek vyresnio amžiaus žmonės, tiek moksleiviai. Situaciją 

komentuoja Panevėžio savivaldybės Sveikatos poskyrio vedėjas Mindaugas Burba, Panevėžio rajono 

savivaldybės gydytoja Renata Valantinienė, Rokiškio poliklinikos vyriausioji slaugytoja Vida 

Kavaliauskienė, Pasvalio poliklinikos vadovas Vilius Povilionis, Kupiškio poliklinikos skiepijimo 

organizatorė Aida Gatautytė, Biržų poliklinikos atstovas Justas Greviškis. 

 

Rušėnienė, Lina 

Pareigūno šeima bus visas specialus padalinys / Lina Rušėnienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. 

– ISSN 2424-5100. – 2021, spal. 16, p. 5, 10–11. 

Apie Panevėžio krašto jaunuosius policininkus bei jų darbo kasdienybę. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Trys dienos – 10 mirusiųjų: / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-

5100. – 2021, spal. 16, p. 2. 

Statistikos departamento duomenimis, per pastarąsias 3 dienas Panevėžio apskrityje patvirtinti 

482 nauji koronaviruso atvejai, iš jų Panevėžio mieste 160, rajone – 39, Biržuose – 105, Pasvalyje – 

67, Rokiškyje – 63, Kupiškyje – 48. Koronavirusas pareikalavo dar 10 aukų: mirė 4 pasvalietės, 3 

biržiečiai, 2 panevėžiečiai ir 1 rokiškietė. Didžiausi ligos židiniai – Panevėžio Vytauto Mikalausko 

menų gimnazijoje, Respublikinio priklausomybės ligų centro Panevėžio filiale, bendrovės „Kelių 

priežiūra“ Biržų kelių tarnyboje, Rokiškio tekstilės įmonėje „Duguva“, Kupiškio baldų gamybos 

įmonėje „Slavita“ ir kt.. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 



Senukų užuovėjose – viruso košmarai: / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2021, spal. 20, p. 3–4. 

Statistikos departamentas per pastarąsias 4 dienas pranešė apie 389 naujus viruso atvejus 

Panevėžio apskrityje. Iš jų Panevėžio mieste 138, rajone – 38, Biržuose – 77, Pasvalyje – 74, 

Rokiškyje – 36, Kupiškyje – 26. Infekcijos protrūkiai nustatyti Panevėžio palaikomojo gydymo ir 

slaugos ligoninėje, Respublikinės Panevėžio ligoninės Vidaus ligų II skyriuje, Respublikinio 

priklausomybės ligų centro Panevėžio filiale, Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos Germaniškio 

pradinio ugdymo ir daugiafunkciniame centre, Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos Papilio 

pagrindinio ugdymo skyriuje, Biržų mokykloje-darželyje „Vyturėlis“, Rokiškio Juozo Tumo-

Vaižganto gimnazijoje, Rokiškio rajono Panemunėlio mokykloje-daugiafunkciniame centre, 

Rokiškio socialinės paramos centre, Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijoje. Su įstaigų 

vadovų komentarais.  

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Pažadai jaunimui baigėsi atkišta špyga: / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2021, spal. 20, p. 3. 

Kupiškio rajono tarybos posėdyje politikas Vidmantas Paliulis piktinosi, kad savivaldybė 

atsisakė beveik 126 tūkst. eurų Europos Sąjungos lėšų. Rajono politikų palaimintame projekte iki 

2023 metų liepos buvo numatyta įkurti Jaunimo kūrybiškumo laboratoriją, kur turėjo vykti kūrybinio 

rašymo, fotografijos, leidinių maketavimo ir dizaino, didžėjavimo, kino, šiuolaikinio šokio kūrybinės 

dirbtuvės, netgi rengiami kultūros prodiuseriai. Projektą inicijavo Kupiškio savivaldybė, o vykdytoju 

įvardyta rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Tarp projekto partnerių buvo ir tarptautinė teatro 

trupė iš Norvegijos. Projekto atsisakymas neturės nei teisinių, nei finansinių pasekmių, sutartis 

nutraukta visoms šalims sutarus. Su Kupiškio rajono viešosios bibliotekos direktoriaus Algirdo 

Venckaus, vicemero Augenijaus Cesevičiaus ir Vidmanto Paliulio komentarais. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Jauniausia auka tapo nesiskiepijęs kupiškėnas: / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio 

kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2021, spal. 23, p. 3, 11. 

Statistikos departamento duomenimis, per pastarąsias 3 dienas Panevėžio apskrityje patvirtinti 

636 nauji viruso atvejai, iš jų Panevėžio mieste 219, rajone – 64, Biržuose – 122, Pasvalyje – 102, 

Rokiškyje – 76, Kupiškyje – 53. Mirė 4 Panevėžio krašto žmonės – 2 panevėžiečiai, biržietis ir 

kupiškėnas. Didžiausi ligos židiniai – Respublikinės Panevėžio ligoninės filiale Likėnų reabilitacijos 

ligoninėje, Kupiškio rajono Paketurių kaime įsikūrusiuose Šv. Kazimiero vaikų globos namuose, 



Biržų rajono savivaldybėje, Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje, „Panevėžio kelių“ Rokiškio 

padalinyje, Kupiškio rajono savivaldybėje ir kt.. 

 

Dvi kupiškėnės tapo filmo apie pragaištingą vienatvę herojėmis: / LRT inf. – Iliustr. // Panevėžio 

kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2021, spal. 27, p. 9. 

Dvi moterys – psichologė ir policijos pareigūnė – imasi sudėtingos misijos: gimtajame Kupiškio 

mieste sumažinti rekordinį savižudybių skaičių. Kasdien jausdamos baimę prarasti dar vieną gyvybę, 

psichologė, šalies Psichologų sąjungos prezidentė Valija Šap ir policijos pareigūnė Gintarė 

Meškienė užmezga stiprų tarpusavio ryšį, iš nelaimės gniaužtų ištrauksiantį ne vieną bėdų prislėgtą 

žmogų. Šios Kupiškyje gerai pažįstamos moterys tapo ir dokumentinio filmo herojėmis. 

Dokumentinis filmas „Būsiu su tavim“ šiuo metu rodomas festivalyje „Nepatogus kinas“. Neilgai 

trukus jis pasieks ir Kupiškį.. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Visa apskritis jau pajuodo: / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-

5100. – 2021, spal. 27, p. 3. 

Statistikos departamento duomenimis per pastarąsias 4 dienas Panevėžio apskrityje – 484 nauji 

koronaviruso atvejai, iš jų Panevėžio mieste 193, rajone – 45, Biržuose – 95, Rokiškyje – 74, 

Pasvalyje – 57, Kupiškyje – 20. Mirė 9 Panevėžio krašto gyventojus – 6 panevėžiečiai, biržietis, 

kupiškietė ir rokiškietė. Šalies kovidiniame žemėlapyje visa Panevėžio apskritis jau nudažyta juoda 

spalva. 

 

Krasauskas, Darius 

Kupiškio mero byla suguldyta į 27 tomus / Darius Krasauskas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2021, spal. 30, p. 4. 

Po ilgesnės pertraukos Panevėžio apygardos teismas toliau nagrinėjo Kupiškio mero Dainiaus 

Bardausko ir Kupiškio kultūros centro direktorės Jolitos Janušonienės bylą. Abu yra teisiami už 

kyšininkavimą ir prekybą poveikiu veikiant bendrininkų grupėje. J. Janušonienė kaltinama dar ir 

klastojusi dokumentus, o meras – kurstymu tai daryti. Į pareigūnų akiratį meras ir savivaldybei 

pavaldžios įstaigos direktorė pateko dėl prieš 2–4 metus prie Kupiškio marių Uošvės liežuvio saloje 

vykusių festivalių „Stichijos“. 

 

ROKIŠKIO SIRENA 

 



Gimsta atminimo ženklas - piešinys ant Rudolfo Lymano muzikos mokyklos sienos / „Rokiškio 

Sirenos“ inform. – Iliustr. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2021, spal. 19, p. 2. 

Rokiškyje, ant Rudolfo Lymano muzikos mokyklos sienos piešiamas piešinys. Tai kultūros 

centro idėja, skirta čekų muzikui, pedagogui, vargonininkui R. Lymanui. Pasak kultūros centro 

direktorės pavaduotojos kultūrinei veiklai Aušros Gudgalienės, tarptautinio vargonų muzikos 

festivalio esmė yra kuo daugiau kalbėti apie asmenybę, muzikos tradicijas, kultūrą. Pagrindinės trys 

festivalio kryptys, iš kurių viena - sukurti ženklus, reiškinius mieste, kurie bylotų apie šią asmenybę. 

2019 m. nemaža dalis projekto lėšų buvo skirta Rokiškio vargonų remontui, 2020 m. buvo pakabinta 

speciali lentelė, įrėminta R. Lymano ir jo mokinių nuotrauka, šiais metais nutarta gatvės meno 

piešiniais papuošti muzikos mokyklą. Įstaigos sieną piešiniu puošia kupiškietis menininkas Marius 

Skrupskis. Mintimis apie tai pasidalina muzikos mokyklos direktorė Vilma Steputaitienė. 

 

Dūdaitė, Lina 

Šiandien startuoja Mažų miestelių lyga / Lina Dūdaitė-Kralikienė // Rokiškio sirena. – ISSN 

2351-7433. – 2021, spal. 22, p. 4. 

Rokiškyje prasidės Mažų miestelių lygos sezonas, kuriame dalyvaus dvi rajono komandos – 

Obelių „Entuziastas“ ir Rokiškio „Autodena“. Pirmosios naujojo sezono rungtynės vyks Rokiškio 

Kūno kultūros ir sporto centre. Rungtynėse susitiks Obelių „Entuziastai“ ir Kupiškio „BC Devold“. 

Dėl Mažų miestelių lygos čempionų titulo šiemet varžysis 18 Lietuvos ekipų.. 

 

SEKUNDĖ 

 

Osteikaitė, Reda 

Kai muzika atranda balsą: / Reda Osteikaitė. – Iliustr. – Rubrika: #Profilis Jauni // Sekundė. – 

ISSN 1392-3951. – 2021, spal. 23, p. 17. 

Apie Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos klasikinio, pramoginio vokalo ir garso 

režisūros specialybės abiturientę Martyną Valaitytę. 

 

Užsuko šešėlinio alaus čiaupus: / „Sekundės“ inf. – Iliustr. // Sekundė. – ISSN 1392-3951. – 

2021, spal. 21, p. 5. 

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos ekonominių 

nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai, kartu su Panevėžio apygardos prokuratūra, talkinant 

kolegoms iš Kauno, Šiaulių, Utenos bei Panevėžio apskrities VMI specialistams įvykdė plataus masto 

operaciją prieš šešėlinį alaus verslą. Spalio 13 dieną vykusios operacijos metu buvo suduotas stiprus 



smūgis Panevėžio mieste, Kupiškyje, Rokiškyje, Kėdainiuose, Šeduvoje įsikūrusiems alaus barams 

ir Panevėžio mieste registruotai įmonei, gaminančiai alų bei tiekiančiai jį barams, dalies parduotos 

produkcijos galimai neįtraukiant į savo buhalterinę apskaitą. 

 

ŠIAURĖS RYTAI 

 

Verslas mokykloje – prasmingai, realiai, įdomiai: / Biržų technologijų ir verslo mokymo centro 

Vabalninko skyriaus informacija. – Rubrika: Mokyklų naujienos // Šiaurės Rytai. – ISSN 1392-9240. 

– 2021, spal. 28, p. 9. 

Vabalninko verslo mokymo centre įvyko edukacinis regioninis „MONOPOLY“ konkursas. Jo 

tikslas – sudaryti sąlygas atsiskleisti mokinių verslumui, kūrybiškumui ir bendravimui. Konkurso 

nugalėtojais tapo Aivaras Vaičekonis (Joniškėlis), Faustas Petrauskas (Panevėžys), Miglė 

Verseckaitė (Kupiškis). 

 

UKMERGĖS ŽINIOS 

 

Kazimieras Jokantas – buvęs švietimo ministras: / parengė Lina Sukackienė. – Portr. – Rubrika: 

Krašto turtas – išsaugota atmintis // Ukmergės žinios. – ISSN 1392-852X. – 2021, spal. 29, p. 7. 

K. Jokantas (1880–1942) – švietimo ministras Antano Merkio Vyriausybėje. Šis šviesus 

žmogus buvo gydytojas, I–III Seimų narys, priklausęs Krikščionių demokratų, o vėliau – Ūkininkų 

sąjungai. Taip pat jis – lotynų-lietuvių žodyno bei lotynų kalbos vadovėlių autorius. 

 

VORUTA 

 

Zakarevičiūtė, Jolanta 

Nepažintas Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas: / Bibliogr. išnašose. – Rec. kn.: Aldona 

Vasiliauskienė. „Lietuva–Ukraina: religija, mokslas, kultūra Vilniaus vienuolių bazilijonų veikloje“ 

(Lvovas, 2021) // Voruta. – ISSN 1392-0677. – 2021, Nr. 2 (birželis), p. 87–89. 

 


