
ATEITIS 

 

Ridikaitė, Eglė 

Kultūrinis pasimatymas su dailininke Egle Ridikaite: „Kurti mane įkvepia santykiai su 

žmonėmis“: [pokalbis su dailininke Egle Ridikaite] / [kalbėjosi] Karolina Sadauskaitė. – Iliustr. // 

Ateitis. – ISSN 1392-9518. – 2021, Nr. 1, p. 7–11. 

 

BIRŽIEČIŲ ŽODIS 

 

Kazarian, Sima 

Jūratė Baranova, kurios niekada nepažinojau / Sima Kazarian. – Iliustr. – Aut.: Edita 

Lansbergienė, Irutė Varzienė, Jūratė Baranova. – Turinys: Prisiminimų raktų žvangesys; Edita 

Lansbergienė: bajoriškas orumas derėjo su netrikdančiu atvirumu; Irutė Varzienė: jos gyvenimas 

sutapo su kūryba; Dosjė; Baranova apie Biržus // Biržiečių žodis. – ISSN 1392-7531. – 2021, vas. 9, 

p. 8. 

Prisiminimai apie filosofę, eseistę, literatūros kritikę, buvusią biržietę Jūratę Baranovą. Tekste 

cituojami J. Baranovos pasisakymai apie Biržus ir jo žmones. Pateikiami biografijos faktai. 

 Alizava, Zasinyčiai, Salamiestis, Antašava, Palėvenėlė, Kupiškis.  

 

DARBAS 

 

Ajolytė, Brėkšta 

Mūsiškiai upių vingiai: Lėvuo / Brėkšta Ajolytė. – Iliustr. – Turinys: Lėvens vingiai; Lėvens 

muzika; Lėvuo ir žmogus; Tarša ir kitos bėdos; Lėvens pasaka // Darbas. – ISSN 1392-8287. – 2021, 

vas. 20, p. 3. 

Apie Kupiškio, Rokiškio, Panevėžio ir Pasvalio rajonuose tekančią Lėvens upę, įkvėpusią poetus 

ir vaizdinio meno kūrėjus (minimi Mykolas Karčiauskas, Regina Grubinskienė, Audronė Petraitienė, 

Aistė Mačiulienė, Vytautas Rudokas, Henrikas Orakauskas, Vladas Braziūnas), pastaraisiais metais 

vis senkančią ir nebeatitinkančią maudyklų higienos normų reikalavimų, bet paperkančią pasakišku 

grožiu; upėje ir šalia jos vykstančias pramogas, vietovardžiuose bei įstaigų ir įmonių pavadinimuose 

naudojamą Lėvens pavadinimą. 

 

XXI AMŽIUS 

 



Levandavičiūtė, Ona 

Mažutėlių tarnas ir vadas / Onutė Levandavičiūtė // XXI amžius. – ISSN 2029-1299. – 2021, 

vas. 12, p. 24. 

Apie kunigą, švietėją Joną Katelę. 

 

PANEVĖŽIO KRAŠTAS 

 

Matelienė, Limina 

Kada merai tampa kaliausėmis / Limina Matelienė. – Portr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-

5100. – 2021, vas. 3, p. 2. 

Žurnalistės komentaras apie Panevėžio apskrities savivaldybių merus: Biržų rajono savivaldybės 

– Vytą Jarecką, Panevėžio miesto – Rytį Račkauską, Rokiškio rajono – merą Ramūną Godeliauską, 

Kupiškio rajono – merą Dainių Bardauską, Panevėžio rajono – Povilą Žagunį, Pasvalio rajono – 

Gintautą Gegužinską bei Anykščių rajono savivaldybės merą Sigutį Obelevičių. 

 

Krasauskas, Darius 

Gydytojui – nemalonumai dėl ortopedinių priemonių / Darius Krasauskas. – Iliustr. // Panevėžio 

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

Policija gavo Panevėžio teritorinės ligonių kasos raštą dėl galimų negerovių Kupiškio pirminės 

asmens sveikatos priežiūros centre. Policija pradėjo tyrimą, ar chirurgas Vincas Dražba tik per klaidą 

nedarė įrašų apie pacientams skiriamas valstybės kompensuojamas ortopedines priemones, ar turėjo 

slaptą susitarimą su ortopedijos įmone. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Virusas išguldė Mašinų gamyklos darbuotojus / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio 

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

Koronaviruso paplitimas Panevėžio apskrityje – sergamumas, mirtys. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Kalbėjo prijungus kvėpavimo aparatus / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2021, vas. 6, p. 3, 6. 

Statistiniai duomenys apie sergamumą Panevėžio apskrityje. Susirgimų Covid-19 toliau mažėja: 

per pastarąsias 3 dienas registruoti 207 nauji atvejai, iš jų Panevėžio mieste – 70, rajone – 10, 



Rokiškyje – 60, Biržuose – 53, Pasvalyje –10, Kupiškyje – 4. Nerimą kelia tik Rokiškio ir Biržų 

rajonai, kur sergamumo rodiklis 100 tūkst. gyventojų yra atitinkamai beveik 870 ir per 700 atvejų. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Mirė nuo kliento užsikrėtęs taksistas / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 

2424-5100. – 2021, vas. 10, p. 8. 

Panevėžio apskrityje nuo koronaviruso mirė dar 8 žmonės. Per pastarąsias 4 dienas apskrityje 

registruoti 147 nauji susirgimai, iš jų Panevėžio mieste 58, rajone – 21, Rokiškyje – 35, Biržuose – 

28, Pasvalyje – 3, Kupiškyje – 2. Viruso židiniai Biržų, Rokiškio, Panevėžio stambiose įmonėse. 

 

Krasauskas, Darius 

Įvedus karantiną ištuštėjo Kupiškio marios, o laimikiai – tik atminty / Darius Krasauskas. – 

Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2021, vas. 10, p. 18. 

Apie Kupiškio marių pakrantėje įsikūrusios „Kupiškėnų starkėno“ įmonės įkūrėją, aistringą žveją 

Evaldą Varnauską bei jo laimikius. 

 

Krasauskas, Darius 

Kol nuklampojo iki ligonio, medikė peršlapo batus / Darius Krasauskas. – Iliustr. // Panevėžio 

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

Kupiškio rajone, netoli Alizavos esančiame kaime, medikų pagalbos šaukėsi sunegalavęs vyras. 

Ligonis gyvena vienkiemyje, o jo link vedantis kelias buvo užpustytas sniego. Iki ligonio namų likus 

kokiam kilometrui, greitosios pagalbos mašina įklimpo pusnyse. Felčerei iki ligonio teko bristi per 

sniegą. Nusprendus ligonį vežti į gydymo įstaigą, teko kviesti ugniagesius. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Pusamžis sveikas biržietis – irgi karste / Laimis Kavoliūnas // Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-

5100. – 2021, vas. 13, p. 5. 

Per pastarąsias 3 dienas apskrityje registruota 180 naujų koronaviruso infekcijos atvejų, iš jų 

Panevėžio mieste 67, rajone – 24, Biržuose – 40, Rokiškyje – 34, Kupiškyje – 12, Pasvalyje – 3. 

Infekcijos židiniai plečiasi Panevėžio vaikų darželiuose, Panevėžio įmonėse, Biržų, Rokiškio 

gamybos įmonėse. Virusas nustatytas Panevėžio ir Biržų ligoninėse. Mirė 4 Panevėžio apskrities 

gyventojai. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 



Koronavirusas traukiasi, bet dalgiu tebemosuoja / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio 

kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2021, vas. 17, p. 1, 4. 

Vas. 12–14 d. Panevėžio apskrityje registruoti 98 nauji koronaviruso atvejai, iš jų Panevėžio 

mieste 34, rajone – 15, Biržuose – 24, Rokiškyje – 13, Kupiškyje – 11, Pasvalyje – 1. COVID-19 

aukomis tapo 6 panevėžiečiai ir pasvalietis. Viruso židiniai – Panevėžio ligoninėje, vaikų lopšelyje-

darželyje „Vaivorykštė“, Biržų įmonėje „Siūlas“, Legailių globos namuose, Kupiškio socialinių 

paslaugų centre, Rokiškio ligoninės Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje, Rokiškio įmonėje 

„Henvida“. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Užsikrėtė ir praktikantės medikės / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 

2424-5100. – 2021, vas. 20, p. 9. 

Per pastarąsias 4 dienas apskrityje registruotas 181 naujas viruso atvejis, iš jų Panevėžio mieste 

71, rajone – 20, Biržuose – 38, Rokiškyje – 35, Kupiškyje – 15, Pasvalyje – 2. Mirė dar 10 ne tik 

koronaviruso, bet ir kitų sunkių ligų kamuojamų Panevėžio apskrities gyventojų. Ligos židiniai – 

Biržų ligoninės Chirurgijos ir ortopedijos traumatologijos skyriuje, „Luminor“ banko Panevėžio 

skyriuje, Kupiškio rajono savivaldybėje, Rokiškio ligoninės Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje, 

Panevėžio vaikų darželyje „Vaivorykštė“ ir kt. Panevėžio ligoninėje situacija pamažu taisosi, tačiau 

virusas dar nepasiduoda. „Covidu“ susirgo praktiką ligoninėje atliekančios 2 būsimos medikės, 

Kardiologijos skyriuje užsikrėtė 2 pacientai, o Neurologijos skyriuje – 1. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Virusas baisų kadrilį suka ir policijoje / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – 

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

Per pastarąsias 4 dienas apskrityje nustatyti 125 nauji viruso atvejai, iš jų Panevėžio mieste 50, 

rajone – 22, Biržuose – 33, Rokiškyje – 13, Pasvalyje – 4, Kupiškyje – 3. Aukomis tapo dar 11 

Panevėžio apskrities gyventojų: 5 panevėžiečiai, 4 rokiškėnai ir 2 biržietės. Infekcija įsisuko į 

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariatą, Biržų policijos komisariatą, Rokiškio 

ligoninę, Panevėžio ligoninės Gastroenterologijos skyrių, Panevėžyje veikiančią metalo apdirbimo 

įmonę „Norac“, Panevėžio „Saulėtekio“ progimnaziją. 

 

 

Kavoliūnas, Laimutis 



Vicemerą išvargino insultas ar nesutarimai koalicijoje? / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // 

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

Kupiškio vicemeras socialdemokratas Algirdas Notkus atsistatydina iš pareigų dėl sveikatos bėdų 

– pernai patirtų trijų insultų. Artimiausiame rajono tarybos posėdyje jis bus atleistas iš užimamų 

pareigų, tik kol kas neaišku, kas jį iš bendražygių tame poste pakeis. 

 

Kudirkienė, Gailutė 

Balto sniego fone – mezginių paradas / Gailutė Kudirkienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2021, vas. 24, p. 10, 13. 

Apie Kupiškio rajono Naivių kaimo auksarankę mezgėją Marytę Šližauskienę bei jos 

rankdarbius. 

 

Krasauskas, Darius 

Išsiurbė net tris traukinio cisternas vandens / Darius Krasauskas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. 

– ISSN 2424-5100. – 2021, vas. 27, p. 4. 

Kupiškio rajone, Kreipšių kaime šalia Skapiškio, negyvenamoje sodyboje įvyko vandentiekio 

avarija. Sodyba stovi kaimo pakraštyje, todėl iš rūsio išsiurbtą vandenį ugniagesiai nukreipė į laukus, 

todėl aplinkiniai kiemai nebuvo užlieti. Kadangi vanduo tiekiamas centralizuotai iš kolūkinio 

gręžinio, gyventojai moka tik už jo pumpavimui suvartotą elektros energiją. Su bendruomenės 

pirmininkės Jadzės Kiaulėnienės komentaru. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Virusas neaplenkė dar vienos slaugos ligoninės / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio 

kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2021, vas. 27, p. 6. 

Per pastarąsias 3 dienas Panevėžio apskrityje nustatyti 132 nauji koronaviruso atvejai, iš jų 

Panevėžio mieste 37, rajone – 12, Rokiškyje – 45, Biržuose – 23, Kupiškyje – 10, Pasvalyje – 5. Mirė 

4 žmonės. Didžiausi infekcijos protrūkiai – Rokiškio ligoninėje, Krekenavos palaikomojo gydymo ir 

slaugos ligoninėje, Panevėžio ligoninės Gastroenterologijos ir Kardiologijos skyriuose, baldų 

gamybos įmonėje „IMG Lithuania“, Biržų policijos komisariate, Pasvalio ligoninės Terapijos ir 

neurologijos skyriuje, „Luminor“ banko Panevėžio padalinyje, Panevėžio „Saulėtekio“ 

progimnazijoje, Kupiškio rajono savivaldybėje ir bendrovėje „Biržų bekonas“, Kupiškio ligoninės 

slaugos skyriuje ir Rokiškio vaikų darželyje „Varpelis“. 

 

SANTAKA 



 

Sušinskas, Tomas 

Senasis Skapiškis: turtingasis domininkonų vienuolynas / Tomas Sušinskas. – Iliustr. – Rubrika: 

Istorija // Santaka. – ISSN 1648-1895. – 2021, vas. 2, p. 9, 12. 

Apie Kupiškio rajone įsikūrusį Skapiškio miestelį. Gyvenvietė kūrėsi XVI a. prie Skopų dvaro 

Mituvos ežero pakraštyje. Šešioliktajame šimtmetyje Skopai pastatė medinę bažnyčią, kuri išsilaikė 

apie tris šimtus metų. Aštuoniolikto amžiaus viduryje Skapiškyje apsigyveno vienuoliai 

domininkonai. 1819 metais pastatyta Šv. Hiacinto bažnyčia ir vienuolynas. Skapiškio vienuolynas 

buvo labai turtingas. Jam priklausė 45 valakai aplinkinės žemės, 62 baudžiauninkų gryčios, keturi 

degtinės bravorai ir septyniolika karčiamų. 1831 m. lenkai ir lietuviai sukilo prieš caro valdžią. 

Domininkonas buvo didelio vyrų būrio iš Skapiškio miestelio vadas. 1832 m. sukilimą caro valdžia 

numalšino, o vienuoliai buvo išvyti iš šalies. Bažnyčia buvo uždaryta. Po daugiau nei dvidešimties 

metų vėl leista naudotis bažnyčia. 1857 m. pastatytas paminklas, skirtas M. Valančiaus blaivybės 

propagavimo misijoms paminėti. Vienu metu miestelyje veikė specialus lietuviškų audinių fabrikas, 

gaminius eksportuodavo į Ameriką. Prieškariu miestelyje gyveno tūkstantis žmonių. 

 

SAVIVALDYBIŲ ŽINIOS 

 

Brigė, Justė 

Palėvenės vienuolyno ansamblis reikšmingas Aukštaitijos ir valstybės tapatumui / Justė Brigė. 

– I liustr. // Savivaldybių žinios. – ISSN 1392-2467. – 2021, vas. 29, p. 21. 

Valstybės paveldo komisija, įvertindama 2020 m. nuveiktus darbus, Kupiškio raj. savivaldybę 

įvardija kaip vieną iš daugiausiai padariusių gyvenimui prikeliant Palėvenės šv. Dominyko bažnyčią 

ir Dominikonų vienuolyną. 

 

SEKUNDĖ 

 

Osteikaitė, Reda 

Prakalbinti sienas / Reda Osteikaitė. – Iliustr. – Rubrika: #Profilis jauni // Sekundė. – ISSN 

1392-3951. – 2021, vas. 6, p. 17–18. 

Apie Marių Skrupskį – profesionalų dailininką dekoratorių, sienų tapybos (miuralizmo) 

menininką. Minima, kad lankė Kupiškio jaunimo centrą, Panevėžyje organizuoja grafičių turnyrą 

„WeArt“. 

 



SIDABRĖ 

 

Ripskytė, Loreta 

Vėl skambėjo dainos laisvei / Loreta Ripskytė. – Nuotr. // Sidabrė. – ISSN 1822-7589. – 2021, 

vas. 3, p. 4. 

Pasitinkant 30-ąją Laisvės gynėjų dieną Joniškio kultūros centras surengė pirmąjį virtualų 

respublikinį dainos konkursą „Dainuoju laisvę“. 16 solistų, duetų, chorų ir vokalinių ansamblių nuo 

sausio 11 iki 22 dienos Kultūros centrui  siuntė legendinės dainos „Laisvė“ įvairias atlikimo versijas. 

Laureatu pripažinta vokalinė grupė iš Prienų „Aksomas“ (vadovė D. Radzevičienė). Vertintojai skyrė 

ir aštuonias paskatinamąsias nominacijas. Laisvės diena neatsiejama nuo dainos „Laisvė“, kurios 

tekstas Just. Marcinkevičiaus, o muzika E. Masytės.                                                                    

 

ŠIAURĖS RYTAI 

 

Naktinis, Jonas 

Senosios Kučgalio pavardės / Jonas Albertas Naktinis. – Iliustr. – Rubrika: Požiūris // Šiaurės 

Rytai. – ISSN 1392-9240. – 2021, vas. 2, p. 8. 

Gamtos mokslų daktaras, kraštotyrininkas Jonas Albertas Naktinis nagrinėja Biržų krašto 

pavardžių kilmę. Pateikiama numanoma pavardžių Ajutis, Dzievanis, Gudas, Gaželanis, Indrulanis, 

Kaplanis, Skiauterunis, Vajega, Raudven, Markūnas, Šepetis kilmė. 

 

Naktinis, Jonas 

Ilgiau pasidairius po Kudžiogalių (Kučgalio) kraštą / Jonas Albertas Naktinis. – Iliustr. – 

Rubrika: Požiūris // Šiaurės Rytai. – ISSN 1392-9240. – 2021, vas. 11, p. 9. 

Gamtos mokslų daktaras, kraštotyrininkas Jonas Albertas Naktinis nagrinėja Biržų krašto 

pavardžių kilmę. 

 

ŠILOKARČEMA 

 

Jau kitą savaitę bus „pakrikštyta“ Rusnės estakada – prognozuojamas potvynis / VRM 

informacija // Šilokarčema. – ISSN 1648-2018. – 2021, vas. 26, p. 2. 

2021 m. vasario 26 d. vyko nuotolinis pasitarimas dėl potvynio, kurio tikimasi kitą savaitę. Šį 

pasitarimą inicijavo LR vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos informuoja, kad šiais metais galimas didelio masto 



potvynis. Jurbarko, Kauno, Kėdainių, Klaipėdos, Kupiškio, Panevėžio, Šilalės, Šilutės, Tauragės 

rajonų, Birštono ir Pagėgių savivaldybės gyventojai raginami ruoštis galimai vandens stichijai. 

Pasitarime dalyvavę savivaldybių vadovai bei kiti atstovais pasidalijo patirtimi ir aptarė būtiniausius 

žingsnius. Lietuvoje tikimasi didelio potvynio. 

 

Kuzmarskienė, Inga 

Aptartas savivaldybių pasirengimas būsimam potvyniui / Inga Kuzmarskienė. – Iliustr. – 

Rubrika: Gėgė // Šilokarčema. – ISSN 1648-2018. – 2021, vas. 26, p. 9. 

2021 m. vasario 26 d. vyko LR vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės inicijuotas nuotolinis 

pasitarimas dėl potvynio, kurio tikimasi kitą savaitę. Jame dalyvavo ir Pagėgių savivaldybės meras 

Vaidas Bendaravičius. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų 

ministerijos informuoja, kad šiais metais galimas didelio masto potvynis Jurbarko, Kauno, Kėdainių, 

Klaipėdos, Kupiškio, Panevėžio, Šilalės, Šilutės, Tauragės rajonuose, Pagėgių ir Birštono 

savivaldybėse. Pasitarimo metu aptarti būtiniausi žingsniai prieš prasidedant ir prasidėjus potvyniui, 

pritarta, kad būtina peržiūrėti pasirengimo potvyniams ir potvynių padarinių šalinimo programą. 

Lietuvoje tikimasi didelio potvynio. 

 

ŠVENČIONIŲ KRAŠTAS 

 

Jasėnas, Justas 

Palydint vieną laišką ir vieną atvirlaiškį… / Justas Jasėnas; Algio Jakšto nuotr. – Iliustr. – 

Turinys: Tolstant mėginti priartėti; Pareiti namo; (Ne)sulaukti parėjus; Eiti dar kartą // Švenčionių 

kraštas. – ISSN 1648-0171. – 2021, vas. 13, p. 6. 

Apie keliones ir vietovardžius. 

 

ŪKININKO PATARĖJAS 

 

Aleknienė, Banguolė 

Pusnynuose paskendę Abejutų vienkiemiai / Banguolė Aleknienė-Andrijauskė. – Iliustr. // 

Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2021, vas. 2, p. 16. 

Apie Abejutų vienkiemį ir jo gyventojus. 

 

Banionienė, Jurga 



Vėros asmenybė ir fotografijos – kelyje į dar platesnį pripažinimą / Jurga Banionienė. – Iliustr. 

// Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2021, vas. 4, p. 12. 

Praėjusiais metais didelio dėmesio sulaukė menininkės Veronikos Šleivytės kūryba. Kupiškio 

etnografijos muziejaus išleistas fotoalbumas „Foto Vėros Šleivytės“, sukurtas dokumentinis filmas, 

o viena nuotrauka pateko į pernai Prancūzijoje išleistą fotoalbumą „Une histoire mondiale des 

femmes photographes“ (Pasaulio moterų fotografijų istorija“). 

 

VALSTIEČIŲ LAIKRAŠTIS 

 

Tavorienė, Vida 

Pieno ūkio ateitis – karvės dėl turistų? / Vida Tavorienė. – Iliustr. // Valstiečių laikraštis. – ISSN 

1021-4526. – 2021, vas. 6, priedas „Ūkininkų žinios“, p. 6, 9. 

Apie situaciją pienininkystės sektoriuje, mažųjų pieno gamintojų nuogąstavimus dėl įvedamų vis 

naujų suvaržymų, nors žemės ūkio ministras K. Navickas ir žada paramą mažiesiems ūkiams. 

Smulkiesiems nepalankus ir pasirodęs Pieno supirkimo taisyklių pakeitimo projektas, pagal kurį nuo 

2022 metų į pieno punktą bus galima pristatyti tik atšaldytą pieną. Dabar galioja išimtis, kai pienas 

pristatomas per 2 val. po melžimo. Nerimo ūkininkams kelia ir nurodymai dėl mėšlo tvarkymo bei 

tręšimo. Pateikiami žemės ūkio viceministro P. Lukševičiaus, Lietuvos vidutinių pieno ūkių 

asociacijos pirmininkės R. Vilimienės, Prienų r. smulkiųjų ir vidutinių pieno gamintojų asociacijos 

pirmininko M. Krūvelio, miškų ūkio „Drąsutaičiai“ (Joniškio r.) vadovo J. Pidkovos pasisakymai, 

Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininko V. Pranckiečio komentaras „Pieno įstatymo imsis 

pavasarį“. Minimi buvę žemės ūkio ministrai A. Palionis, K. Mažeika. 

 

Ko labiausiai išsiilgote per karantiną negalėdami išeiti iš namų?: [pokalbis su žolininke Danute 

Kunčiene, psichologe Jurgita Vasiliauskiene, Marjampolės savivaldybės mero pavaduotoju Artūru 

Visockiu, menininke Vile Šabunkaite, kultūros darbuotoju Almantu Totoriu, Marjampolės 

apskrities moters veiklos centro bei Marijampolės apskrities vyrų krizių centro direktore Adolfina 

Blauzdžiūniene, dailininke Rasa Staškonyte] / kalbino Violeta Gustaitytė, Vida Tavorienė, Jolita 

Žurauskienė, Rima Kazakevičienė. – Iliustr., portr. // Valstiečių laikraštis. – ISSN 1021-4526. – 2021, 

vas. 3, priedas „Ūkininkų žinios“, p. 9. 

 

Genienė, Virginija 

Mylinti mergaitė pragaran su mylimuoju jojo / Virginija Genienė. – Iliustr., portr. // Valstiečių 

laikraštis. – ISSN 1021-4526. – 2021, vas. 10, priedas „Moters pasaulis“, p. 12–13. 



Apie Lietuvos pokario partizanų tragišką meilės istoriją – apie Aukštaitijos krašto poetę Dianą 

Glemžaitę ir partizaną Juozą Bulovą-Iksą. Jų meilė ir bendras gyvenimas, pilnas pavojų ir netekčių, 

truko tik dvejus metus. Diana ir Juozas net žuvo drauge – partizanus žeminėje susprogdino išdavikas. 

 

ŽALIASIS PASAULIS 

 

Uktveris, Augustas 

Kupiškėnų uošvė, liežuviu kviečianti / Augustas Uktveris. – Iliustr. // Žaliasis pasaulis. – ISSN 

1392-2092. – 2021, vas. 18, p. 2, 6. 

Apie Kupiškio marias. 

 

ŽMONĖS 

 

Puteikis, Valdas 

Skarelės, grindys ir Nacionalinė premija / Valdas Puteikis. – Iliustr. // Žmonės. – ISSN 1648-

0597. – 2021, Nr. 8, p. 34–36. 

Apie Nacionalinės premijos laureatę, tapytoją Eglę Ridikaitę. 

 


