
AINA 

 

Nustebino medikų atlyginimų skirtumai: / Panevėžio teritorinė ligonių kasa. – // AINA. – 2022, 

bal. 22. 

Panevėžio teritorinės ligonių kasos Sutarčių skyriaus specialistai išanalizavo Panevėžio ir Utenos 

apskričių gydymo įstaigų praėjusių metų finansinės veiklos ir darbo užmokesčio rezultatus. Jie 

parodė, kad bendras visų įstaigų finansinis rezultatas 2021 m. buvo teigiamas ir 1,4 mln. Eur didesnis 

nei 2020 metais, o medikų atlyginimai pirminės sveikatos priežiūros centruose – didesni nei 

ligoninėse. Analizės rezultatai pateikti Panevėžio TLK stebėtojų tarybos nariams. 

 

AUKSINĖ VARPA 

 

Bajalienė, Alma 

Pakruojis tokio šaškių turnyro dar nematė: / Alma Bajalienė. – // Auksinė varpa. – ISSN 1392-

7701. – 2022, bal. 27, p. 3. 

Apie Pakruojo bendruomenės namuose surengtą šaškių turnyrą Seimo nario Antano Matulo 

taurei laimėti. Renginį organizavo asociacija „Aš galiu“, teisėjavo vyr. teisėjas Ričardas Balabonas 

iš Kupiškio. 

 

BIRŽIEČIŲ ŽODIS 

 

Biržietiškas naminis alus pripažintas kultūros paveldo vertybe: / V. Leščinskienės inf. – Iliustr. 

– // Biržiečių žodis. – ISSN 1392-7531. – 2022, bal. 12, p. 3. 

Naminio alaus tradicija Biržų ir Kupiškio krašte pateko į Nematerialaus kultūros paveldo 

vertybių sąvadą. Kad taip atsitiktų, daug pastangų dėjo Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Lankytojų 

aptarnavimo ir edukacijos skyriaus vedėja Rima Binkienė, kartu su Kupiškio rajono savivaldybės 

kultūros centro Mėgėjų meno ir etninės kultūros skyriaus vedėja, folkloro „Kupkėmis“ garbės nare 

Alma Pustovaitiene – jos teikė paraišką sertifikatui gauti. 

 

BŪDAS 

 

Montvydas, Žilvinas 



Lietuvos partizanų laidotuvės 1944–1969 m. / Žilvinas Montvydas. – Iliustr. // Būdas. – ISSN 

2669-0403. – 2022, Nr. 2, p. 63, 65–66. 

Užvermenės kaimo gyventoja Stankevičienė kreipėsi į LTSR Aukščiausiosios tarybos deputatą 

Pečeliūną dėl nelaisvėje nužudyto vyro ir dviejų sūnų palaikų. Pečeliūnas pasibaisėjo stribų vadu 

Kerbeliu, išaiškino įvykio aplinkybes ir parūpino, kad palaikai būtų atiduoti žmonai. Piliakalnio 

kaime buvę užkasti palaikai atkasti ir palaidoti Truskavos kapinėse. A. Daučiūno kūnas buvo 

numestas prie Truskavos saugumo pastato, vėliau užkastas žvyrduobėje. Po mėnesio partizanai 

palaikus atkasė ir palaidojo Petkūnų kapinėse. Straipsnyje rašoma apie Kupiškyje laidotus 

partizanus. 

 

Papildytas Lietuvos nematerialaus Kultūros paveldo vertybių sąvadas: – Iliustr. // Būdas. – ISSN 

2669-0403. – 2022, Nr. 2, p. 42–50. 

2021 m. į Lietuvos sąvadą įrašyta dar ir Naminio alaus tradicija Biržų ir Kupiškio krašte. 

(Nuotraukoje alų košia Povilas Penkauskas, Aukštupėnai, Kupiškio r. 2008 m.) 

 

XXI AMŽIUS 

 

Jasėnas, Justas 

Per Jį, su Juo ir Jame. Į brėkštantį Prisikėlimo rytą: Kryžiaus kelio meditacijos su kun. Alfonsu 

Lipniūnu: / Justas Jasėnas. – Iliustr. – // XXI amžius. – ISSN 2029-1299. – 2022, bal. 15, p. 3, 20. 

 

GIMTASIS ROKIŠKIS 

 

Stočkienė, Greta 

Į rajono ligoninės vadovo pareigas grįžta Raimundas Martinėlis: / Greta Stočkienė. – Iliustr. – 

// Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, bal. 2, p. 5. 

Naujuoju Rokiškio rajono ligoninės direktoriumi tapo gydytojas Raimundas Martinėlis. 

Ligoninės vadovo pareigoms užimti vyko du konkursai, kuriuose dalyvavo tik vienintelis kandidatas. 

Pasak rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Andriaus Burnicko, antrame konkurse 

atsisakyta perteklinio reikalavimo, tikintis sulaukti daugiau pretendentų. R. Martinėlis – ilgametis 

Rokiškio rajono ligoninės direktorius, pasukęs į politiką tapo Seimo nariu, baigęs kadenciją 2021 m. 

tapo Kupiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro direktoriumi.  

 



Milaknienė, Reda 

Jonas Buziliauskas neplanuoja dirbti Rokiškyje: / Reda Milaknienė; Asmeninio archyvo nuotr. 

. – Iliustr. – Rubrika: Patirk čia… – // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, kovo 26, p. 9. 

Rokiškio kultūros centre vykstančiame profesionaliųjų teatrų festivalyje „Vaidiname 

žemdirbiams“, komisijos žiuri bus režisierius Jonas Buziliauskas. Buvęs Rokiškio liaudies teatro 

režisierius šiandien dirba Anykščių kultūros centre, stato spektaklius ir Kupiškyje.  

 

Bičiūnaitė, Vilma 

Miškasodyje laukiami talkininkai / Vilma Bičiūnaitė; V. Bičiūnaitės nuotr. – Iliustr. // Gimtasis 

Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, bal. 21, p. 1, 5. 

Balandžio 23 d. šalyje organizuojamas Nacionalinis miškasodis. Norintieji talkinti miškininkams 

turi registruotis Valstybinių miškų urėdijos tinklalapyje. Rokiškio regioniniame padalinyje pasak 

vyriausiojo miškininko Justo Vojegos talkininkų užsiregistravo nedaug, tačiau miškasodyje pareiškė 

norą dalyvauti Rokiškio jaunimo centras ir Rokiškio profesinio mokymo centras. Pasak Rokiškio 

jaunimo centro direktorės pavaduotojos ugdymui Gitanos Vošterytės jie talkoje dalyvaus pirmą kartą, 

tačiau su miškininkais juos sieja sena draugystė. Talkos metu planuojama Sėlynės girininkijai 

priklausančiame Raisto miške 1,8 ha plote įveisti naują mišką, jame pasodinti ąžuoliukus ir eglutes. 

Taip pat medeliai bus sodinami Šimonių, Kupiškio rajono girininkijoje, kuri pavaldi Rokiškio 

padaliniui.  

 

LEGENDOS 

 

Prancūzevičienė, Gerda 

Vienintelė ir nepakartojama: / Gerda Prancūzevičienė. – Iliustr. – // Žmonės. Legendos. – ISSN 

2029-3216. – 2022, Nr. 2, p. 42–50. 

Apie aktorę Unę Babickaitę-Graičiūnienę. Straipsnyje taip pat minimas kraštietis Paulius 

Galaunė. 

 

LIETUVOS SVEIKATA 

 

Gruodė, Deimantė 

Algų diena. Kas išspaus žadėtus procentėlius: / Deimantė Gruodė. – Iliustr. – // Lietuvos 

sveikata. – ISSN 1648-1437. – 2022, bal. 28 / geg. 4 (Nr. 17), p. 3, 8. 



Apie tai, kad sveikatos apsaugos ministras A. Dulkys žadėjo, jog pasirašius šakinę kolektyvinę 

sutartį medikams algos padidės nuo sausio 1-osios, tačiau geriausiu atveju didesnio užmokesčio jie 

gali tikėtis tik nuo balandžio. Nuomones išsako medicinos darbuotojų profesinės sąjungos 

„Solidarumas“ pirmininkė J. Keburienė, Marijampolės ligoninės direktorius M. Čėsna, Kupiškio 

ligoninės direktorius J. Panka. Pateikiamas Valstybinės ligoninių kasos prie sveikatos apsaugos 

ministerijos Biudžeto skyriaus vedėjos J. Šilinaitės-Šermukšnienės komentaras. 

 

METAI 

 

Šerelytė, Renata 

Kameros akimi: / Renata Šerelytė. – Iliustr. – Rec. leid.: Pãžeme / Greta Dirmauskaitė. Vilnius: 

Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2021] // Metai. – ISSN 0134-3211. – 2022, Nr. 4 (balandis), p. 

150–152. 

 

PANEVĖŽIO KRAŠTAS 

 

Rušėnienė, Lina 

Eksseimūnas grįžo dirbti gimtinėn: / Lina Rušėnienė. – Iliustr. – // Panevėžio kraštas. – ISSN 

2424-5100. – 2022, bal. 2, p. 3–4. 

Buvęs Seimo narys Raimundas Martinėlis, vos metus išdirbęs Kupiškio poliklinikos 

direktoriumi, grįžta gimtinėn vadovauti Rokiškio ligoninei. 

 

Kudirkienė, Gailutė 

Jaunosios chemikės laboratorija – kompiuteryje: / Gailutė Kudirkienė. – Iliustr. – // Panevėžio 

kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2022, bal. 6, p. 4, 7. 

Apie Kupiškyje gimusią ir augusią Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto gyvybės ir cheminės 

fizikos mokslų magistrantę Žygintą Einorytę. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Kapavietes apleidusiems ultimatumas nebaisus: / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. – // Panevėžio 

kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2022, bal. 16, p. 2. 

Kupiškio valdžia per savivaldybės tinklapį pateikė gyventojams ultimatumą: susitvarkyti 

apleistas kapavietes. Ultimatumo terminas dar itin ilgas – pusantrų metų. Po to nesutvarkytos 



kapavietės bus atimtos ir perduotos kitiems. Naujas kapavietės prižiūrėtojas galės laidoti joje savo 

artimuosius, bet tik praėjus 25 metams po paskutinio palaidojimo. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Moteris parklupdė du rajono merus: / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. – // Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2022, bal. 6, p. 3. 

Kupiškio rajono savivaldybės kontrolierė Vilma Mažeikienė gavo premiją. Tarybos posėdyje 

meras Dainius Bardauskas ją gyrė už sutvarkytą archyvą, laiku pateikiamas ataskaitas. O neseniai 

tarp mero ir kontrolierės vyko „karas“. Kaip pati V. Mažeikienė teigia, prieš ją buvo vykdomas 

mobingas. Prieš dešimtmetį V. Mažeikienė privertė jos už persekiojimą viešai atsiprašyti tuometį 

merą, dabar Seimo narį valstietį Joną Jarutį. 

 

Rušėnienė, Lina 

Savanorių sodybas paaukojo dėl žvyro statyboms / Lina Rušėnienė. – Iliustr. – Rubrika: Ne 

šiaudinis patriotas // Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2022, bal. 16, p. 5, 10. 

Kupiškio rajono, Noriūnų kaimo gyventoja Aldona Ramanauskienė pasakoja apie šalies 

nepriklausomybę 1919–1920 metais ginusius vyrus. Už tai jie gavo žemės ir įsikūrė Aukštadvario 

(Aukštaičių) kaime. Tarp paprastų kaimo vyrų – ir generolas Jonas Černius, karo lakūnas Vilius 

Elisonas, kurio namų stikle net per soveitmetį buvo išsaugota Trispalvė. Su savanorio Juozapo 

Jakštonio anūkės Reginos Jarmalienės, Aukštadvario kaime tebegyvenančios Alfonsos Vaitonienės 

komentarais. 

 

Krasauskas, Darius 

Teisiamo mero ligų maratoną išpranašavo: / Darius Krasauskas. – Iliustr. – // Panevėžio kraštas. 

– ISSN 2424-5100. – 2022, bal. 20, p. 2. 

Panevėžio apygardos teisme neįvyko už korupcinius nusikaltimus teisiamų Kupiškio mero 

Dainiaus Bardausko ir Kupiškio kultūros centro vadovės Jolitos Janušonienės bylos nagrinėjimas. 

Panevėžio apygardos teismo atstovė Jolita Gudelienė teigė, kad gautas Dainiaus Bardausko advokato 

raštas apie teisiamojo ligą. Anksčiau merui buvo padaryta kojos operacija ir byla buvo pristabdyta 

dviem mėnesiams. Šios bylos nagrinėjimas artėja į pabaigą, beliko išklausyti specialiųjų agentų 

užfiksuotus teisiamųjų ir liudytojų pokalbius. Su Ūkininkų sąjungos vicepirmininko Zigmanto 

Aleksandravičiaus komentarai 

 



RINKOS AIKŠTĖ 

 

Kėdainietis pripažintas kaltu dėl 150 tūkst. eurų bažnytinių reliktų vagysčių: / BNS, „Rinkos 

aikštės“ inf. – Rubrika: Ties riba. – // Rinkos aikštė. – ISSN 1648-0376. – 2022, geg. 5, p. 5. 

Kėdainių gyventoją teismas pripažino kaltu dėl 150 tūkst. eurų vertės bažnytinių reliktų vagysčių 

iš Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) parapijos bažnyčios, esančios Kupiškio rajone. Dėl šios ir kitų 

vagysčių G. P. skirta 4 metų 3 mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Subendrinus su kito teismo skirta 

dar viena bausme, kėdainiečiui pataisos namuose teks praleisti 6 metus, pranešė Panevėžio apylinkės 

teismas. 

 

ROKIŠKIO SIRENA 

 

Grigalienė, Rita 

Seimo narys Jonas Jarutis surengė naujojo biuro įkurtuves: / Rita Grigalienė. – Iliustr. – // 

Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2022, bal. 1, p. 14, 16. 

Apie Seimo nario J. Jaručio biuro įkurtuves, kurių metu jį į pasveikino Rokiškio r. savivaldybės 

meras R. Godeliauskas, vicemeras T. Barauskas, Seimo narys V. Kanopa, kiti svečiai. Sveikinimų 

taip pat sulaukė naujasis J. Jaručio padėjėjai E. Vilimas ir L. Meilutė-Datkūnienė. 

Kovo 28 d. vyko Seimo nario Jono Jaručio biuro įkurtuvės. Seimo narį pasveikino Rokiškio 

rajono savivaldybės meras Ramūnas Godeliauskas, vicemeras Tadas Barauskas, socialdemokratas 

Seimo narys Vidmantas Kanopa, Seimo nario padėjėjai iš Kupiškio, Rokiškio „valstiečius“ atstovavo 

Gražina Švanienė, konservatorius – Audronė Kaupienė, atvyko netoliese įsikūrusių įstaigų – 

bibliotekos, Užimtumo tarnybos Rokiškio skyriaus – vadovės, Rokiškio krašto muziejaus direktorė 

Nijolė Šniokienė, poliklinikos vadovė Danguolė Kondratenkienė, Rokiškio socialinės paramos centro 

direktorė Jolanta Paukštienė ir kiti. Sveikinimų taip pat sulaukė naujasis J. Jaručio padėjėjas Egidijus 

Vilimas ir padėjėja Lina Meilutė-Datkūnienė. 

 

SEKUNDĖ 

 

Jalianiauskienė, Vitalija 

Ažūriniai popieriaus stebuklai: / Vitalija Jalianiauskienė. – Iliustr. – // Sekundė. – ISSN 1392-

3951. – 2022, bal. 22, p. 1, 6–7. 



Apie sertifikuotą tautinio paveldo amatų meistrę, meno kūrėją Virginiją Jurevičienę bei jos 

karpinius. 

 

Kontrimavičiūtė, Inga 

Po kainų šoko prašo pagalvės: / Inga Kontrimavičiūtė. – Iliustr. – // Sekundė. – ISSN 1392-

3951. – 2022, bal. 20, p. 1, 3–4. 

Dėl trąšų gamybos bendrovės „Lifosa“ netiesioginiam savininkui pritaikytų Europos Sąjungos 

sankcijų įmonei sustabdžius veiklą, šilumos tiekėjas „Panevėžio energija“ drastiškai pašokusioms 

kainoms suvaldyti tikisi pagalbos iš Vyriausybės. Šilumininkės išsiųstame Vyriausybei, Energetikos 

ministerijai, Valstybinei energetikos reguliavimo tarnybai, Seimo Ekonomikos komitetui bei 

septynioms savivaldybėms adresuotame rašte prašoma sudaryti galimybę gauti finansinę paramą 

naujos biokuro katilinės statybai Kėdainiuose. Kad užtikrintų šilumos tiekimą Kėdainiuose 

„Panevėžio energija“ įjungė gamtinėmis dujomis kūrenamą katilinę, taip išaugo šilumos tiekimo 

kaina. Pastačius naują katilinę Kėdainiuose, kurioje būtų kūrenamas biokuras, ligninas, medienos 

biokuro mišinys ir įrengus kogeneracinį ciklą elektros energijos gamybai, būtų stabilizuotos kainos 

vartotojams ir išvengta šiltnamio efektą sukeliančio dujų emisijos didinimo. Bendrovė numačiusi 

statyti apie 20 MW galios biokuro katilinę, kurios statybai reikėtų apie 10 milijonų eurų. „Panevėžio 

energija“ šilumą centralizuotai tiekia vartotojams Panevėžyje, Kėdainių, Pasvalio, Kupiškio, 

Rokiškio ir Zarasų savivaldybėse.  

 

STILIUS 

 

Daina, verta beveik 30 tūkst. eurų: / – Iliustr. – Rubrika: Karamelė. – // Stilius. – ISSN 1392-

7159. – 2022, Nr. 13, p. 4. 

Apie tai, jog dainininkas Justinas Jarutis kviečia drauge išleisti naują dainą, įsigyjant 

nepakeičiamus žetonus (angl. NFT‘s), ir taip prisidėti prie pagalbos Ukrainos kariams bei 

savanoriams rinkimo; tai bendras, šiandien startuojantis atlikėjo ir meno bei technologijų kūrybos 

komandos „Sick Block Party“ projektas; dainą sudarys 111 NFT žetonų, kurių vieno kaina bus 

0,09 eterio (ETH) arba vidutiniškai apie 250 eurų dabartiniu kursu; planuojama surinkti apie 

30 000 eurų; pasak idėjos autorių, absoliučiai visos surinktos lėšos bus skiriamos organizacijai 

„Blue/Yellow“, padedančiai fronto linijose kovojantiems Ukrainos kariams ir savanoriams. 

 

ŠIAURĖS ATĖNAI 



 

Sverdiolas, Arūnas 

Algirdo Juliaus Greimo „Pokalbiai“ knygų mugėje: [recenzija]: / Arūnas Sverdiolas. – Iliustr. – 

// Šiaurės Atėnai. – ISSN 1392-7760. – 2022, Nr. 7 (bal. 1), p. 11. 

Apie lietuvių kilmės prancūzų kalbininko, semiotiko, mitologo, eseisto knygą „Algirdas Julius 

Greimas. Pokalbiai“ (sudarė Arūnas Sverdiolas. V.: Vilniaus universiteto leidykla, 2022). Knygos 

parengimą ir leidybą finansavo Lietuvos mokslo taryba. 

 

ŠIAURĖS RYTAI 

 

Naminio alaus tradicija – nematerialaus kultūros paveldo vertybė: / Biržų krašto muziejaus 

„Sėla“ informacija. – Iliustr. – // Šiaurės Rytai. – ISSN 1392-9240. – 2022, bal. 12, p. 6, 8. 

Naminio alaus tradicija Biržų ir Kupiškio krašte pateko į Nematerialaus kultūros paveldo 

vertybių sąvadą. Kad taip atsitiktų, daug pastangų dėjo Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Lankytojų 

aptarnavimo ir edukacijos skyriaus vedėja Rima Binkienė, kartu su Kupiškio rajono savivaldybės 

kultūros centro Mėgėjų meno ir etninės kultūros skyriaus vedėja, folkloro „Kupkėmis“ garbės nare 

Alma Pustovaitiene – jos teikė paraišką sertifikatui gauti.  

 

TREMTINYS 

 

Abromavičius, Stanislovas 

Tremtis suteikė naują vardą ir pavardę: / Stanislovas Abromavičius. – // Tremtinys. – ISSN 

2029-509X. – 2022, bal. 1, p. 1, 5. 

Apie rašytojo, buvusio tremtinio J. Usinavičiaus (pakeitusio savo tikrąjį vardą į Napalio Augulio 

dėl persekiojimo pokario metais) 90-mečio progai skirtus renginius, jo parašytus devynis romanus, 

tarp jų – jo biografijos įvykiais pagrįstą knygą „Vėjas“. Romanas buvo pristatytas 2022 metais 

vykusioje Vilniaus knygų mugėje, dalyvaujant pačiam autoriui. Cituojamos romano „Vėjas“ 

ištraukos. 

 

ŽMONĖS 

 

Paulikaitė, Remigija 



Svarbiausia – vizija ir įkvėpimas: / Remigija Paulikaitė. – Iliustr. – // Žmonės. – ISSN 1648-

0597. – 2022, Nr. 16 (bal. 21), p. 77–88. 

Apie tinklaraščių „My Cozy Garden“ ir „Vintažinė blondinė“ autorės Solveigos Pranckūnės ir 

verslininko Pauliaus Pranckūno jaukius namus. Buvęs ūkinis pastatas virto jaukiais namais 

„Stengėmės, kad būtų ne tik originalu, gražu, bet ir patogu“, – pasakoja Solveiga. 

 


