
BIRŽIEČIŲ ŽODIS 

 

Leščinskienė, Vilė 

Medžio drožėjui labiausiai Biržuose patiko… dviračių takai / Vilė Leščinskienė. – Iliustr. // 

Biržiečių žodis. – ISSN 1392-7531. – 2022, birž. 28, p. 7. 

Apie Kupiškio gyventoją Gintautą Tručinską. Jo sukurtos medžio skulptūros pastatytos Kirkilų 

(Biržų r.) pramogų parke. 

 

XXI AMŽIUS 

 

Vienas iš aštuonių lietuvaitės ir švedo vaikų : savanoriui, karo lakūnui, majorui Vilhelmui 

Elisonui – 125 metai: / parengė Aldona Ramanauskienė. – Iliustr. – // XXI amžius. – ISSN 2029-

1299. – 2022, birž. 3, p. 19. 

Minima, kad karininko Villhelmo Elisono tėvas Karolis Elisonas mirė 1921 m., palaidotas 

Panevėžio senosiose kapinėse. 

 

Gustaitienė, Marija 

Mokyklos svečias – Virgilijus Alekna: / Marija Gustaitienė, Egidijus Janulaitis. – Iliustr. – // 

XXI amžius. – ISSN 2029-3445. – 2022, birž. 17, priedas „Žvilgsniai“, p. 2. 

Apie tai, kad Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijoje svečiavosi Seimo narys V. Alekna. 

 

GIMTAIS ROKIŠKIS 

 

Bičiūnaitė, Vilma 

Salų dvare – muzikiniai savaitgaliai: / Vilma Bičiūnaitė; B. Dapkienės feisbuko nuotr. – Iliustr. 

– // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, birž. 14, p. 7. 

Salų dvare prasidėjo birželio muzikos festivalis. Jame koncertavo liaudies muzikos instrumentų 

ansamblis „UT“ iš Utenos. Taip pat atidaryta Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos 

mokinių dailės darbų paroda, jos atidaryme dalyvavo patys autoriai. Ši savaitė dvare skirta artimiems 

atlikėjams – rokiškėnams ir kaimynams. Koncertuos Rokiškio R. Lymano muzikos mokyklos 

atlikėjai bei Rokiškio kultūros centro istorinių šokių ansamblis „Saltare la lavanda“. Taip pat 

suskambės R. Lymano muzikos mokyklos ir Kupiškio menų mokyklos jungtinis choras, dūduos 



Paįstrio pučiamųjų instrumentų orkestras „Dainorėliai“. Veiks Kupiškio meno mokyklos mokinių 

darbų paroda.  

 

KAUNO DIENA 

 

Rožinskienė, Rasa 

Su meile – apie tėčius: / Rasa Rožinskienė. – Iliustr. – Turinys: Aktorė Violeta Mičiulienė: tėtis 

apako, kad aš praregėčiau; Skulptorius Tadas Gutauskas: karštai ginčydavomės, bet visuomet 

laimėdavo dialogas; Operos solistė Ieva Barbora Juozapaitytė: tėvelis – slaptas kardinolas, kuris 

visuomet šalia // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2022, birž. 4, p. 20–22. 

Apie artėjančią Tėvo dieną. Str. pateikiami aktorės V. Mičiulienės prisiminimai apie tėtį (Aktorė 

Violeta Mičiulienė: tėtis apako, kad aš praregėčiau); skulptoriaus T. Gutausko prisiminimai apie tėvą 

(Skulptorius Tadas Gutauskas: karštai ginčydavomės, bet visuomet laimėdavo dialogas); Operos 

solistės I. Barboros Juozapaitytės pasakojimas apie tėtį, Seimo narį V. Juozapaitį (Operos solistė Ieva 

Barbora Juozapaitytė: tėvelis – slaptasis kardinolas, kuris visuomet šalia); sportinių šokių trenerio 

A. Brikmanio pasakojimas apie tėtį (Sportinių šokių treneris Andrius Brikmanis: link tikslo – per 

negaliu). 

Pateikiami aktorės V. Mičiulienės, skulptoriaus T. Gutausko, operos solistės I. B. Juozapaitytės 

Tėvo dienos proga prisiminimai apie tėčius. 

 

Rožinskienė, Rasa 

Apie Jonus, Janinas ir Joninių tradicijas: / Rasa Rožinskienė. – Portr. – Turinys: Mano paparčio 

žiedas – šeima, vaikai, anūkai / Janina Matekonytė. Gal mane saugo bendravardis šventasis? / Jonas 

Lamauskas. Jakutske Jonines minėdavome slapčia / Jonas Markauskas. Vienas iš šeimos vyrų turi 

būti Jonas / Jonas Janulevičius. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2022, birž. 25, p. 26–27. 

Apie šių laikų Jonus, Janinas ir Joninių tradicijas, vardo parinkimą, varduvių šventimą. 

 

KLAIPĖDA 

 

Rožinskienė, Rasa 

Su meile – apie tėčius: / Rasa Rožinskienė. – Iliustr. – Turinys: Aktorė Violeta Mičiulienė: tėtis 

apako, kad aš praregėčiau; Skulptorius Tadas Gutauskas: karštai ginčydavomės, bet visuomet 

laimėdavo dialogas; Operos solistė Ieva Barbora Juozapaitytė: tėvelis – slaptas kardinolas, kuris 



visuomet šalia; Sportinių šokių treneris Andrius Brikmanis: link tikslo – per negaliu // Klaipėda. – 

ISSN 1392-558X. – 2022, birž. 4, p. 16–18. 

Pateikiami aktorės V. Mičiulienės, skulptoriaus T. Gutausko, operos solistės I. B. Juozapaitytės, 

sportinių šokių trenerio A. Brikmanio Tėvo dienos proga prisiminimai apie tėčius.  

 

METAI 

 

Milosz, Oscar 

Laiškai ponui Lezier: / Oskaras Milašius; Iš prancūzų kalbos vertė Genovaitė Dručkutė. – 

Rubrika: Oskarui Milašiui – 145. – // Metai. – ISSN 0134-3211. – 2022, Nr. 5/6, p. 134–138. 

 

Dručkutė, Genovaitė 

Lesyklos ponas ir jo paukščiai: / Genovaitė Dručkutė. – Rubrika: Oskarui Milašiui – 145. – // 

Metai. – ISSN 0134-3211. – 2022, Nr. 5/6, p. 132–133. 

Apie Oskaro Milašiaus bendravimą su Fontenblo parko sargu ir begalinę poeto meilę paukščiams. 

 

MOTERS SAVAITGALIS 

 

58-erių aktorė dabar gyvena „nerealų“ gyvenimo tarpsnį: / . – Iliustr. – // Moters savaitgalis. – 

ISSN 1648-1208. – 2022, Nr. 14, p. 27. 

Apie aktorės Violetos Mičiulienės gyvenimą. 

 

Šerelytė, Renata 

Rašytoja Renata Šerelytė: nieko nėra nuobodesnio, kaip unifikuota savivertė: [pokalbis su 

rašytoja Renata Šerelyte]: / – Iliustr. – // Moters savaitgalis. – ISSN 1648-1208. – 2022, Nr. 7, p. 6–

7. 

Apie Lietuvos kino teatruose pasirodžiusį lietuvišką nuotykių filmą „Lobis“. Kino juosta sukurta 

pagal R. Šerelytės ir režisierės Agnės Marcinkevičiūtės scenarijų. 

 

PANEVĖŽIO KRAŠTAS 

 

Krasauskas, Darius 



Advokatas susirgo svarbiu momentu: / Darius Krasauskas. – Iliustr. – // Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2022, birž. 17, p. 3. 

Panevėžio apygardos teisme toliau turėjo būti nagrinėjama už korupcinius nusikaltimus teisiamo 

Kupiškio mero Dainiaus Bardausko ir Kupiškio kultūros centro direktorės Jolitos Janušonienės byla, 

tačiau posėdžio išvakarėse paaiškėjo, kad serga teisiamosios advokatas vilnietis Stasys Lileikis. Jis 

šiame posėdyje turėjo pasakyti savo kalbą. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Tikino, kad baseinai pilni alkoholio: / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. – // Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2022, birž. 3, p. 2. 

Kupiškio rajono taryba pastarajame posėdyje patenkino vietos verslininko Ryčio Vieščiūno 

prašymą leisti prekiauti alkoholiu šalia populiariausio šiame krašte paplūdimio prie marių. Visai šalia 

krepšinio, tinklinio, paplūdimio futbolo ir vaikų žaidimo aikštelių pastatytame bare poilsiautojai galės 

gurkšnoti alų, vyną bei kitus iki 15 laipsnių stiprumo alkoholinius gėrimus. 

 

Krasauskas, Darius 

Tikino netgi aukojęsis – į kasą įnešdavęs savus pinigus: / Darius Krasauskas. – Iliustr. – // 

Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2022, birž. 7, p. 4. 

Panevėžio apygardos teisme už kyšininkavimą, prekybą poveikiu ir dokumento suklastojimą 

teisiami Kupiškio meras Dainius Bardauskas ir Kupiškio kultūros centro direktorė Jolita Janušonienė 

pagaliau davė parodymus. 

 

Krasauskas, Darius 

„Stichijos“ gresia baigtis nupūtimu nuo postų: / Darius Krasauskas. – Iliustr. – // Panevėžio 

kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2022, birž. 10, p. 4. 

Panevėžio apygardos teisme prasidėjo baigiamosios kalbos Kupiškio savivaldybę sukrėtusioje 

korupcijos byloje. Kupiškio merui Dainiui Bardauskui bei Kupiškio kultūros centro direktorei Jolitai 

Janušonienei siūlomos piniginės baudos. Kupiškio meras teisiamas už sunkų nusikaltimą – 

kyšininkavimą, priskiriamą prie korupcinio pobūdžio. Dar prisideda apysunkiai nusikaltimai – 

prekyba poveikiu ir kurstymas klastoti dokumentus. Kultūros centro direktorė kaltinama 

kyšininkavimu, prekyba poveikiu ir dokumentų klastojimu. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 



Bilietai brangūs, o nuo mokesčių atleidžia: / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. – // Panevėžio kraštas. 

– ISSN 2424-5100. – 2022, birž. 10, p. 2. 

Šių metų rugpjūčio viduryje Kupiškio mariose vėl vyks vandens formulių F2 pasaulio 

čempionato etapas. Kupiškio rajono taryba pastarajame posėdyje daug žiūrovų sutraukiančio renginio 

organizatorę – šalies Motorlaivių federaciją – nusprendė atleisti nuo vietinės rinkliavos mokesčio – 

1348 eurų. 

 

Rušėnienė, Lina 

Iš krikšto močios karsto – link žėrinčios Holivudo scenos / Lina Rušėnienė. – Iliustr. // 

Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2022, birž. 21, p. 6–7, 10–11. 

Kupiškio etnografijos muziejaus muziejininkė, istorikė Aušra Jonušytė bei Kupiškio etnografijos 

ir Laukminiškių kaimo muziejų darbuotoja Jolanta Knizikevičienė pasakoja apie iš Laukminiškių 

kaimo kilusią, Holivude išgarsėjusią aktorę Unę Babickaitę. 

 

Krasauskas, Darius 

Vėl gąsdino dujų nuotėkio šmėkla: / Darius Krasauskas. – Iliustr. – // Panevėžio kraštas. – ISSN 

2424-5100. – 2022, birž. 28, p. 2, 4. 

Gaisras nuniokojo butą Kupiškyje, Vilniaus gatvės penkiaaukščiame name. Po gaisro vėl ėmė sklisti 

kalbos apie galimą pavojingą dujų nuotėkį dėl vis dar mieste egzistuojančios sovietmečio dujų 

tiekimo sistemos. Tačiau greičiausiai bėda buvo pačiame bute – jo šeimininkai nebuvo užsukę dujų 

vamzdžio sklendės.  

 

Rušėnienė, Lina 

Havajų tema stichijas tik labiau įaudrino: / Lina Rušėnienė. – Iliustr. – // Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2022, birž. 28, p. 8–9. 

Rokiškio rajone, Bajoruose, vyko jau tradicinis, šeštasis, mėgėjų teatrų festivalis ,,Jonvabalis“. 

Šių metų festivalio tema – Havajai. Su vienos iš renginio organizatorių Nadieždos Ivanovos 

pasakojimu. Festivalyje dalyvavo Skapiškio mėgėjų teatras „Stebulė“. 

 

RESPUBLIKA 

 

Panka, Julius 



Kuo Julius Panka panašus į ministrą Arūną Dulkį: [pokalbis su visuomenės veikėju Juliumi 

Panka]: / [kalbėjosi] Danutė Šepetytė. – Portr. – // Respublika. – ISSN 2538-8541. – 2022, birž. 18/24 

(Nr. 24), p. 6. 

Visuomenės veikėjas, Kupiškio ligoninės vadovas J. Panka apie valstybės prioritetus, Seimo 

darbą, darbą Kupiškio ligoninėje, sveikatos apsaugos sistemos reformas ir jų pasekmes bei apie tai, 

ar žmogaus teisių apsaugos organizacijos gina žmonių teises. Visuomenės veikėjo nuomone, Lietuva 

yra mūsų Tautos namai, lietuvių kalba ir nacionalinė kultūra turi būti valstybės prioritetas. Jis nebijo 

homoseksualų, kurie yra labai susireikšminę žmonės, turintys problemų ir jas dar reklamuoja. O 

Seimas, užuot sprendęs globalias problemas – pakilusias energijos išteklių ir prekių kainas, svarsto, 

kaip vienalytes santuokas pavadinti šeima. Kupiškyje gėjų ir lesbiečių eitynių nebūna. Jo teigimu, 

rajonuose labai trūksta jaunų išsilavinusių žmonių, tame tarpe ir medikų, nes vieni išvažiuoja į 

užsienį, kiti – į didmiesčius. Neseniai Panevėžio rajone vykusiame prezidento G. Nausėdos ir 

sveikatos priežiūros vadovų susitikime jis pasakė, jog nėra nieko baisiau už nesibaigiančią sveikatos 

apsaugos sistemos reformą, kuri tik sukelia socialinio nesaugumo jausmą ne tik medikų tarpe, bet ir 

visuomenėje. Anot visuomenės veikėjo, didžioji dalis žmogaus teisių apsaugos organizacijų gauna 

ES ir kitų tarptautinių fondų finansavimą ir turi ginti homoseksualų ar imigrantų teises, o normalios 

prigimtinės žmogaus teisės, kaip ir prigimtinės šeimos likimas jiems nerūpi. Tačiau ne sisteminė 

Lietuvos žmogaus teisių asociacija negauna valstybės finansavimo ir jos veikla slopinama. Str. 

minimas sveikatos apsaugos ministras A. Dulkys.  

 

ROKIŠKIO SIRENA 

 

Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos mokinės dalyvavo konkurse „Kanklių giesmė – 

2022“: / Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos inform. – Iliustr. – // Rokiškio sirena. – ISSN 

2351-7433. – 2022, birž. 3, p. 15. 

Kupiškio meno mokykloje vyko Respublikinis liaudies instrumentų festivalis-konkursas 

„Kanklių giesmė – 2022”, kuriame dalyvavo Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos mokinės. 

Antros vietos laureatėmis tapo Austėja Vedeikaitė ir Meda Braukylaitė, o Goda Spundzevičiūtė ir 

ansamblis (Emilija Pauliukaitė, Simona Simanavičiūtė, Emilija Gačionytė ir Eglė Tūskaitė) – 

trečiosios vietos laureatėmis. Kanklininkėms akompanavo Audronė Paliukienė. 


