
AUKSINĖ VARPA 

 

Padorienė, Nijolė 

Aukšto klevo nebus be dainų…: / N. Nilytė. – Iliustr. – // Auksinė varpa. – ISSN 1392-7701. – 

2022, geg. 7, p. 3. 

Linkuvos kultūros centre devynioliktą kartą dainomis ošė tarptautinis vokalinių ansamblių 

festivalis-konkursas „Kur aukštas klevas“. Festivalyje dalyvavo Nidija Sankauskienė. 

 

BIRŽIEČIŲ ŽODIS 

 

Petkevičiūtė, Birutė 

Sertifikatas už Biržų naminio alaus tradicijos puoselėjimą: / Birutės Petkevičiūtės inf. – Iliustr.– 

// Biržiečių žodis. – ISSN 1392-7531. – 2022, geg. 13, p. 4. 

Biržų karšto muziejaus „Sėla“ direktoriui Gintarui Butkevičiui įteiktas sertifikatas, bylojantis 

apie į nematerialaus kultūros paveldo sąvadą įrašytą vertybę – Naminio alaus tradiciją Biržų ir 

Kupiškio krašte.  

 

XXI AMŽIUS 

 

Vasiliauskienė, Aldona 

Fotografijų paroda „Ukrainos vaikai kalba“: / Aldona Vasiliauskienė. – Iliustr. – // XXI amžius. 

– ISSN 2029-3445. – 2022, geg. 6, p. 5. 

Apie tai, kad balandžio 28 dieną Seime (Lietuvos laisvės gynėjų galerijoje) atidaryta fotografijų 

paroda „Ukrainos vaikai kalba“, kuri veiks iki gegužės 9 dienos. Tai – nuo pirmųjų karo dienų 

Ukrainoje dirbusių fotografų darbai. Dešimtyje stendų – 20 nuotraukų (paaiškinimai, įrašyti lietuvių, 

ukrainiečių ir anglų kalbomis). Parodos atidaryme sveikinimo žodį tarė Ispanijos užsienio reikalų 

ministras Ch. M. Albaresas. Parodos organizatorė – Seimo pirmininko pavaduotoja R. Morkūnaitė-

Mikulėnienė – kalbėjo apie Ukrainą – brolišką ir mums labai svarbią valstybę – ir jaudinosi, kad mūsų 

nepaveiktų nuovargis, nes parodos atidarymo diena – jau 64-oji karo Ukrainoje diena. Parodos 

atidaryme kalbėjo Ukrainos ambasados Lietuvos Respublikoje sekretorė O. Kuzmenčiuk, Iš Ukrainos 

atvykusi ir prieglobstį Lietuvoje radusi I. Kavolenko. 

 

Vasiliauskienė, Aldona 



Rytų apeigų katalikų mišios Lietuvoje: / Aldona Vasiliauskienė. – Iliustr. // XXI amžius. – ISSN 

2029-1299. – 2022, geg. 6, p. 18. 

Vilniaus Švč. Trejybės rytų (graikų) apeigų katalikų (unitų) bažnyčioje ir Šv. Juozapo Bazilijonų 

ordino Vilniaus vienuolyne darbuojasi trys ukrainiečių kunigai. 

 

Vasiliauskienė, Aldona 

Švč. Trejybės bažnyčios ikonos tapytojas iš Ukrainos: / Aldona Vasiliauskienė. – Iliustr. // XXI 

amžius. – ISSN 2029-1299. – 2022, geg. 6, p. 18. 

Apie tapytojo iš Ukrainos Igorio Kistečoko ikonos tapymą Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčioje. 

 

Vasiliauskienė, Aldona 

Šv. Mišios sukvietė Vilniaus žemaičius: / Aldona Vasiliauskienė. – Iliustr. // XXI amžius. – 

ISSN 2029-1299. – 2022, geg. 6, p. 16. 

Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje klebonas kun. Vytautas Rapalis 

melstis sukvietė žemaičius. 

Vertelka, Bronius 

Kur nekvepia keptomis bandelėmis: / Bronius Vertelka. – Iliustr. // XXI amžius. – ISSN 2029-

1299. – 2022, geg. 6, priedas „Abipus Nemuno“ p. 4. 

Apie lauko tualetus. Kalbėjo Kupiškio rajono Subačiaus seniūnijos seniūnė Laisva Čiuliepienė. 

 

Ramanauskienė, Aldona 

Daraktorka ir artistka, didžiosios dvasios moteris: / Aldona Ramanauskienė. – Iliustr. // 

XXI amžius. – ISSN 2029-1299. – 2022, geg. 20, P. 19. 

Apie 125-ąsias aktorės ir režisierės Unės Babickaitės-Graičiūnienės gimimo metines. 

 

Vasiliauskienė, Aldona 

Tragiškiausios Krymo totorių dienos priminimas: / Aldona Vasiliauskienė. – Iliustr. // 

XXI amžius. – ISSN 2029-1299. – 2022, geg. 27, p. 14. 

Apie 78-ąsias Krymo totorių deportacijos ir genocido metines. 

 

Vasiliauskienė, Aldona 

Mamos dieną šventė ir Vilniaus ukrainiečiai: / Aldona Vasiliauskienė. – Iliustr. // XXI amžius. 

– ISSN 2029-1299. – 2022, geg. 20, p. 17. 



Gegužės 1 dieną Vilniaus Švč. Trejybės rytų (graikų) apeigų katalikų bažnyčioje šventiškai 

paminėta Motinos diena. 

 

ELEKTRĖNŲ ŽINIOS 

 

Bielskienė, Silvija 

Kapelų varžytuvės Širvintose – ir Elektrėnų kultūros centro kolektyvas „Konkordas“: / Silvija 

Bielskienė. – Iliustr.. – // Elektrėnų žinios. – ISSN 1392-9887. – 2022, geg. 6, p. [1], 8. 

Apie balandžio 30 d. Širvintose nuskambėjusias 31-osios kaimo kapelų varžytuvės „Kaimynėli, 

būki svečias“. Varžėsi 14 kapelų (4-ios – vaikų) iš Širvintų, Utenos, Kauno, Kupiškio, Ignalinos, 

Molėtų miestų bei Panevėžio, Pasvalio, Kėdainių, Ukmergės r. savivaldybių seniūnijų. Tarp jų – ir 

Elektrėnų kultūros centro vokalinis instrumentinis ansamblis „Konkordas“ (vad. Adolfas Blažonis). 

Pasirodymus vertino komisija: Arūnas Lunys, Lietuvos nacionalinio kultūros centro Etninės kultūros 

skyriaus instrumentinio folkloro specialistas, muzikantas, kapelos „Duja“ vadovas, Antanas Fokas, 

liaudies instrumentų orkestrų vadovas, garso ir vaizdo įrašų leidėjas, muzikantas, tautiškos kapelos 

„Sutaras“ vadovas; Arvydas Kirda, etnomuzikologas, muzikos mokytojas, folkloro ansamblio 

„Ritingo“ vadovas. Renginį vedė Loreta Mukaitė Sungailienė, renginių ir televizijos laidų vedėja, 

folkloro dainininkė ir atlikėja, etnomuzikologė, etninės kultūros puoselėtoja, nematerialiojo kultūros 

paveldo specialistė, akademinio žemaičių jaunimo aktyvistė, humanitarinių mokslų daktarė. Visiems 

kolektyvams buvo įteiktos Širvintų merės Živilės Pinskuvienės padėkos ir prizai– puodeliai. 

Vokaliniam instrumentiniam ansambliui „Konkordas“ – specialus komisijos prizas. 

 

GIMTASIS ROKIŠKIS 

 

Aukštaitijos talentai susirinko Rokiškyje: / R. Lymano muzikos mokyklos inform.; Muzikos 

mokyklos archyvo nuotr. – Iliustr. – // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, geg. 7, p. 4. 

Gegužės 4 d. Rokiškio krašto muziejaus menėje dešimtą kartą vyko Aukštaitijos regiono gabių 

muzikai mokinių festivalio „Aukštaitijos talentai“ koncertas, kurį organizavo Rokiškio Rudolfo 

Lymano muzikos mokykla kartu su Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos Gabių vaikų 

centru. Festivalyje dalyvavo jaunieji talentai iš dešimties muzikos bei meno mokyklų – Anykščių, 

Biržų Vlado Jakubėno, Ignalinos Miko Petrausko, Kėdainių, Kupiškio, Pasvalio, Panevėžio, Utenos, 

Zarasų Fausto Latėno, Rokiškio Rudolfo Lymano mokyklos. Rokiškiui atstovavo dainininkė Radvilė 

Cegelskaitė, smuikininkė Viviana Antonova, pianistas Tadas Žalys. Festivalio dalyvius sveikino 

rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Aurimas Laužadis.  



 

Dviračių žygis „Golgotos keliu“ vyksta jau dešimt metų: / GR inform. – // Gimtasis Rokiškis. – 

ISSN 1822-7740. – 2022, geg. 10, p. 3. 

Gegužės 15 d. Laisvės kovų istorijos muziejus Obeliuose organizuoja tradicinį dviračių žygį 

„Golgotos keliu“, kuris šįmet apims Biržų krašto laisvės kovų vietas. Bus prisiminti ir pagerbti 

1863 m. sukilimo dalyviai, Lietuvos savanoriai, partizanai, tremtiniai, žuvusieji už Lietuvos laisvę. 

Žygio maršruto pusiaukelėje, kur yra 1863 m. sukilėlių kapai, bus aukojamos Šv. Mišios už žuvusius 

laisvės kovotojus. Dviračių žygis „Golgotos keliu“ skirtas paminėti Partizanų pagerbimo, 

kariuomenės ir visuomenės dieną. Jis organizuojamas nuo 2012 metų. Žygių metu apkeliautas ne tik 

Rokiškio rajonas, bet ir kaimyniniai – Zarasų, Kupiškio kraštas.  

 

Bičiūnaitė, Vilma 

Juodupės seniūnijoje – išskirtinė vagystė: / Vilma Bičiūnaitė. – // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 

1822-7740. – 2022, geg. 7, p. 2. 

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato suvestinėje paskelbtas įvykis, kad galimai 

suklastojus miško pirkimo-pardavimo sutartį, pradėti miško kirtimo darbai. Aplinkybes pakomentavo 

šio komisariato Komunikacijos poskyrio vyresnysis specialistas Tadas Martinaitis. Apie galimai 

neteisėtai kertamą privatų mišką Juodupės seniūnijoje pareiškimas gautas balandžio 20 d., kurį 

pateikė moteris, gyvenanti Kupiškio rajone. Tai jos mirusio giminaičio miškas, pirkimo-pardavimo 

sutartyje yra moters suklastotas parašas. Šiuo metu vyksta ikiteisminis tyrimas.  

 

KRANTAI 

 

Audenienė, Rugilė 

„Kelionė – vidinė ir išorinė – svarbi asmenybei augant ir kuriant“: pokalbis su rašytoja Rugile 

Audeniene: / [kalbėjosi] Vlada Balbierienė; [su prierašu apie autorę]. – Iliustr. – Santr. angl. – // 

Krantai. – ISSN 0235-6384. – 2022, Nr. 1, p. 28–31. 

Buvusi biržietė žurnalistė Rugilė Audenienė (Gaidukaitė) išleido knygą, romaną „Vojago“, 

kuriame pasakojama jos senelio Juozo Gaiduko, tarpukario inteligento ir esperanto kalbos entuziasto, 

istorija. 

 

LIETUVOS RYTAS 

 

Vizbaras, Valdemaras 



Gyvenimą dalija tarp jūros ir dangaus: [pokalbis su Klaipėdos universiteto burlaivio 

„Brabander“ kapitonu Valdemaru Vizbaru]: / [kalbėjosi] Aušra Pilaitienė. – Iliustr., portr. – // 

Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2022, geg. 26, p. 11. 

 

METAI 

 

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. 

 

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. 

 

MOTERS SAVAITGALIS 

 

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. 

 

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

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

Apie aktorės Violetos Mičiulienės gyvenimą. 

 

PANEVĖŽIO KRAŠTAS 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Įkyrėjusią stovylą maga net pakasti: / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. – // Panevėžio kraštas. – 

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

Kupiškio kultūros centre vykusiame rajono tarybos posėdyje politikai vieningai sutarė, kad 

miesto Laisvamanių kapinėse nebeliktų paminklo sovietų kariui su šautuvu ant peties. Demontuoti 



sovietinį reliktą tarybai pasiūlė Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos skyriaus pirmininkė Dalia 

Dyrienė bei konservatoriai Neringa Klimavičienė ir Egidijus Černius. Meras Dainius Bardauskas 

stebėjosi, kad pati stovyla – taip meras įvardijo kario skulptūrą – nėra priskirta prie saugomų objektų, 

o postamentas, ant kurio ji pastatyta, – priskirta prie tokių objektų. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Tremtinių šiurpintojo kapinėse nebeliko: / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. – // Panevėžio kraštas. 

– ISSN 2424-5100. – 2022, geg. 10, p. 3. 

Kupiškio laisvamanių kapinėse praėjusią savaitę demontuotas paminklas sovietų kariui. 

Paminklas kariui bus laikomas įmonės „Kupiškio komunalininkas“ teritorijoje, kol šalies valdžia 

nuspręs, ką toliau daryti su panašiais sovietiniais reliktais. Postamentas, ant kurio buvo pastatytas 

kario paminklas, tebestovi kapinėse, kadangi jis yra įtrauktas į Kultūros vertybių registrą, jo liesti 

negalima. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Trumpai pasidžiaugusi pliusu, ligoninė vėl grimzta į minusą: / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. – // 

Panevėžio kraštas. – 2022, geg. 6, p. 3. 

Apie tai, kad Kupiškio r. tarybos posėdyje svarstant Kupiškio ligoninės praėjusių metų finansinių 

ataskaitą pažymėta, kad ligoninėje uždarius Vaikų ligų skyrių bei atleidus 30 darbuotojų, ligoninė 

neatsikratė skolų šleifo. Nuo praėjusių metų kovo įstaigai vadovaujantis J. Panka aiškino, kad 2020-

ųjų pabaigoje ligoninės minusas buvo 191 tūkst. eurų, tačiau per metus skolą pavyko sumažinti kone 

perpus – iki beveik 105 tūkst. eurų. Pasak direktoriaus, per pirmus tris praėjusių metų ketvirčius 

ligoninės nuostoliai siekė per 130 tūkst. eurų, nes uždarius Vaikų ligų skyrių išeitines kompensacijas 

reikėjo išmokėti daugiau nei 30 atleistų darbuotojų. Tačiau paskutinis metų ketvirtis ligoninei jau 

atnešęs 33 tūkst. eurų pelno, nepaisant to, tendencijos nėra labai optimistinės: per pirmą šių metų 

ketvirtį įstaiga patyrė 3 tūkst. eurų nuostolių, kuriuos nulėmė smarkiai pabrangusi elektra ir 

nerenovuoto ligoninės pastato šildymas. 

 

Kudirkienė, Gailutė 

Veržėsi apkabinti atnešusį ypatingą žinią: / Gailutė Kudirkienė. – Iliustr.. – // Panevėžio kraštas. 

– ISSN 2424-5100. – 2022, geg. 13, p. 10. 

Apie Kupiškio kultūros centro organizuotą 5-ąjį profesionalių lėlių teatrų festivalį „Vaikai ir 

lėlės“, jo simbolį Babausiuką bei Povilo Matulionio progimnazijos mokytojos Dalios Kaktienės 

vadovaujamą mokyklos lėlių teatrą „Rygailio“. 



 

Krasauskas, Darius 

Mero byloje – paslaptingos kalbos apie „kelionę“: / Darius Krasauskas. – Iliustr. – // Panevėžio 

kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2022, geg. 13, p. 4. 

Po dviejų mėnesių pertraukos Panevėžio apygardos teismas tęsė už korupcinius nusikaltimus 

teisiamų Kupiškio mero Dainiaus Bardausko ir Kupiškio kultūros centro direktorės Jolitos 

Janušonienės bylos nagrinėjimą. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Vynui ir alui aikštėje uždegė žalią šviesą: / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. – // Panevėžio kraštas. 

– ISSN 2424-5100. – 2022, geg. 13, p. 3. 

Pastarajame Kupiškio rajono tarybos posėdyje nuspęsta, kad Kupiškyje per masinius renginius 

bus galima įsigyti ne tik alaus, bet ir vyno bei kitų alkoholinių gėrimų iki 15 laipsnių stiprumo. 

 

PRIE NEMUNĖLIO 

 

Aleknienė, Violeta 

Elena Jackevičaitė: „Su savo pašaukimu turbūt neprasilenkiau“: / Violeta Aleknienė. – Iliustr. – 

Bibliografija straipsnio gale. – // Prie Nemunėlio. – ISSN 1822-6221. – 2021, Nr. 2(47), p. 16–21. 

Apie Panemunėlio apylinkėse Mažeikiškio palivarke gimusią pirmąją moterį teisėją Lietuvoje 

Eleną Jackevičaitę (1895 02 18–1976 10 1) 

 

RESPUBLIKA 

 

Strikulienė, Olava 

Unė Babickaitė ir jos amžinasis grožio ilgesys: / Olava Strikulienė. – Portr. – // Respublika. – 

ISSN 2538-8541. – 2022, geg. 7/13 (Nr. 18), priedas „Žalgiris“, p. 10. 

Apie teatro režisierę, aktorę Unę Babickaitę (1897–1961), jos vyrą mechaniką inžinierių Vytautą 

Andrių Graičiūną (1898–1952). 

Apie teatro režisierę, aktorę Unę Babickaitę (1897–1961), jos vyrą mechaniką inžinierių 

Vytautą Andrių Graičiūną (1898–1952). 

 

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. 

 

Satkus, Vilimantas 

Sostinė: / Vilimantas Satkus. – Iliustr. – Rubrika: Šaškės. – // Rinkos aikštė. – ISSN 1648-0376. 

– 2022, geg. 20, p. 31. 

Apie Kaune suengtas paprastųjų šaškių varžybas. 

 

ROKIŠKIO SIRENA 

 

Malinauskienė, Aušra 

Rokiškio profesinio rengimo centras pasidžiaugė rezultatais ir kimba į darbus: / Aušra 

Malinauskienė. – Iliustr. – // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2022, geg. 24, p. 5. 

„Rokiškio Sirena“ primena, kad žurnalas „Reitingai“ pagal mokinių akademinius pasiekimus 

sudarė atskirą profesinių mokyklų reitingą. Čia tarp 52 Lietuvos profesinio mokymo įstaigų 2022-

aiais Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla užima 7 vietą į kurią pakilo iš 50, kurioje 

buvo pernai (2021 m.) Rokiškio profesinio mokymo centro (PMC) direktorė Diana Giedrikienė, 

įstaigai vadovaujanti ketverius metus, tvirtina, kad gerus rezultatus atnešė vieninga, darbšti komanda. 

Šiuo metu Rokiškio PRC mokosi daugiau nei 420 mokinių, kurie įgyja populiarias specialybes: 

socialinio darbuotojo padėjėjo, vizažisto, virėjo, šaltkalvio, suvirintojo, siuvėjo, apskaitininko, 

automobilių mechaniko, apdailininko. Šias profesijas noriai renkasi Rokiškio rajono bei aplinkinių 

rajonų: Anykščių, Biržų, Kupiškio, Zarasų, mokiniai. Nuo šių metų rugsėjo mokymo centras pradės 

ruošti naujų ir paklausių specialybių darbuotojus: transporto priemonių remontininko, dažytojo-

tinkuotojo padėjėjo ir slaugytojo padėjėjo. Mokymo centras dalyvauja „Sumanaus moksleivio 

akademijos“ 2021 Rokiškio inžinerinės klasės veiklose kartu su Vytauto Didžiojo universiteto Žemės 

ūkio akademija ir Rokiškio verslo klubu, taip pat bendradarbiauja su verslu, prisideda prie jaunimo 

užimtumo rajone. 

 

SAVIVALDYBIŲ ŽINIOS 



 

Naminio alaus tradicija Kupiškio ir Biržų krašte – nematerialaus kultūros paveldo vertybių 

sąvade: / . – Iliustr. – // Savivaldybių žinios. – 2022, Nr. 5 (geg. 21), p. 25. 

Informuojama, kad gegužės 5-ąją Vilniaus rotušėje vyko Nematerialaus kultūros paveldo 

vertybių paskelbimo iškilmės. Šiemet į Lietuvos Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą 

įrašyta ir naminio alaus tradicija Kupiškio ir Biržų krašte. Tai liudijantį sertifikatą Kupiškio kultūros 

centro folklorinio ansamblio „Kupkėmis“ vadovei A. Pustovaitienei įteikė etnologė, Lietuvos 

nacionalinio kultūros centro Etninės kultūros skyriaus Papročių ir apeigų poskyrio vadovė 

N. Marcinkevičienė. Sertifikatus pasirašė Lietuvos Respublikos kultūros ministras S. Kairys, 

Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktorius S. Liausa ir Nematerialaus kultūros paveldo 

vertybių sąvado komisijos pirmininkė D. Vyčinienė. 

 

Vilimienė, Asta 

Sąjunga šventė veiklos 25-metį: / Asta Vilimienė. – Iliustr. // Savivaldybių žinios. – ISSN 1392-

2467. – 2022, Nr. 5, p. 14. 

Apie Kupiškio kultūros centre vykusį Kupiškio krašto žmonių su negalia veiklos 25-metį. 

 

Strimaitienė, Jurga 

Aktyviausios Lietuvos bendruomenės 2021: / Jurga Strimaitienė, Justė Brigė. – Iliustr. – // 

Savivaldybių žinios. – ISSN 1392-2467. – 2022, Nr. 5 (geg. 21), p. 24–25. 

Mykolo Romerio universitete apdovanoti aktyviausi Lietuvos bendruomenių konkurso 

„Bendruomenė – Švyturys 2021 – kelias į sėkmę“ laimėtojai. Nominacijos „Glaudžiai su mokykla 

bendradarbiaujanti vietos bendruomenė“ nugalėtoja – Panevėžio miesto Šaltiniečių bendruomenė, 

kuriai vadovauja Panevėžio miesto progimnazijos direktorė Zina Stripeikienė. Nominacijos „Vietos 

bendruomenės sėkmės istorija“ laimėtoja – Kupiškio rajono Subačiaus bendruomenė. 

 

SEKUNDĖ 

 

Osteikaitė, Reda 

Po galerijos skliautais atgimė senosios tradicijos : : / Reda Osteikaitė. – Iliustr.. – Rubrika: 

Aukštaitijos senvagė. Kultūros savaitė. – // Sekundė. – ISSN 1392-3951. – 2022, geg. 6, p. 10. 

Panevėžio dailės galerijoje 206 liaudies meistrai iš Anykščių, Biržų, Kupiškio, Pasvalio, 

Rokiškio, Ukmergės ir Panevėžio miesto bei rajono pristato apie 600 kūrinių. Su Lietuvos 

tautodailininkų sąjungos Panevėžio bendrijos pirmininko Sauliaus Kronio mintimis. 



 

SIDABRĖ 

 

Įvertinta jaunųjų dailininkų kūryba : : / „Sidabrės“ inf.. – Nuotr.. – // Sidabrė. – ISSN 1822-

7589. – 2022, geg. 14, p. 12. 

Joniškio meno mokyklos Dailės skyriaus moksleiviai dalyvavo Kupiškio meno mokykloje 

vykusiame respublikiniame dailės darbų konkurse „Bundanti gamta – atgyjančios spalvos“.  

 

STILIUS 

 

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

7159. – 2022, Nr. 13, p. 4. 

Apie tai, jog dainininkas Just. 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 

 

Rimkė, Edita 

Žybartas Simonaitis – ne vien architektas restauratorius : : / Edita Rimkė. – : ; . – // Šiaurės 

Atėnai. – ISSN 1392-7760. – 2022, Nr. 9 (geg. 6), p. 12. 

Apie Žybartą Simonaitį – vieną žymiausių Lietuvos architektų restauratorių, prisidėjusių prie 

svarbių Lietuvos istorinių objektų tyrimų ir restauravimo. Apie Ž. Simonaičio darbinę ir visuomeninę 

veiklą bei architektą, kuris buvo meniškos sielos žmogus: filosofas, fotografas, dokumentinio kino 

kūrėjas.  

ŠIAURĖS RYTAI 

 

Biržų šaškių klubo taurės varžybos : : / Biržų šaškių klubo informacija. – Iliustr.. – // Šiaurės 

Rytai. – ISSN 1392-9240. – 2022, geg. 17, p. 9. 



Kirdonyse surengtos Biržų šaškių klubo taurės varžybos, kuriose varžėsi 52 dalyviai iš dešimties 

rajonų. Vyrų grupėje nugalėjo Robertas Kurauskas iš Pakruojo, moterų grupėje – Lina Malinauskaitė 

iš Kupiškio. Biržiečių įskaitoje prizines vietas laimėjo Algis Zakrys, Stasys Gintautas ir Gytis 

Aukštikalnis. 

 

Gudas, Simonas 

Kirkiluose atidaromas medinių skulptūrų parkas : : / Simonas Gudas. – Iliustr.. – // Šiaurės Rytai. 

– ISSN 1392-9240. – 2022, geg. 26, p. 5. 

Biržų rajone, Kirkilų pramogų parke pastatytos animacinių herojų ąžuolinės skulptūros. Jas 

gamino medžio drožėjas iš Kupiškio.  

 

TAUTINIŲ BENDRIJŲ NAUJIENOS 

 

Vasiliauskienė, Aldona 

Bažnyčioje atidarytas muziejus : : / Aldona Vasiliauskienė. – Iliustr.. – // Tautinių bendrijų 

naujienos. – ISSN 2029-7394. – 2021, Nr. 2, p. 27-28. 

2021 m. gegužės 23 d. Vilniaus Švč. Trejybės graikų apeigų katalikų bažnyčioje iškilmingai 

paminėta 30 metų nuo bažnyčios atgavimo ukrainiečiams unitams (graikų apeigų katalikams) 

sukaktis, bei atidarytas muziejus. Pateikiama bažnyčios istorija. 

 

Vasiliauskienė, Aldona 

Ukrainos nepriklausomybės 30-metis Skapiškyje : : / Aldona Vasiliauskienė. – Iliustr. // 

Tautinių bendrijų naujienos. – ISSN 2029-7394. – 2022, Nr. 1, p. 20-22. 

Apie renginius Skapiškyje. 

 

UTENIS 

Kaziela, Vytautas 

Pristatyta ukrainistikai skirta mokslo studija : : / Vytautas Kazela. – Iliustr. . – // Utenis. – ISSN 

1392-396X. – 2022, geg. 21, p. 4, 9 . 

Kupiškio viešojoje bibliotekoje buvo pristatyta istorikės dr. Aldonos Vasiliauskienės mokslo 

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

 

ŪKININKO PATARĖJAS 

Juškienė, Virginija 



Ūkiškas žemdirbių pavasaris – laviruoti tarp savų valdininkų nesąmonių ir rusiškos beprotybės 

: : / Virginija Juškienė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2022, geg. 3, p. 10. 

Apie Europos Sąjungos žemės ūkio komisaro Janušo Voicechovskio ir Ukrainos žemės ūkio 

ministras Mykolo Solskio vizitą Lietuvoje.  

 

Tavorienė, Vida 

Hamletiška dilema: maistas ar biodegalai? : : / Vida Tavorienė. – Iliustr.. – // Ūkininko patarėjas. 

– ISSN 1392-2769. – 2022, geg. 7, p. 1, 7. 

Apie ES politikų poziciją dėl apsirūpinimo maistu karo Ukrainoje kontekste, raginimus dirbamą 

žemę naudoti maisto, o ne techniniams poreikiams, biodegalų ir žemdirbių sutrikimą, nes iki šiol tie 

patys strategai vertė agroverslą mažinti gamybą. Reikšminga šalyje užaugintų rapsų dalis tenka 

biodyzelino gamybai, dalis jų eksportuojama. Lietuvoje gaminamas ir bioetanolis, kuris pilamas į 

benziną. Skaičiuojama, kad dabar iš maistinės kilmės žaliavų pagamintų biodegalų dalis transporto 

sektoriuje sudaro apie 5 proc., o turėtų pasiekti 7 proc. ES tikslai kur kas didesni - nusibrėžta, kad iki 

2030 metų transporto srityje atsinaujinantys ištekliai sudarytų 14 proc. (Lietuvos siekis dar 

ambicingesnis - iki 15 proc.), tačiau dabar dėmesys telkiamas į antros kartos biodegalų gamybai 

naudoti tinkamas žaliavas - įvairias atliekas ir liekanas. Nuomones išsako Biodegalų asociacijos 

prezidentas M. Palijanskas, Lietuvos ūkininkų sąjungos vicepirmininkas Z. Aleksandravičius, Biržų 

r. ūkininkas H. Bertulis, Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo instituto 

ekonomikas analitikas A. Gapšys.  

 

Juškienė, Virginija 

Dirbanti viena už visus kas? Tai kaimo parduotuvė! : : / Virginija Juškiėnė. – Iliustr. // Ūkininko 

patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2022, geg. 10, p. 10–11. 

Apie prekybos verslą, kintantį pirkėjo portretą, kaimo socialinius lūžius ir augančius vartotojų 

poreikius pasakoja UAB „Bočiupis“ direktorius Vilius Valintėlis, turintis Kupiškio mieste ir rajone 

parduotuvių tinklą. 

 

VAKARO ŽINIOS 

 

Varungis, Vytas 

Grobis iš bažnyčios – už beveik 150 tūkstančių eurų / Vytas Varungis. – Iliustr. // Vakaro žinios. 

– ISSN 1648-7435. – 2022, geg. 5, p. 6. 

Apie iš Skapiškio šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčios pavogtas vertybes. 



VILNIS 

Matkevičienė, Jolanta 

Atgimstantis kraštotyros veidas : : / Jolanta Matkevičienė ; Neringos Kerienės nuotraukos. – 

Iliustr.. – // Vilnis. – ISSN 1648-4096. – 2022, geg. 17, p. 4–5. 

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje vyko kraštotyrinės 

veiklos seminaras, kuriame dalyvavo bibliotekininkės iš Panevėžio regiono bibliotekų (Biržų, 

Kupiškio, Utenos, Molėtų). 

 

ZARASŲ KRAŠTAS 

Lementauskienė, Jolanta 

Kviečia Genutės Vaičikauskienės keramikos darbų paroda : [pokalbis su keramike Genute 

Švalkute-Vaičikauskiene] : / kalbino Jolanta Lementauskienė ; Inesos Dumbravienės nuotr.. – Nuotr. 

. – // Zarasų kraštas. – ISSN 1648-8490. – 2022, geg. 31, p. 7. 

 

ŽMONĖS  

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. 

 


