
GIMTOJI ŽEMĖ 

 

Varžėsi devynių savivaldybių atstovai: / „G. ž.“ inform. – Iliustr. – Gimtoji žemė. – ISSN 1392-

8090. – 2022, gruod. 3, p. 9. 

Ukmergės rajone Deltuvos kultūros namuose lapkričio 27 dieną klubas „Taktika“ organizavo 

šaškių turnyro „Deltuvos žemei – 803“ ketvirtą turą. Į jį atvyko šaškininkai iš Alytaus, Kazlų Rūdos, 

Panevėžio, Vilniaus, Kupiškio, Marijampolės, Širvintų, Jonavos ir Ukmergės rajonų.  

 

KATALIKAS 

 

Vasiliauskienė, Aldona 

Kunigo 90-mečio šventė: / Aldona Vasiliauskienė. – Iliustr. – Katalikas. – ISSN 2029-1302. – 

2022, Nr. 24 (gruod. 23), p. 3. 

2022 m. gruodžio 6 d. Marijampolės specialiuosiuose socialinės globos namuose paminėtas 

kunigo Igno Plioraičio 90-metis. 

 

METAI 

 

Šerelytė, Renata 

Ištikimasis: novelė: / Renata Šerelytė. – Metai. – ISSN 0134-3211. – 2022, Nr. 12 (gruodis), p. 

36–38. 

 

PADUBYSIO KRONIKOS 

 

Vasiliauskienė, Aldona 

2023-ieji – Šventojo Juozapato metai: / Aldona Vasiliauskienė. – Iliustr. – Padubysio kronikos. 

– ISSN 2345-0460. – 2022, Nr. 2, p. 22–29. 

2023-iuosius metus Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Šventojo Juozapato metais – praėjo 

400 metų nuo kankiniškos Juozapato mirties. 1867 metais popiežius Pijus IX šv. Juozapatą 

(I. Kuncevičius) paskelbė šventuoju, tai vienintelis ukrainietis – Rytų (graikų) apeigų katalikas (arba 

unitas) – Popiežiaus paskelbtas šventuoju. Jo gyvenimas glaudžiai susietas su Lietuva, Vilniumi. Str. 

pasakojama apie šventojo gyvenimą, numatomi jubiliejiniais metais renginiai. 

 

PANEVĖŽIO BALSAS 



 

Norvegų dovanos – Panevėžio krašto šeimoms: / Panevėžio rajono savivaldybės inf. – Nuotr. – 

Panevėžio balsas. – ISSN 1392-8201. – 2022, gruod. 3, p. 11. 

Socialinę atskirtį patiriančioms Panevėžio krašto šeimoms: Kupiškio, Biržų, Pasvalio, Panevėžio 

rajono ir miesto Norvegijos rotariečių atsiųsta kalėdinė labdaros siunta iškrauta tradicinėje vietoje – 

Panevėžio rajone, Keravos kaime esančioje bendrovės „Agrolita“ gamybinėje bazėje. Labdaros 

priėmimo darbus koordinavo Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir 

sporto skyriaus vedėjas Panevėžio Rotary klubo narys, Lietuvos ir Norvegijos Rotary klubų 

bendradarbiavimo komiteto pirmininkas Algirdas Kęstutis Rimkus. 

 

PANEVĖŽIO KRAŠTAS 

 

Krasauskas, Darius 

Išteisinto mero byla pajudės dar negreit: / Darius Krasauskas. – Iliustr. – Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2022, gruod. 6, p. 2. 

Apeliacinis teismas ėmėsi už korupcinius nusikaltimus išteisintų Kupiškio mero Dainiaus 

Bardausko ir Kupiškio kultūros centro direktorės Jolitos Janušonienės bylos. Prokurorai siekia, kad 

būtų panaikintas beveik prieš 4 mėnesius Panevėžio apygardos teismo paskelbtas išteisinamasis 

nuosprendis ir, kad abu teisiamieji būtų pripažinti kaltais. Prokurorai teigė, kad 2017–2019 metais 

„Stichijų“ festivalių metu iš prekiavusių bendrovių D. Bardauskas ir J. Janušonienė pareikalavę ir 

paėmę kyšių, pažadėję, kad jos neturės konkurentų prekybininkų. 

 

Kudirkienė, Gailutė 

Apie tas juostas, į kurias kėsinasi kandys: / Gailutė Kudirkienė. – Iliustr. – Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2022, gruod. 13, p. 8–9. 

Panevėžio kraštotyros muziejuje atidaryta paroda „Juostų pynimo tradicijos: žmonės ir spalvos“. 

Dalis iš pristatomų 200 eksponatų yra iš Panevėžio kraštotyros muziejaus ir Lietuvos nacionalinio 

muziejaus fondų, o 160 juostų yra dabartinių, senąsias amato tradicijas tęsiančių pynėjų triūso 

įrodymas. Į parodos atidarymą atėjo ir garsiausios mūsų krašto juostų pynėjos, vyriausios kartos 

liaudies meistrių atstovės – 89 metų Janina Jatautienė ir 81 metų Irena Vilienė. 

Patirtimi dalijosi tautodailininkė iš Kupiškio E. Stankevičienė. 

 

Krasauskas, Darius 



Kokia atjauta ir labdara šventės svaiguly?: / Darius Krasauskas. – Iliustr. – Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2022, gruod. 20, p. 3. 

Kokią paramą kovojančiai Ukrainai skiria Panevėžio apskrities savivaldybės. Su savivaldybių 

atstovų komentarais. Kupiškio savivaldybė apskrityje mažiausia, bet pagalbos Ukrainai lyderė. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Ir vėl Kupiškio valdžioje – slieko žarnų paieškos: / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. – Panevėžio 

kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2022, gruod. 20, p. 2. 

Rašoma apie Kupiškio rajono mero Dainiaus Bardausko ir savivaldybės kontrolierės, 

socialdemokratės Vilmos Mažeikienės rietenas. Kontrolierė grįžusi iš komandiruotės Birštone, neva, 

nepateikė ją komandiravusiam merui, per tris darbo dienas, komandiruotės ataskaitos. Su politikų: 

Dainiaus Bardausko, Vilmos Mažeikienės, Augenijaus Cesevičiaus, Eglės Blaževičienės, Egidijaus 

Černiaus, Valentino Beinorio komentarais. 

 

ROKIŠKIO SIRENA 

 

Rajoninių ligoninių analizė atskleidė panašumus ir skirtumus: / Panevėžio teritorinė ligonių 

kasos inf. – Iliustr. – // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2022, gruod. 30, p. 6. 

Panevėžio teritorinė ligonių kasa (TLK) pirmą kartą atliko kelių pasirinktų savo veiklos zonos 

rajoninių ligoninių finansinės ir ekonominės veiklos analizę, kurią pristatė metinėje konferencijoje 

gydymo įstaigų vadovams, savivaldybių, pacientų organizacijų atstovams, ligonių kasų 

darbuotojams. Analizės tikslas – pasiaiškinti, kodėl ligoninių finansiniai rezultatai yra neigiami, kas 

tam turi įtakos, taip pat palyginti panašias ligonines pagal tam tikrus kriterijus. Pasirinkti 2019–

2021 metai. Tarp analizuojamų įstaigų pateko Rokiškio rajono, Kupiškio, Anykščių ir Zarasų rajonų 

savivaldybių bei Visagino ligoninės. Panevėžio TLK direktoriaus pavaduotoja Alma Čiplienė 

pastebi: iš analizės matyti labai dideli ligoninių skirtumai pagal išlaidas medikamentams, maitinimui, 

užimamiems įstaigų plotams, tenkantiems 1 darbuotojui ir 1 išgydytam ligoniui. Kasmet tvirtinant 

sveikatos priežiūros įstaigų veiklos rezultatų vertinimo ataskaitas, vienas iš rodiklių yra įstaigos 

praėjusių metų veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytas pajamų ir sąnaudų skirtumas. Analizė parodė, 

kad 2021 m. šį rodiklį pasiekė ir teigiamą finansinį rezultatą turėjo tik Visagino ir Rokiškio rajono 

ligoninės. 2020 m. tokį rezultatą turėjo tik Anykščių r. savivaldybės ligoninė, 2019 m. – visos, 

išskyrus Kupiškio ligoninę.  

 



Scenoje – bendri globos įstaigų gyventojų iš šalies atlikėjų pasirodymai: / „Rokiškio sirenos“ 

inf. – Iliustr. – Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2022, gruod. 13, p. 4. 

Gruodžio 9 d. Rokiškio kultūros centre vyko socialinių globos įstaigų koncertas „Stiprus, kai tu 

šalia“, skirtas tarptautinei neįgaliųjų dienai paminėti. Renginys, kasmet vis kituose miestuose, vyksta 

jau 22 kartą, Rokiškyje švęsti šventės globos įstaigų atstovai susirenka 11 kartą. Šventės dalyvius 

pasveikino Rokiškio dekanas Eimantas Novikas, Seimo pirmininko pavaduotojas Jonas Jarutis, 

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės globos įstaigų skyriaus patarėjos Daiva 

Adomavičiūtė ir Inga Bankauskienė, Rokiškio ir Kupiškio rajonų merai. Koncertą pradėjo Skemų 

socialinės globos namų auklėtiniai su Inga Valinskiene. Vėliau savo pasirodymus demonstravo 

Obelių, Visagino, Zarasų, Kupiškio, Kėdainių bei kitų Lietuvos socialinių įstaigų globotiniai. 

 

SEKUNDĖ 

 

Jalianiauskienė, Vitalija 

Kalėdų eglė spindi laukų auksu: / Vitalija Jalianiauskienė. – Iliustr. – Sekundė. – ISSN 1392-

3951. – 2022, gruod. 2, p. 6–7. 

Apie Lietuvos tautodailininkų sąjungos Panevėžio bendrijos narę, Salamiestyje gyvenančią 

Danutę Palaimienę, pelniusią pripažinimą už tradicijos tęsimą ir teisingą pateikimą. Jos puoselėjama 

tradicija – šiaudinių eglutės papuošalų kūrimas. 

 

ŠIAURĖS RYTAI 

 

Dainius, Romualdas 

Ar Biržuose išliks knygynas?: [pokalbis su UAB „Amico“ direktoriumi Romualdu Dainiumi]: / 

[kalbino] Alfreda Gudienė. – Iliustr. – Šiaurės Rytai. – ISSN 1392-9240. – 2022, gruod. 29, p. 6. 

Biržuose ir Kupiškyje vadovaujantis „Pegaso“ knygynams Romualdas Dainius kalba apie 

prekybą knygomis. Uždaromas knygynas Kupiškyje.  

 

TAUTINIŲ BENDRIJŲ NAUJIENOS 

 

Vasiliauskienė, Aldona 

Ukrainistikos muziejaus Skapiškyje dešimtmetis: / Aldona Vasiliauskienė. – Iliustr. – Tautinių 

bendrijų naujienos. – ISSN 2029-7394. – 2022, Nr. 3, p. 17–18. 



Gegužės 27 d. Skapiškyje (Kupiškio r.) paminėtas muziejaus „Pažintis su Ukrainos kultūra“ 

veiklos dešimtmetis. Rajono vadovybė sudarė galimybes šventėje dalyvauti Kupiškio krašte 

apgyvendintiems ukrainiečiams – karo pabėgėliams. Apie muziejaus atsiradimą, veiklos kryptis, per 

10 metų čia atliktus darbus, vienuolių bazilijonų ir ukrainiečių mokslininkų dėmesį Skapiškiui. 

 

ŪKININKO PATARĖJAS 

 

Pakalnis, Jonas 

Apie žemę, politiką ir kartų kaitą žemės ūkyje: [pokalbis su Lietuvos agronomų sąjungos garbės 

agronomu, ūkininku Jonu Pakalniu]: / kalbina Virginija Juškienė. – Iliustr. – Ūkininko patarėjas. – 

ISSN 1392-2769. – 2022, gruod. 3, p. 10. 

 

Pieno ūkis – kantraus ir nuolatinės įtampos reikalaujanti užduotis. Nėra „palauk“ ar „negaliu“: 

/ Lietuvos pieno gamintojų asociacija. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2022, 

gruod. 3, p. 2. 

Ūkininkė Adelė Danutė Adomonienė mini gražų jubiliejų. 

 

Juškienė, Virginija 

Dovanos ūkininkams – kalėdiniai saldainiai ir… strateginis planas: / Virginija Juškienė. – Iliustr. 

– Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2022, gruod. 8, p. 7. 

Apie Kupiškio žemdirbių susitikimą su žemės ūkio viceministru E. Giedraičiu, kuris pristatė 

ūkininkams žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginį planą (SP). Viceministras 

pripažino, kad kai kurie SP įgyvendinimo klausimai yra kol kas atviri, be atsakymų, bet tam ir 

rengiami susitikimai, prašoma vertinimų, nuomonių, diskusijų, o planą bus galima tikslinti, pakeisti, 

atsižvelgiant į paramos priemonių populiarumą. Pateikiamas trumpas ŪP interviu su viceministru 

E. Giedraičiu apie šį susitikimą. 

 

Žurauskienė, Jolita 

Trąšos: nei pirkti, nei laukti: Gyvenimas moko vis daugiau skaičiuoti ir berti vis mažiau azoto 

trąšų: / Jolita Žurauskienė. – Iliustr. – Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2022, gruod. 17, p. 1, 

3. 

Straipsnyje pasisakė LŪS vicepirmininkas Zigmantas Aleksandravičius.  

 

 



Juškienė, Virginija 

„Maltiečių sriuba“ – viena iš gerumo maratono stotelių: / Virginija Juškienė. – Iliustr. – 

Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2022, gruod. 20, p. 14. 

 

Juškienė, Virginija 

Kaimas karpinių ažūre: / Virginija Juškienė. – Iliustr., portr. – Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-

2769. – 2022, gruod. 15, p. 16. 

Apie kupiškietės tautodailininkės Virginijos Jurevičienės karpinius. Juose – įtaiga, kuriai 

nereikia paaiškinimų ir argumentų. 

 

Žurauskienė, Jolita 

Žemės ūkio technika, kaip ir statistika, sensta: / Jolita Žurauskienė. – Iliustr. – Ūkininko 

patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2022, lapkr. 8, p. 1, 8–9. 

Vykstant karui Ukrainoje ir Lietuvai einant žaliojo kurso keliu, manoma, kad valstybė turėtų dar 

labiau skatinti šalies ūkininkus atnaujinti turimos žemės ūkio technikos parką, remti jos įsigijimą. 

Deja, taip nėra. Į užmarštį nuėjo tie laikai, kuomet žemdirbius įsigyti naują techniką skatindavo 

supaprastinta Europos Sąjungos (ES) paramos gavimo tvarka. Pastaruoju metu apie tai daugeliui 

tenka tik pasvajoti ir tenkintis naudota technika, dalis kurios, galimai, gabenama iš Baltarusijos. 

Straipsnyje pasisako LŪS viceprezidentas Z. Aleksandravičius. 

 

Juškienė, Virginija 

Sėkmingus ūkių pokyčius lėmė iškilusios problemos: / Virginija Juškienė. – Iliustr. – Ūkininko 

patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2022, lapkr. 22, p. 1, 8–9. 

„Kazlauskų eko ūkis“ – šis prekinis ženklas pastaruoju metu aktyviai skinasi kelią pas 

ekologiškų maisto produktų vartotojus. Kazlauskai – jauni ūkininkai, sesė Kristina ir du broliai – 

Stepas ir Ignas, kartu su šeimomis gyvenantys ir dirbantys savo tėviškėje Kupiškio rajone, Kandrėnų 

kaime, plėtojantys ekologinę paukštininkystę. 

 

Juškienė, Virginija 

Islandija po 30 metų: lyg iš sustojusios laiko: / Virginija Juškienė. – Iliustr. – Ūkininko patarėjas. 

– ISSN 1392-2769. – 2022, gruod. 15, p. 8–9. 

Apie biržiečio ūkininko Kęstučio Armono kelionės Islandijoje įspūdžius. 

 

 



ŽURNALISTIKA 

 

Vilius Naujikas: [1940 06 02 Mirabelėlio k., Skapiškio vlsč. – 2022 07 27 Vilnius, 

fotomenininkas, fotožurnalistas]: [nekrologas]. – Portr. – // Žurnalistika. – ISSN 0135-1346. – p. 125. 

 


