
BIRŽIEČIŲ ŽODIS 

 

Biržų metraštis / parengė Biržų rajono J. Bielinio viešoji biblioteka // Biržiečių žodis. – ISSN 

1392-7531. – 2022, kovo 22, p. 3. 

Sukanka 80 metų, kai Biržuose gimė dailėtyrininkė Vanda Balsienė, 95 metai, kai gimė 

tautodailininkas Augustas Staliūnas.  

 

Leščinskienė, Vilė 

Karpinių taku į pavasarį / Vilės Leščinskienės inf. – Iliustr. // Biržiečių žodis. – ISSN 1392-

7531. – 2022, kovo 8, p. 3. 

Tautodailininkė iš Kupiškio Virginija Jurevičienė Vabalninke pristatė savo karpinių parodą.  

 

XXI AMŽIUS 

 

Vasiliauskienė, Aldona 

Skapiškėnų solidarumas su Ukraina: / Aldona Vasiliauskienė. – Iliustr. // XXI amžius. – ISSN 

2029-1299. – 2022, kovo 12, p. 16. 

Apie Skapiškyje vykusią Ukrainos palaikymo akciją „Esame kartu“. 

 

GIMTASIS ROKIŠKIS 

 

Už kyšį pareigūnui – 500 eurų bauda: / GR inform.. – // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. 

– 2022, kovo 1, p. 2. 

Panevėžio apylinkės teismas informuoja, kad į Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos 

ministerijos Panevėžio valdybos Kupiškio aplinkos apsaugos inspekciją iškviestas surašyti nutarimo 

administracinio nusižengimo byloje Rokiškio rajono gyventojas R. S., išeidamas iš kabineto, paliko 

dovanų maišelį. Apie gautą kyšį pareigūnas informavo Aplinkos apsaugos departamento Imuniteto 

tarnybą, o departamentas kreipėsi į STT. Panevėžio apylinkės teismas Rokiškio rajono gyventoją 

R. S. pripažino kaltu dėl aplinkos apsaugos inspekcijos darbuotojo papirkimo ir paskyrė 500 eurų 

baudą.  

 

Keliuotytė, Rasa 

Šiukšlintojai daugiabučių teritorijose: kokių veiksmų imtis? / Rasa Keliuotytė. – Rubrika: 

Rokiškis klausia // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, kovo 8, p. 5. 



Rokiškio Jaunystės gatvės 10-ojo daugiabučio gyventojas teiraujasi, kokių veiksmų imtis, jei po 

buto remonto gyventojas statybines atliekas paliko sukrautas prie namo. Gyventojui rūpimą problemą 

pakomentavo AB Rokiškio butų ūkio projektų administravimo vadovas Audrius Dilys, Kupiškio 

aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkė Vita Stančikienė, Rokiškio miesto seniūnas Arūnas 

Krasauskas.  

 

PANEVĖŽIO KRAŠTAS 

 

Krasauskas, Darius 

Teisiamas meras po ligos vėl dirba / Darius Krasauskas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 

2424-5100. – 2022, kovo 2, p. 4. 

Už korupcinius nusikaltimus teisiamas Kupiškio meras Dainius Bardauskas po beveik 2 mėnesių 

pertraukos vėl pasirodė darbe, o šiandien turėtų vykti jo teismo posėdis. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Imti pinigus iš bendro katilėlio merui patogiau: / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr.. – // Panevėžio 

kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2022, kovo 2, p. 3. 

Pastarajame Kupiškio tarybos posėdyje buvo patvirtintas šiųmetis rajono biudžetas. Per metus 

planuojama surinkti 25,4 mln. eurų, o išleisti 1,7 milijono daugiau – per 27 mln. eurų. Svarstant 

biudžetą didžiausias aistras sukėlė opozicijos lyderio, valstiečio Vidmanto Paliulio siūlymas į 

biudžeto projektą atskira eilute įtraukti mero fondą. D. Bardauskas sutiko, kad kitų metų biudžete 

atsirastų mero fondas su konkrečia pinigų suma, tačiau valdantieji nubalsavo prieš. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Ypatingi ligoniai nusiplėšdavo kaukes / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2022, kovo 2, p. 2. 

Rašoma, kad didelis koronaviruso židinys vėl įsipliekė Rokiškio psichiatrijos ligoninėje – susirgo 

net 30 vieno skyriaus pacientų ir 2 vakcinuoti personalo darbuotojai. Įstaigos vadovo A. Liausėdos 

teigimu, manoma, kad pacientai užsikrėtė nuo darbuotojų, nes pas juos lankytojai neįleidžiami, maža 

to, ligoniai čia ypatingi – nepakaltinami nusikaltėliai, kurie yra užsispyrę ir jų neįmanoma priversti 

dėvėti kaukių. Taip pat rašoma, kad infekcijos protrūkis stebimas Kupiškio ligoninėje – susirgo 27 

vakcinuoti darbuotojai ir 27 pacientai. Įstaigos vadovo J. Pankos teigimu, sunkūs ligoniai, kuriems 

reikalinga dirbtinė plaučių ventiliacija, vežami į Panevėžį. Pasvalio ligoninės vadovo R. Rastausko 

teigimu, virusas skaudžiai smogė ligoninės Joniškėlio palaikomojo gydymo ir slaugos skyriui – 

kovidu susirgo 6 vakcinuoti medikai ir 18 iš 23 čia gydomų pacientų.  



 

Kavoliūnas, Laimutis 

Dėl visa pikta išvežė į ligoninę / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-

5100. – 2022, kovo 19, p. 1–2. 

Koronavirusas įsisuko į Kupiškio socialinės globos namus, esančius Šnipeliškio kaime netoli 

Šepetos: kovidu susirgo 2 garbaus amžiaus gyventojai ir 6 darbuotojai. 

 

Krasauskas, Darius 

Išgirdo ir apie dangstymąsi 15 eurų mokesčiu / Darius Krasauskas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. 

– ISSN 2424-5100. – 2022, kovo 23, p. 2. 

Po dviejų mėnesių pertraukos Panevėžio apygardos teismas vėl atvertė už korupcinius 

nusikaltimus teisiamų Kupiškio mero Dainiaus Bardausko ir Kupiškio kultūros centro direktorės 

Jolitos Janušonienės bylą. 

 

Juškienė, Virginija 

Virginija Skupienė: „Viskas, kas tautiška, miela mano dūšiai“ / Virginija Juškienė. – Iliustr. // 

Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2022, kovo 1, p. 16. 

Apie Šimonių miestelio kultūros centro meno vadovę Virginiją Skupienę. 

1. Skupienė, Virginija. 2. Lietuva. 3. Kupiškis. 4. Šimonys. 5. Centrai, kultūros (laisvalaikio). 6. 

Vadovai, meno. 

 

SAVAITGALIS 

 

Alekna, Virgilijus 

Disko metimo legendai mieliausias kelias – į tėviškę: [pokalbis su parlamentaru V. Alekna] / 

[kalbėjosi] Vytenis Radžiūnas. – Iliustr. // Savaitgalis. – ISSN 2669-2546. – 2022, Nr. 11 (kovo 19), 

p. 28 – 29. 

Sporte visuomet buvęs santūrus ir susikaupęs disko metikas, parlamentaras V. Alekna panašus ir 

kelyje. Pokalbis su V. Alekna apie automobilius ir vairavimą. 

 

ŠIAURĖS RYTAI 

 

Morkūnienė, Jurgita 

Moterų šokio festivalyje – ir ukrainietiška daina / Jurgita Morkūnienė. – Iliustr. // Šiaurės Rytai. 

– ISSN 1392-9240. – 2022, kovo 10, p. 8. 



Biržų rajone, Nausėdžiuose vyko antrasis respublikinis moterų šokių festivalis. Renginyje 

pasirodė kolektyvai iš Pasvalio, Rokiškio, Kupiškio, Panevėžio rajonų, Biržų kultūros centro 

Nausėdžių skyriaus moterų šokių kolektyvas „Liepa“. Festivalio organizatorė Irina Šakuro. Dalyvius 

sveikino Biržų kultūros centro direktorius Romas Lesevičius.  

 

Muziejuje lankęsi ukrainiečiai krūpčiojo nuo patrankų garsų / parengta pagal Biržų rajono 

savivaldybės informaciją. – Iliustr. // Šiaurės Rytai. – ISSN 1392-9240. – 2022, kovo 24, p. 2. 

Biržuose lankėsi Kupiškyje prieglobstį nuo karo radusių ukrainiečių grupė. Ekskursijoje 

supažindinta su lankomiausiomis Biržų rajono vietomis. 

 

TARP KNYGŲ 

 

Apie savanorystės naudą: / Kupiškio viešosios bibliotekos informacija. – Iliustr.. – // Tarp 

knygų. – ISSN 0868-8826. – 2022, Nr. 3 (kovas), p. 38. 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos išvakarėse Lauryno Stuokos-Gucevičiaus aikštėje 

vyko Kupiškio viešosios bibliotekos organizuotas renginys, skirtas Lietuvos Respublikos Seimo 

paskelbtiems Savanorystės metams paminėti. 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos išvakarėse Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus 

aikštėje vyko Kupiškio viešosios bibliotekos organizuotas renginys, skirtas Lietuvos Respublikos 

Seimo paskelbtiems Savanorystės metams paminėti. 

 

TREMTINYS 

 

Ignatavičius, Stasys 

Lietuvos Ministrui pirmininkui Antanui Merkiui – 135 / [parengė] Stasys Ignatavičius. – Iliustr. 

// Tremtinys. – ISSN 2029-509X. – 2022, vas. 4, p. 5. 

Apie Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėją, teisininką, Lietuvos kariuomenės savanorį, 

karininką, paskutinį tarpukario Lietuvos Ministrą pirmininką Antaną Merkį (1887–1955). Minimas 

užsienio reikalų ministras Juozas Urbšys, kuriam Maskvoje buvo įteiktas Viačeslavo Molotovo 

ultimatumas ir pateikti reikalavimai, Merkių ir Urbšių šeimų suėmimas ir ištrėmimas iš Lietuvos. 

 

ŪKININKO PATARĖJAS 

 

Juškienė, Virginija 



Virginija Skupienė: „Viskas, kas tautiška, miela mano dūšiai“ / Virginija Juškienė. – Iliustr. // 

Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2022, kovo 1, p. 16. 

Apie Šimonių miestelio kultūros centro meno vadovę Virginiją Skupienę. 

1. Skupienė, Virginija. 2. Lietuva. 3. Kupiškis. 4. Šimonys. 5. Centrai, kultūros (laisvalaikio). 6. 

Vadovai, meno 

 

VILNIS 

 

Prieš atkrintamųjų rungtynių seriją – ežerūniečių socialinė akcija „Viena šeima“ / „Vilnies“ 

informacija. – Iliustr. // Vilnis. – ISSN 1648-4096. – 2022, kovo 29, p. 4, 7. 

Molėtų sporto centre prieš atkrintamąsias krepšinio rungtynes tarp Molėtų „Ežerūno“ ir Kupiškio 

komandų vyko socialinė akcija, kurios metu buvo renkama piniginė parama Molėtuose esančioms 

ukrainiečių pabėgėlių šeimoms. 

 


