
DELTUVA 

 

Satkus, Vilimantas 

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

– 2022, lapkr. 4, p. 31. 

Apie šaškių turnyrą, surengtą Deltuvoje. Deltuvos taurė atiteko anykštėnui V. Veršuliui, o kitos 

prizinės vietos kupiškėnams dvyniams Arijui ir Astijui Ribokams. 

 

GIMTASIS ROKIŠKIS 

 

Kupiškio rajono vaikai gali gydytis Rokiškio rajono ligoninėje: / VšĮ Rokiškio ligoninės inform.; 

Kupiškio rajono savivaldybės nuotr. – Iliustr. – // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, 

lapkr. 5, p. 3. 

Rokiškio rajono ligoninės direktorius Raimundas Martinėlis, pavaduotoja medicinai Marijana 

Čeponytė lankėsi Kupiškio rajono savivaldybėje, susitiko su meru Dainiumi Bardausku, 

administracijos direktoriaus pavaduotoja Ingrida Bernatavičiene, laikinai einančia Kupiškio rajono 

savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro direktore Laura Polikevičiene, vaikų ligų 

gydytojomis Lina Uckuviene, Vida Pranckūniene, Stase Kaluiniene. Vizito tikslas – su kupiškėnais 

aptarti aktualius klausimus, susijusius su Kupiškio rajono vaikų konsultavimo ir hospitalizavimo 

sąlygomis bei galimybėmis kaimyninio rajono vaikus gydyti Rokiškio rajono ligoninėje.  

 

Grigalienė, Rita 

Senjoras pasimetęs: darbininkai nukirto pusę liepos ir pabėgo. Ar viskas atlikta teisingai? / Rita 

Grigalienė. – Iliustr. – Rubrika: Rokiškis klausia. – // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, 

lapkr. 5, p. 1, 4. 

Panemunėlio geležinkelio stoties gyvenvietės gyventojas E. V. apie jo žemėje paliktą pusiau 

nukirstą medį – liepą. Pasidomėjus šia situacija, paaiškėjo, kad tai darė ne vagys, o ESO pasamdyti 

darbininkai. Dėl esamos situacijos kreiptasi į ESO ir Aplinkos apsaugos departamento Panevėžio 

valdybos Kupiškio aplinkos apsaugos inspekcijos atstovus. Situacija tyrinėta ilgai, vyko patikrinimas. 

Išvadą pateikė Kupiškio aplinkos apsaugos inspekcijos vyriausioji specialistė Danutė Baronienė.  

 

GIMTOJI ŽEMĖ 

 

Zinkevičienė, Kristina 



Ukmergės tautodailininkai – tarp laureatų: / Kristina Zinkevičienė; autorės nuotrauka. – Iliustr. 

– Rubrika: „Istorinė atmintis – dabarties ir ateities pamatas“. – // Gimtoji žemė. – ISSN 1392-8090. 

– 2022, lapkr. 12, p. 5. 

Spalio 4–29 d. Biržų krašto muziejuje vyko Lietuvos tautodailininkų sąjungos Panevėžio 

bendrijos regioninė konkursinė liaudies meno paroda „Aukso vainikas“. Parodoje eksponuoti 60-ies 

tautodailininkų darbai iš Anykščių, Biržų, Kupiškio, Ukmergės, Pasvalio, Rokiškio, Panevėžio. 

Ukmergės kraštui atstovavo ir savo darbus pristatė tautodailininkai: Stanislovas Zinkevičius, Kristina 

Zinkevičienė, Laima Dzigaitė, Ričardas Kupcikevičius, Vita Vaitkevičienė, Valentinas Butkus. 

Parodos metu išrinkti geriausi regiono liaudies meistrai. Tarp laureatų – ir ukmergiškiai L. Dzigaitė, 

S. Zinkevičius, V. Butkus.  

 

IŠ ŽINIUONĖS SKRYNIOS 

 

Jurevičienė, Virginija 

Gesė vyšnių sode: [karpinys; spalvota reprodukcija]: / Virginija Jurevičienė; [su autorės prierašu 

apie save]. – Iliustr. – // Iš Žiniuonės skrynios / [sudarytoja ir redaktorė Danguolė Trimonienė]. – 

Utena: Utenos spaustuvė, 2020. – P. 24–25. 

Kūrinys, skirtas žolininkės E. Šimkūnaitės 100-mečiui. Autorė V. Jurevičienė gimė 1963 m. 

Daukniškių k., Panevėžio r., gyvena Kupiškyje. 

 

KAUNO DIENA 

 

Vilčinskaitė, Monika 

Svajonių namus susikūrusi M. Vilčinskaitė vaikus auklėja pagal senelių išmintį: [pokalbis su 

tinklaraštininke, socialinio tinklo „Instagram“ profilio „Living in a farmhouse“ kūrėja]: / [kalbėjosi] 

Rasa Rožinskienė. – Iliustr. – // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2022, lapkr. 16, p. 10–11. 

Apie pasirinkimą su šeima gyventi užmiestyje, ryšį su gamta, tradicijas. 

 

KLAIPĖDA 

 

Vilčinskaitė, Monika 

Svajonių namus susikūrusi M. Vilčinskaitė vaikus auklėja pagal senelių išmintį: [pokalbis su 

tinklaraštininke, socialinio tinklo „Instagram“ profilio „Living in a farmhouse“ kūrėja]: / [kalbėjosi] 

Rasa Rožinskienė. – Iliustr. – // Klaipėda. – ISSN 1392-558X. – 2022, lapkr. 16, p. 12–13. 



Apie pasirinkimą su šeima gyventi užmiestyje, ryšį su gamta, tradicijas. 

 

MŪSŲ IGNALINA 

 

Telyčėnaitė, Sigita 

Ach, tie Bildučiai!: / Sigita Telyčėnaitė; S. Telyčėnaitės ir G. Kindurio nuotr. – Iliustr. – // Mūsų 

Ignalina. – ISSN 1822-1033. – 2022, lapkr. 4, p. 1, 9. 

Apie Ignalinoje vykusį XXVII vaikų ir jaunimo teatrų festivalį „Bildučiai“, kuriame dalyvavo 

teatro kolektyvai iš Vilniaus, Jonavos, Alytaus, Jurbarko, Joniškio, Skapiškio, Kupiškio r., Troškūnų, 

Anykščių r., Plungės.  

 

PANEVĖŽIO KRAŠTAS 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Nauda seniūnams – pažiūri komiškų „spektaklių“: / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. – // Panevėžio 

kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2022, lapkr. 8, p. 2. 

Kupiškio valstiečių lyderis Vidmantas Paliulis pastarajame Kupiškio rajono tarybos posėdyje 

iškėlė klausimą, kad seniūnai neturėtų dalyvauti rajono tarybos posėdžiuose. Su Kupiškio rajono 

mero Dainiaus Bardausko komentarais. 

 

Tamulis, Linas 

Pasigriebė dar vieną labai skiepų bijojusį: / Linas Tamulis. – Iliustr. – // Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2022, lapkr. 8, p. 4. 

Lapkričio 3–7 d. Panevėžio apskrityje patvirtinti 89 nauji koronaviruso atvejai, iš jų Panevėžio 

mieste 41, rajone – 10, Rokiškyje – 18, Pasvalyje – 8, Biržuose – 7, Kupiškyje – 5. Mirė 75 metų 

kupiškėnas. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Prisivirusi košės paslapčia nėrė į krūmus: / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. – // Panevėžio kraštas. 

– ISSN 2424-5100. – 2022, lapkr. 11, p. 2. 

Apie Kupiškio socialinių paslaugų centro direktorės Linos Buitvydaitės atsistatydinimą iš 

pareigų. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

nevėžio%20kraštas


Politikams reikia baltų stalų? Kad ir plastikinių?: / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. – // Panevėžio 

kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2022, lapkr. 15, p. 2. 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje tarybos narė konservatorė Skaistutė Paulauskienė 

piktinosi dėl prastų stalų posėdžiuose, meras Dainius Bardauskas sutiko su partiete ir pareiškė, kad 

reiktų paprašyti Kultūros centro, neseniai įsigijusio naujus baltus stalus su kėdėmis. 

 

Aleknienė, Violeta 

Išmestą iš gimnazijos sūnų paguodė savo laikrodžiu: / Violeta Aleknienė. – Iliustr. – // Panevėžio 

kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2022, lapkr. 15, p. 5–6. 

Prieš 140 metų Rokiškio krašte, garsiojoje Panemunėlio parapijoje, Ilgalaukių kaime, gimė 

Juozas Tūbelis – Nepriklausomos Lietuvos žemės ūkio ministras, vėliau – ministras pirmininkas. 

 

Krasauskas, Darius 

Nesiuntė labdaros, nes „su kitais nelenktyniauja“: / Darius Krasauskas. – Iliustr. – // Panevėžio 

kraštas. – 2022, lapkr. 29, p. 1, 6. 

Apie tai, kokios ir kiek pagalbos sulaukia Rusijos užpulta Ukraina ir jos gyventojai, tiek 

Ukrainoje, tiek remiant pabėgėlius iš Ukrainos Panevėžio krašte: Panevėžio mieste, Biržų, Kupiškio, 

Rokiškio, Pasvalio rajonuose. Tik Panevėžio rajonas iki šiol nenusiuntė jokios paramos 

ukrainiečiams. Kaip teigė savivaldybės administracijos direktorius E. Lunskis ir jo pavaduotojas 

A. Kaminskas, rajonas neturi jokio partnerio kariaujančioje šalyje, bet remia vietoje atvykusius 

pabėgėlius. Tik deja pabėgėliams nuošalioje vietoje įrengtose patalpose Linkaučiuose apsistojo 

nedaug pabėgėlių. 

 

RINKOS AIKŠTĖ 

 

Borodinaitė, Džestina 

J. Čemerienė: „Kiekvienas išsiuvinėtas gėlės žiedas turi būti gražus ir linksmas“: / Džestina 

Borodinaitė. – Iliustr. – Rubrika: Kuriantys gražesnį pasaulį. – // Rinkos aikštė. – ISSN 1648-0376. 

– 2022, lapkr. 11, p. 25. 

Kėdainių krašto muziejaus Tradicinių amatų centre Arnetų name buvo pristatyta Janinos 

Čemerienės siuvinių paroda „Gėlėtos godos“, kurios ekspozicijos didumą sudaro pastarųjų kelių metų 

siuvinėtos staltiesės, staltiesėlės, servetėlės. 

 

 



ROKIŠKIO SIRENA 

Rokiškyje atsiras 15 sveikatos kabinetų: / Rokiškio rajono visuomenės sveikatos biuro inf. – // 

Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2022, lapkr. 25, p. 5. 

Vaikų bei paauglių sveikatos priežiūros ugdymo įstaigose kokybės ir sveikos gyvensenos įgūdžių 

gerinimas ikimokykliniame, mokykliniame amžiuje yra kur kas naudingesnis nei vėlesnės 

intervencinės priemonės, todėl Rokiškio rajone atsiras sveikatos kabinetai. Rokiškio ir Kupiškio 

rajonuose bei Visagino savivaldybėje įgyvendinamas projektas, skirtas vaikams ir jaunimui, kurio 

tikslas – prevencijos gerinimas ir sveikatos netolygumų mažinimas, gerinant ugdymo įstaigose 

teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams bei 

jaunimui. Ketinama suremontuoti ir aprūpinti būtinomis sveikatos priežiūros paslaugomis 38 

sveikatos priežiūros kabinetus Rokiškio, Visagino ir Kupiškio regionų ugdymo įstaigose: 15 kabinetų 

atsiras ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigose Rokiškio rajone. 

 

Ramanauskaitė, Kristina 

Tradicinėje žemdirbių šventėje išrinkti pažangiausi Rokiškio rajono ūkiai: / Kristina 

Ramanauskaitė. – Iliustr. – // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2022, lapkr. 4, p. 1, 8–9. 

Spalio 25 d., Rokiškio kultūros centre, vyko tradicinė rajono žemdirbių šventė, kurią organizavo 

Rokiškio rajono ūkininkų sąjunga bei Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio 

skyrius. Jos metu buvo paskelbti pažangiausi metų ūkiai, apdovanoti emigracijos pagundoms 

atsispyrę ir Lietuvoje besikuriantys ūkininkai, taip pat jaunieji, ieškantys alternatyvių veiklų bei 

ekologinę augalininkystę plėtojantys ūkių savininkai, stambieji žemdirbiai ir kiti. Ūkininkus sveikino 

Rokiškio rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas Mindaugas Petkevičius, Utenos, Kupiškio, Biržų, 

Anykščių ūkininkų sąjungų atstovai, Seimo nariai Vidmantas Kanopa ir Jonas Jarutis, Rokiškio 

rajono vietos veiklos grupės nariai. Rokiškio rajono savivaldybės meras Ramūnas Godeliauskas, 

įteikė padėkas pažangiausiems metų ūkininkams. Žemės ūkio ministro patarėjas Daivaras Rybakovas 

įteikė Ministerijos padėkas Jolantai Jasiūnienei bei Kairelių kaimo bendruomenei ir jos pirmininkei 

Danutei Vaičiulienei, Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Raimundas Juknevičius įteikė padėką 

Vladimirui Lekandrai – profesionaliam ugniagesiui gelbėtojui, kuris be tarnybos, ūkininkauja pieno 

ūkyje. Straipsnyje yra pateiktas visų apdovanojimų sir laimėtojų sąrašas. 

 

ŠIAURĖS RYTAI 

 

Gruodžio 7 d. 12 val.: [skelbimas]: / Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka. 

– // Šiaurės Rytai. – ISSN 1392-9240. – 2022, lapkr. 29, p. 10. 



Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje vyks Senjorų arbatėlės renginys 

„Pasaulis už ekrano“, kuriame dalyvaus „Senjorų Pasaulio“ bendruomenės komanda. Edukacinį 

pranešimą skaitys Luminor banko sukčiavimo rizikos valdymo skyriaus vadovas Linas Sadeckas, su 

senjorais susitiks savanorė Vida Greičiuvienė. Koncertuos Kupiškio TAU vokalinis ansamblis 

„Dar padainuosim“, vadovė G. Kliaugienė.  

 

TAUTINIŲ BENDRIJŲ NAUJIENOS 

 

Baltmiškė, Karolina 

Holokausto atmintis – amžina žmogiškumo, moralės ir vertybių pamoka: / Karolina Baltmiškė. 

– Iliustr. – // Tautinių bendrijų naujienos. – ISSN 2029-7394. – 2022, Nr. 3, p. 12. 

Rugpjūčio 6 d. Alytaus rusų šeštadieninė mokykla kartu su nuolatiniu partneriu Alytaus rusų 

kultūros draugija „Malachit“ renginiu „Holokausto atgarsiai“ prisiminė tuos, kurie per Antrąjį 

pasaulinį karą vien dėl tautybės buvo nužudyti koncentracijos stovyklose, sušaudyti miškuose. Apie 

renginį Kupiškio aukoms atminti. 

 

UKMERGĖS ŽINIOS 

 

Zinkevičienė, Kristina 

Tarp laureatų – ir ukmergiškiai: / Kristina Zinkevičienė. – Iliustr. – Rubrika: Tikėjimo tiesų 

tiltai. – // Ukmergės žinios. – ISSN 1392-852X. – 2022, lapkr. 11, p. 7. 

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Panevėžio bendrijos regioninė konkursinė liaudies meno 

paroda „Aukso vainikas“ vyko Biržų krašto muziejuje spalio 4–29 d. Parodoje eksponuoti 60-ies 

tautodailininkų darbai iš Anykščių, Biržų, Kupiškio, Ukmergės, Pasvalio, Rokiškio, Panevėžio. 

Ukmergės kraštui atstovavo ir savo darbus pristatė tautodailininkai: Stanislovas Zinkevičius, Kristina 

Zinkevičienė, Laima Dzigaitė, Ričardas Kupcikevičius, Vita Vaitkevičienė, Valentinas Butkus. 

Parodos metu išrinkti geriausi regiono liaudies meistrai. Tarp laureatų – ir ukmergiškiai L. Dzigaitė, 

S. Zinkevičius, V. Butkus. 

 

ŪKININKO PATARĖJAS 

 

Tavorienė, Vida 

Bezdančių karvių nereikia – auginsime svirplius!: / Vida Tavorienė. – Iliustr. – // Ūkininko 

patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2022, lapkr. 5, p. 1, 7. 



Rašoma, kad Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos atstovai įvertino visų 

Lietuvos ekonomikos sektorių priemones, kuriomis siekiama klimato neutralumo iki 2050 metų. Jų 

manymu, patvirtintame Nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane priemonių 

nepakanka, kad būtų pasiekti itin ambicingi Europos Sąjungos nusibrėžti tikslai ir Lietuvos prisiimti 

žalieji įsipareigojimai. Žemės ūkio srityje tarptautinės organizacijos ekspertai siūlo ne tik mažinti 

teikiamas iškastinio kuro lengvatas žemdirbiams, bet ir įvesti naujus mokesčius – už gyvulius ar jų 

išskiriamą metaną ir trąšas. Jie pastebėjo, kad Lietuvoje į dabartines apmokestinimo schemas nėra 

įtrauktas metanas ir azoto oksidas – pagrindiniai žemės ūkio teršalai. Siūloma lygiuotis į Naująją 

Zelandiją – pienininkystės lyderę, kuri yra ko gero pirmoji šalis pasaulyje, pasiūliusi žemės ūkio 

sektoriaus emisijų mokesčius – čia nuspręsta nuo 2025 m. apmokestinti ūkius pagal auginamų galvijų 

skaičių. Dabar atliekamas bandomasis tyrimas, po kurio paaiškės, ar tokią mokesčių sistemą bus 

įmanoma įgyvendinti ūkių lygiu, ar apmokestinimą nukreipti į perdirbimo sritį. Pateikiamos 

Kupiškio r. ūkininkės D. Adamonienės, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos viceprezidento, 

Griškabūdžio žemės ūkio bendrovės vadovo P. Puskunigio, Šakių r. ūkininko V. Brazaičio nuomonės. 

1. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO). 2. Rekomendacijos, tarptautinės. 

3. Rekomendacijos. 4. Žemės ūkis. 5. Mokesčiai. 6. Klimatas (klimatologija). 7. Kaita (kitimas). 

8. Gyvuliai. 9. Apsauga, aplinkos (aplinkosauga). 10. Ūkininkai. 11. Naujoji Zelandija. 12. Europos 

žaliasis kursas. 13. Europos Sąjunga (ES). 14. Lietuva. 15. Kupiškio r. 

 

Bielskis, Stasys 

Ūkininkai su ministru pasikalbėjo „akis į akį“: / Stasys Bielskis. – Iliustr. – // Ūkininko patarėjas. 

– ISSN 1392-2769. – 2022, lapkr. 15, p. 1, 3. 

Apie tai, kad Akademijoje (Kėdainių r.) surengtas išplėstinis Lietuvos ūkininkų sąjungos 

prezidiumo posėdis, kuriame dalyvavo žemės ūkio ministras K. Navickas. Posėdyje daug dėmesio 

skirta daugiametėms pievoms, kalbėta apie pievose statomas saulės elektrines, kurioms skiriamos 

didelės investicijos. Aptartos strateginio plano keliamos aktualijos – deklaravimo taisyklės, 

deklaruojami plotai, geros agrarinės aplinkosauginės būklės reikalavimai, ekoschemos, kaimo plėtros 

priemonių veikla ir t. t. Ministro klausta dėl paramų panaudojimo neefektyvumo ir už tai metamų 

kaltinimų žemdirbiams, dėl valstybinės ir vietinės reikšmės keliuose įrengiamos saugaus eismo 

infrastruktūros, dėl valstybinės žemės, įsiterpusios tarp ūkininkų sklypų iki 1 ha. 

 

VALSTIEČIŲ LAIKRAŠTIS 

 

Romanovskis, Andrius 



Ar reikėtų Rusijos piliečiams uždrausti įsigyti nekilnojamąjį turtą?: [pokalbis su 

A. Romanovskiu ir J. Jaručiu]: / [kalbėjosi] Arvydas Praninskas. – Portr. – // Valstiečių laikraštis. – 

2022, lapkr. 19, p. 4. 

Pokalbis su Lietuvos verslo konfederacijos prezidentu A. Romanovskiu („Turėtų lemti 

nacionalinio saugumo interesai“) ir Seimo vicepirmininku, Nacionalinio saugumo ir gynybos 

komiteto nariu, Valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos nariu J. Jaručiu („Reikia vertinti visas 

galimybes“) apie Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto siūlymą uždrausti Rusijos 

piliečiams Lietuvoje vykdyti nekilnojamojo turto sandorius, kol šalyje galioja nepaprastoji padėtis. 

Vien šiemet beveik 700 Rusijos piliečių Lietuvoje įsigijo nekilnojamojo turto. 

 

ZARASŲ KRAŠTAS 

 

Zolotuchina, Gražina 

„Kupiškėnai geri žmonės…“: / Gražina Zolotuchina; Vitos Juškėnienės nuotr. – Nuotr. – // 

Zarasų kraštas. – ISSN 1648-8490. – 2022, lapkr. 8, p. 6. 

Apie Zarasų savivaldybės, krašto muziejaus, bibliotekos edukacinę, pažintinę kelionę 

„Atrandame Kupiškio kraštą: tarmė, knyga, istorija“.  

 

Ragauskaitė, Gražina 

„Mes mokėsime didvyriais mirti…“: / Gražina Ragauskaitė. – // Zarasų kraštas. – ISSN 1648-

8490. – 2022, lapkr. 15, p. 2. 

Apie poetę partizanę Dianą Glemžaitę-Bulovienę (1925.10.29–1949.11.14). 

 

ŽMONĖS 

 

Jarutis, Justinas 

Savimi esu ten, kur tylą galiu rasti: [pokalbis su dainininku Justinu Jaručiu]: / [kalbėjosi] Jūratė 

Ražkovskytė. – Iliustr. – // Žmonės. – ISSN 1648-0597. – 2022, Nr. 44 (lapkr. 3), p. 22–32. 

Dainininkas Justinas Jarutis apie save, koncertus bei vertybes. „Dabar gyvenu geriausią savo 

gyvenimą – esu ten, kur noriu būti, ir darau tai, ką tikrai noriu. Patinka gilintis į save – tam irgi reikia 

skirti laiko. Turbūt iki trisdešimties gyveni daug negalvodamas – iš inercijos. Paskui jau supranti, kad 

ateinančius keturiasdešimt ar penkiasdešimt metų reikės gyventi pirmiausia su savimi –vadinasi, turi 

suprasti save“, – sako dainininkas.  

 


