
BIRŽIEČIŲ ŽODIS 

 

Bataitienė, Loreta 

Ūkininkai nusivylė supirkėju – prašė vieno cento, gavo… netesybas: / Loreta Bataitienė. – 

Iliustr. – // Biržiečių žodis. – ISSN 1392-7531. – 2022, liep. 1, p. 1, 5. 

Kupiškio rajono, Keginių kaimo ūkininkai Jolanta ir Rimvydas Šlapeliai daug metų tiekė pieną 

Biržų krašto įmonei „Nordic proteins“. Nepavykus susitarti dėl didesnės supirkimo kainos, ūkininkai 

nutraukė sutartį, tačiau turėjo sumokėti 300 eurų už netesybas. Apie įmonės pieno supirkimo kainas 

pasisako direktorius Audrius Jukna. 

 

Leščinskienė, Vilė 

Pristatė knygą apie Kupreliškį: / V. Leščinskienės inf. – Iliustr. – // Biržiečių žodis. – ISSN 

1392-7531. – 2022, liep. 5, p. 12. 

Kupiškio viešojoje bibliotekoje iš Kupreliškio kaimo kilusi Aldona Mikulionienė (Jackūnaitė) 

pristatė savo knygą „Mano vaikystės miestelis“. Renginio metu autorę kalbino bibliotekininkė Lina 

Matiukaitė.  

 

XXI AMŽIUS 

 

Vasiliauskienė, Aldona 

Mokslo istorikų konferencijoje paminėtas Dievo tarnas Mečislovas Reinys: / Aldona 

Vasiliauskienė. – Iliustr. – // XXI amžius. – ISSN 2029-1299. – 2022, birž. 10, p. 15. 

Apie Molėtuose, Lietuvos etnokosmologijos muziejuje, vykusią mokslo istorikų ir filosofų 

bendrijos konferenciją A SCIENTIA ET HISTORIA, skirtą Vytauto Didžiojo universiteto 100-

mečiui. Du pranešimai, skirti vienam iš universiteto kūrėjų arkivyskupui M. Reiniui. 

 

Minkevičius, Jonas 

Apie senus lašinius, grivinėlę, ir elgetos nupirktus vargonus: / Jonas Minkevičius. – Iliustr. – // 

XXI amžius. – ISSN 2029-1299. – 2022, liep. 29, priedas „Sidabrinė gija“ p. 4. 

Iš Kupiškio r. kilęs Jonas Minkevičius 2022 birželio 24 d. paminėjo 93 metų sukaktį. Ta proga 

spausdinamos 3 jo novelės: „Protėvių dovana“, „Grinvinėlė“, „Ką gaudžia vargonai“. 

 

Jonušytė, Aušra 



Pristatė studiją apie Ukrainą: / Aušra Jonušytė. – Iliustr. // XXI amžius. – ISSN 2029-1299. – 

2022, liep. 29, priedas „Abipus Nemuno“ Nr. 11, p. 4. 

Kupiškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje pristatyta A. Vasiliauskienės knyga 

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

 

Petrauskienė, Danutė 

Panevėžio vyskupijoje Kupiškio dekanate. Dveji atlaidai tą pačią dieną: / Danutė Petrauskienė. 

– Iliustr. // XXI amžius. – ISSN 2029-1299. – 2022, liep. 29, priedas „Katalikas“ Nr. 11, p. 2. 

Dveji atlaidai tą pačią dieną: Subačiaus miestelio bažnyčioje ir Stračnių kaimo koplytėlėje. 

 

Vasiliauskienė, Aldona 

Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčioje svečiuojasi ir pabėgėliai iš Ukrainos: / Aldona 

Vasiliauskienė. – Iliustr. // XXI amžius. – ISSN 2029-1299. – 2022, liep. 1, p. 44. 

Apie pabėgėlius iš Ukrainos, apgyvendinimą ir nemokamus lietuvių kalbos kursus, apie 

pasiaukojamą vienuolių bazilijonų darbą. 

 

GIMTASIS ROKIŠKIS 

 

Bičiūnaitė, Vilma 

Salų dvare baigėsi muzikos festivalis / Vilma Bičiūnaitė; Rudofo Lymano muzikos mokyklos 

archyvo nuotr. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, birž. 21, p. 2. 

Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla tęsia tradicijas rajono dvaruose rengdama Birželio 

muzikos festivalius. Trejus metus jie vyko Ilzenbergo dvare, šiemet Salų dvare. Festivalyje Rokiškio 

R. Lymano muzikos mokykla pristatė koncertą „Muzikinė vaivorykštė“, kuriame koncertavo 

mokyklos mokiniai, mokytojai bei Flora Kemundrytė, buvusi šios mokyklos mokinė. Senovinius 

šokius atliko Rokiškio kultūros centro Istorinių šokių ansamblis „Saltare la lavanda“. Buvo 

eksponuota Kupiškio meno mokyklos mokinių dailės darbų paroda, vyko jungtinis Kupiškio meno 

ir Rokiškio R. Lymano muzikos mokyklos jaunių chorų koncertas. Edukacinę programą-koncertą 

pristatė Panevėžio rajono Paįstrio kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestras „Dūdorėliai“. 

Apie festivalio keliavimą po skirtingus dvarus mintimis pasidalino Rokiškio R. Lymano muzikos 

mokyklos direktorė Vilma Steputaitienė.  

 

Bičiūnaitė, Vilma 



Tebesitęsia tyrimai: / Vilma Bičiūnaitė. – // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, liep. 

9, p. 2. 

Balandžio ir gegužės mėnesiais Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato 

suvestinėje registruoti keli neeiliniai įvykiai, tebevyksta tyrimai. Iš Kupiškio rajono gyventojos 

gautas pranešimas apie Juodupės seniūnijoje galimai neteisėtai kertamą giminaičio mišką. Moteriai 

pateikta miško pirkimo-pardavimo sutartis buvo su jos suklastotais parašais. Panevėžio apskrities PK 

Komunikacijos poskyrio vyresnysis specialistas Tadas Martinaitis vagystę laiko išskirtine, nes 

kirtimai pradėti galimai suklastojus dokumentus. Pasak Generalinės prokuratūros Komunikacijos 

skyriaus vyriausiosios specialistės Rasos Stundžienės šiuo metu atliekamas ikiteisminis tyrimas, 

įtariamasis nustatytas. Taip pat tebevyksta tyrimas ir dėl Pandėlio seniūnijoje, Apaščios kaime rasto 

sumušto vyro. Dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo įtariamai šioje byloje pateikti vienam asmeniui, 

tyrimui vadovauja Panevėžio apygardos prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė, 

tyrimą atlieka Panevėžio AVPK.  

 

GYVENIMAS 

 

Šimukauskaitė, Ramutė 

„Kur Nemuno mėlynas kelias“: / Ramutė Šimukauskaitė. – Iliustr. – // Gyvenimas. – ISSN 1648-

0392. – 2022, liep. 23, p. 6. 

Birštono seniūnijoje, Matiešionyse, svetingoje Galinių sodyboje, devintą kartą vyko Klojimo 

teatro festivalis „Kur Nemuno mėlynas kelias“. Festivalį pradėjo šeimininkai – Birštono vienkiemio 

teatras ir vaikų studija „Mes“. Savo spektaklius parodė Varėnos kultūros centro Matuizų teatras 

„Giraitė“, Rūdiškių kultūros centro „Bajorų“ teatras, pakvietęs pasižiūrėti žaismingą spektaklį „Trijų 

velnių valsas“ pagal Žemaitės „Trys mylimos“, Prienų kultūros ir laisvalaikio centro mėgėjų teatras 

„Langas“, Kupiškio kultūros centro, Skapiškio padalinio mėgėjų teatras „Stebulė“. Prieš 

atsisveikinant teiktos „Tulpės“ ir „Versmės“ sanatorijų dovanos geriausiems moters ir vyro vaidmenų 

atlikėjams, padėkota gausiam būriui rėmėjų. 

 

NAUJASIS GĖLUPIS 

 

IX klojimo teatrų festivalyje „Kur Nemuno mėlynas kelias“ – ir stiprios emocijos, ir juoko dozė: 

/ Birštono savivaldybės informacija. – Iliustr. – Rubrika: Prie Vytauto kalno. – // Naujasis Gėlupis. – 

ISSN 1392-7248. – 2022, liep. 30, p. 7. 



Liepos 16-ąją į Matiešionis, Galinių sodybą, vėl rinkosi klojimo teatro mėgėjai. Čia vyko 

tradicinis, nuo 2006 m. Birštono vienkiemio bendruomenės organizuojamas klojimų teatro festivalis 

„Kur Nemuno mėlynas kelias“. Festivalį atidarė Birštono savivaldybės mero pavaduotojas, Birštono 

vienkiemio bendruomenės pirmininkas Vytas Kederys. Sveikinimo žodį tarė LR Seimo nario 

Andriaus Palionio padėjėja, Birštono savivaldybės tarybos narė Valė Petkevičienė. Festivalį pradėjo 

emociškai itin stipri Birštono vienkiemio teatro poetinė kompozicija „Ar daug žmogui reikia?...“ 

(scenarijaus autorė ir režisierė Beata Klimavičienė). Savo spektaklius parodė Varėnos kultūros centro 

Matuizų teatras „Giraitė“, Rūdiškių kultūros centro „Bajorų“ teatras, Prienų kultūros ir laisvalaikio 

centro mėgėjų teatras „Langas“, Kupiškio kultūros centro Skapiškio padalinio mėgėjų teatras 

„Stebulė“. 

 

NEMUNAS 

 

Dargis, Alvydas 

Fotografo atostogos moterų kalėjime: / Alvydas Dargis. – Iliustr. – // Nemunas. – ISSN 0134-

3149. – 1998, Nr. 10 (spalis), p. 32–36. 

Straipsnis apie fotomenininką Stanislovą Bagdonavičių. Pateikiami trumpi biografijos faktai 

apie fotomenininko šeimą, aprašoma tarnyba tarybinėje armijoje ir kūrybinis procesas – 

fotografavimas. Fotomenininkas turėjo galimybę iš išlikusių negatyvų atskleisti svarbius mūsų 

istorijos faktus – rezistencinę kovą Lietuvoje. Dirbdamas „Panevėžio ryto“ redakcijoje, kaip 

fotoreporteris fotografavo teismuose, policijoje, morge. Vėliau gavo pasiūlymą dešimt dienų 

fotografuoti Panevėžio bendrojo režimo moterų pataisos darbo koloniją. Su fotomenininko 

komentarais. 

 

PANEVĖŽIO BALSAS 

 

Osteikaitė, Reda 

Kriminalisto rankoms paklūsta ir kamuolys, ir veržlėraktis: / Reda Osteikaitė. – Nuotr. – Priedas: 

Savaitgalis. – // Panevėžio balsas. – ISSN 1392-8201. – 2022, liep. 2 (Nr. 27), p. 6–7. 

Apie dalyvavimą Lietuvos policijos vyrų krepšinio rinktinėje ir parvežtą iš Prancūzijos bronzos 

medalį, krepšinio treniruotes laisvalaikiu ir automobilių remontą, nuosavo namo statybas, darbo 

policijoje subtilybes Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos 

tyrėjo Giedriaus Radzevičiaus, buvusio kupiškėno, dabar įsikūrusio Panevėžyje, pasakojimas. 

  



PANEVĖŽIO KRAŠTAS 

 

Krasauskas, Darius 

Teisiamosios paskutinis žodis – lyg nuo scenos: / Darius Krasauskas. – Iliustr. – // Panevėžio 

kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2022, liep. 1, p. 3. 

Už korupcinius nusikaltimus teisiamo Kupiškio mero Dainiaus Bardausko ir Kupiškio kultūros 

centro direktorės Jolitos Janušonienės byla beveik po 1 metų ir 4 mėnesių nuo jos perdavimo teismui 

pasiekė finišo tiesiąją. Panevėžio apygardos teisme išklausęs teisiamųjų ir J. Janušonienės advokatės 

kalbų teisėjas pranešė, kad nuosprendis bus skelbiamas beveik po pusantro mėnesio – rugpjūčio 

22 dieną. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Vietoj posėdžių – į Uošvės Liežuvio salą: / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. – // Panevėžio kraštas. 

– ISSN 2424-5100. – 2022, liep. 8, p. 3. 

Likus mažiau nei metams iki savivaldos rinkimų – permainos Kupiškio rajono taryboje. Tarybos 

nario mandato netikėtai atsisakė 69 metų konservatorius Algirdas Gasiūnas. Jį rajono taryboje pakeitė 

konservatorius 44 metų subatėnas Valdas Šateika. A. Gasiūnas sako, kad atsistatydino ne dėl politinių 

motyvų, o dėl darbo. Jis dirbs Kupiškio seniūnijoje sodininku, prižiūrės Uošvės Liežuvio salą. 

 

Kudirkienė, Gailutė 

Drobę tapyti pasiklojo aukštoje žolėje: / Gailutė Kudirkienė. – Iliustr. – // Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2022, liep. 19, p. 8–9. 

Panevėžio rajone, Ėriškiuose, vyko tapytojų pleneras, į kurį suvažiavo dailininkai ir 

tautodailininkai iš Panevėžio, Kupiškio, Biržų, Ukmergės, Molėtų ir Vilniaus. Su Ėriškių kultūros 

centro vadovės ir plenero organizatorės Justės Grižės komentarais. Plenere dalyvavo Kupiškio atstovė 

Genia Vaičikauskienė ir Algirdas Venckus. 

 

ROKŠKIO SIRENA 

 

Grigalienė, Rita 

„Seklyčioje 2022“ – dėmesys lietuviškajam mėgėjų teatrui: / Rita Grigalienė. – Iliustr. – // 

Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2022, rugpj. 2, p. 1, 6. 

Panemunėlis šiais metais yra Mažoji Lietuvos kultūros sostinė, kurioje liepos 30–31 d. vyko 

XVIII Rokiškio rajono kaimo mėgėjų teatrų festivalis „Seklyčia“. Festivalio metu parodyti septyni 



spektakliai bei teatralizuota kompozicija, kurios autorė – režisierė Neringa Danienė. Pirmąją 

festivalio dieną, netoli Panemunėlio Šv. Juozapo globos bažnyčios, pievelėje prie buvusios 

klebonijos, buvo parodyti Kupiškio kultūros centro Skapiškio teatro „Stebulė“, Anykščių kultūros 

centro Svėdasų skyriaus mėgėjų teatro „Iliuzija“ bei Rokiškio rajono, Obelių bendruomenės centro 

mėgėjų teatro spektakliai. Antrąją festivalio dieną buvo perkirpta naujosios scenos, netoli 

Panemunėlio mokyklos-daugiafunkcio centro, atidarymo juostelė. Liepos 31 d., spektaklius rodė 

Panevėžio rajono Miežiškių kultūros centro Nevėžio padalinio suaugusiųjų mėgėjų teatras „Plepys“, 

Panevėžio rajono Ramygalos kultūros centro jaunimo teatras „AkMenukai“, Ukmergės rajono 

Taujėnų mėgėjų teatras „Bičiuliai“ bei Rokiškio kultūros centro Priemiesčio padalinio mėgėjų teatras 

„Šnekutis“. Festivalio svečius sveikino Rokiškio rajono savivaldybės Komunikacijos ir kultūros 

skyriaus vedėja Irena Matelienė, Rokiškio rajono savivaldybės Panemunėlio seniūnijos seniūnė Dalia 

Dubenčiukienė. Festivalio vedėja Audronė Šakalienė bei renginio organizatoriaus Rokiškio rajono 

Panemunėlio mokyklos-daugiafunkcio centro atstovė direktorė Inga Belovienė kiekvienam festivalio 

svečiui įteikė atminimo dovanas – medžio drožėjo Vidmanto Zakarkos medines skulptūrėles bei 

rėmėjų AB „Rokiškio sūris“ dovanas. 

 

ŠIAURĖS RYTAI 

 

Morkūnienė, Jurgita 

Biržuose naikins veterinarijos tarnybą: / Jurgita Morkūnienė. – Iliustr. – // Šiaurės Rytai. – ISSN 

1392-9240. – 2022, liep. 26, p. 3. 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Panevėžio departamentas informuoja, kad nuo 

2023 metų sausio 1 dienos Panevėžio apskrities rajonuose lieka du skyriai – Rokiškio ir Pasvalio. 

Kupiškio ir Biržų skyriai naikinami.  

 

UKMERGĖS ŽINIOS 

 

Ukmergėje vyko jaunimo festivalis JAUJAU'22: / UŽ inf. – Iliustr. – // Ukmergės žinios. – ISSN 

1392-852X. – 2022, liep. 26, p. 8. 

Ukmergėje dvi dienas vyko Aukštaitijos jaunimo centrų ir erdvių festivalis JAUJAU'22. Daugiau 

kaip šimtas jaunuolių su vadovais atvažiavo iš Molėtų, Širvintų, Kupiškio, Rokiškio, Ramygalos, 

Panevėžio, Šeduvos, Radviliškio. Festivaliui šiemet pasirinktas laisvę, meilę ir taiką skleidžiantis 

hipių aprangos kodas. Ukmergiškių inicijuotas renginys – Jaunimo reikalų agentūros finansuotos 

centro vykdomos programos „Tingiu nieko neveikti“ dalis. 



 

ŪKININKO PATARĖJAS 

 

Juškienė, Virginija 

Paminklas žuvusiems – savo rankomis: / Virginija Juškienė. – Iliustr. – Rubrika: Atmintis. 

Renginiai. – // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2022, birž. 18, p. 12. 

Apie Skapiškyje, Kupiškio r., atidengtą paminklą žuvusiems partizanams, paminklo iniciatorių 

Vidmantą Markevičių, paminklo autorius Bronių ir Klaidą Mačernius. 

 

Juškienė, Virginija 

Aukštaitijos ūkininkus šokdina gervės: / Virginija Juškienė. – Iliustr. – // Ūkininko patarėjas. – 

ISSN 1392-2769. – 2022, birž. 14, p. 9. 

Apie gervių padaromą žalą ūkininkams, kai jos sulesa pasėtą sėklą ir daigus. Pasakojama apie 

Aukštupėnų kaimo (Kupiškio r.) ūkininkės Danutės Adamonienės rūpesčius, kai gervės 

suniokojo beveik 50 ha jos pasėtų kukurūzų ploto. Kol kas nėra numatyti jokie tokių nuostolių 

kompensavimo mechanizmai. 

 

Juškienė, Virginija 

Žemės ūkis – pokyčių, pažadų ir strategijų pinklėse. Jis kantrus, gyvas, žalias ir žydintis: / 

Virginija Juškienė. – Iliustr. – // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2022, liep. 19, p.1, 8–9. 

Apie tai, kad Z. Aleksandravičiaus ūkyje Juodpėnų kaime, Kupiškio r. vyko BASF inicijuota 

lauko diena apie tvarų ūkininkavimą. Diskusijoje buvo kalbama apie bioįvairovės išsaugojimo 

galimybes, kaip jas skatina valstybė, ar suderinamas šiuolaikinis ūkininkavimas ir biologinė įvairovė. 

Renginyje dalyvavo žemės ūkio ministras K. Navickas, ministerijos specialistų komanda, 

europarlamentaras J. Olekas, daugiau nei du šimtai žemdirbių. K. Navickas sakė, kad kai kurie 

europiniai žalieji reikalavimai yra aiškiai pertekliniai, pritaikyti pietų šalims, o mes esame labiau 

šiaurėje, taigi chemijos ribojimai – iki 2030 metų sumažinti 50 proc. augalų apsaugos produktų – turi 

būti koreguojami. 

 

VALSTIEČIŲ LAIKRAŠTIS 

 

Konkurso „Metų ūkis 2021“ pirmos vietos nugalėtojui – ministro K. Navicko padėka: / parengta 

pagal ŽŪM. – Iliustr. – // Valstiečių laikraštis. – ISSN 1021-4526. – 2022, liep. 13, p. 8. 



Informuojama, kad konkurso „Metų ūkis 2021“ pirmą vietą kartu su kitų rajonų laureatais šiemet 

laimėjo E. H. Jastramskas, kurį pasveikino žemės ūkio ministras K. Navickas. Ministras sakė, kad 

„Jastramskų ūkyje gimsta galutinis produktas – aliejus. Taip ūkyje sukuriama didesnė pridėtinė vertė. 

Be to, darbo pakanka trims kartoms: seneliams, vaikams, anūkams. Akivaizdu, kad ūkio tęstinumas 

užprogramuotas – senelių patirtį perima anūkai. Tokie šeimos ūkiai perspektyvūs dar ir todėl, kad 

juose dera patirtis ir naujovės, o visa tai vainikuoja geri rezultatai“. Šio konkurso laimėtojas – 22 

metų Edvinas Pakšys iš Kupiškio r.  

 

Skripkauskas, Juozas 

Žemdirbiai – žemės pagrindinės misijos garantas: / Juozas Skripkauskas. – Iliustr., lent. – // 

Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2022, liep. 12, p. 1, 8, 10. 

Apie Plungėje įvykusį žemdirbių visuomenės metų renginį – „Metų ūkis 2021“ finalą. Šventėje 

dalyvavo europarlamentaras J. Olekas, kuris atkreipė dėmesį, kad beveik trečdalis ES paramos 

skiriama žemės ūkiui, ji atkeliauja ir į Lietuvą, Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas 

V. Pranckietis, žemės ūkio ministras K. Navickas, kuris padėkos raštą įteikė Lazdijų r. ūkininkams 

E. H. ir D. Jastramskams. Renginį pradėjo Lietuvos sąjungos pirmininkas R. Juknevičius. Pateikiama 

konkurso „Metų ūkis 2021“ laimėtojų lentelė. Šio konkurso laimėtojas – 22 metų Edvinas Pakšys iš 

Kupiškio r.  

 

ZARASŲ KRAŠTAS 

 

Jasėnas, Justas 

Dirsteliu į laikrodį Molėtuose… [eilėraštis]: / Justas Jasėnas. – // Zarasų kraštas. – ISSN 1648-

8490. – 2022, liep.8, p. 7. 

 


