
BIRŽIEČIŲ ŽODIS 

 

Leščinskienė, Vilė 

Kol Biržų valdžia miega, Rokiškio ir Kupiškio kraštuose kyla sporto ir sveikatingumo 

kompleksai: / Vilė Leščinskienė. – Iliustr. – // Biržiečių žodis. – ISSN 1392-7531. – 2022, rugpj. 30, 

p. 6. 

Apie Rokiškyje ir Kupiškyje statomus sporto kompleksus pasisako vadovai Andrius Burnickas 

ir Kęstutis Jakštas. 

 

BŪDAS 

 

Diržius, Rimantas 

Kas tebemuša ripką? [pokalbis su Lietuvos ritinio federacijos vadovu Rimantu Diržiumi]: / 

[kalbėjosi] Juozas Šuorys. – Iliustr. – Rubrika: Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas. – // 

Būdas. – ISSN 2669-0403. – 2022, Nr. 5, p. 72. 

Ritinys (ripka) buvo žaidžiamas ir Kupiškyje. 

 

DARBAS 

 

Kupiškio kultūros centras kviečia į pirmąjį tarptautinį muzikos festivalį: – Iliustr. – // Darbas. – 

ISSN 1392-8287. – 2022, rugpj. 9, p. 6. 

Apie festivalio programą. 

 

XXI AMŽIUS 

 

Samuolytė, Vaida 

Palėvenės vienuolyno istorija tęsiasi: / Vaida Samuolytė. – Iliustr. // XXI amžius. – ISSN 2029-

1299. – 2022, rugpj. 26, Nr. 13, priedas „Abipus Nemuno“, p. 4.  

Palėvenės vienuolyne vyksta rekonstrukcijos darbai, vienuolynas prikeliamas naujam gyvenimui. 

 

GIMTASIS ROKIŠKIS 

 

Bičiūnaitė, Vilma 

Spektaklio repeticiją vedė Juozas Tumas–Vaižgantas: / Vilma Bičiūnaitė; V. Bičiūnaitės nuotr. 

– Iliustr. – // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, rugpj. 2, p. 6. 

Panemunėlyje vyko XVIII Rokiškio rajono kaimo mėgėjų teatrų festivalis „Seklyčia“, kuriame 

dalyvavo rajono teatralai, svečiai iš Kupiškio, Anykščių, Panevėžio ir Ukmergės rajonų. Pirmieji 

teatralizuotą kompoziciją „Lietuviško teatro lopšys“ vaidino Panemunėlio bendruomenės nariai. 

Kompozicija buvo skirta pirmajam lietuviškam vaidinimui „Nepadėjus nėr ko kasti“, parodytam 

1893 m. Šią pjesę parašė kunigas, rašytojas Juozas Tumas-Vaižgantas. Spektaklyje kunigą vaidino 

muzikantas, humoristas Giedrius Viduolis. Obeliečiai, vadovaujami režisierės Aldonos Žėkienės 

suvaidino Viktoro Miliūno pjesę „Nakties paukščiai“. Kupiškio kultūros centro Skapiškio teatras 

„Stebulė“ pristatė spektaklį „Nulaužytų šakų giesmės“, kuriuo sugrąžino į trėmimo į Sibirą laikus ir 

pasakojo tragišką partizanų būrio vado Alfonso Augulio bei jo šeimos istoriją. Anykščių kultūros 



centro Svėdasų skyriaus mėgėjų teatras „Iliuzija“ vaidino pagal Justino Tertelio pjesę „1/3 

gyvenimo“, kurioje privertė susimąstyti, kas gyvenime yra sapnas, o kas tikrovė. Panevėžio rajono 

Miežiškių kultūros centro Nevėžio padalinio teatras „Plepys“ suvaidino spektaklį „Motinos dalia“. 

Ramygalos kultūros teatras „Akmenukai“ rodė spektaklį „Visiškas Rudnosiukas“, Ukmergės rajono, 

Taujėnų mėgėjų teatars „Bičiuliai“ rodė „Nuomą ir tris kiaušinius“. Bajorų teatrui „Šnekutis“ 

atstovavo Nijolė Čirūnienė su monospektakliu „Atėjau, kad nepamirštum“. Vaidintus spektaklius 

apibendrino kultūrinės veiklos organizatorė Audronė Šakalienė. Šis festivalis yra vienas iš Lietuvos 

mažosios kultūros sostinės renginių.  

 

GIMTOJI ŽEMĖ 

 

Pranskevičienė, Daiva 

Ukmergėje vyko jaunimo festivalis JAUJAU' 22: / Daiva Pranskevičienė. – Iliustr. – // Gimtoji 

žemė. – ISSN 1392-8090. – 2022, rugpj. 3, p. 4. 

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.  

„Deltuvos kultūros namuose…“ / „G. ž.“ inform. – Iliustr. // Gimtoji žemė. – ISSN 1392-8090. 

– 2022, rugpj. 27, p. 9. 

Ukmergės rajono Deltuvos kultūros namuose klubas „Taktika“ organizavo šaškių turnyro 

„Deltuvos žemei – 803“ antrą turą. Į jį atvyko dalyviai iš Alytaus, Panevėžio, Vilniaus, Kupiškio, 

Širvintų, Molėtų, Anykščių, Jonavos ir Ukmergės rajonų.  

 

KATALIKŲ KALENDORIUS-ŽINYNAS 

 

A. a. kun. jubil. Antanas Juška (P): (1906–1929–1991): [nekrologas] // Katalikų kalendorius-

žinynas. – ISSN 1822-6787. – P. 96–97. 

Gimė 1906 m. Subačiuje – mirė 1991 02 15 Panevėžyje. Nuo 1989 m. – Panevėžio Šv. Petro ir 

Povilo bažnyčios altaristas. 

 

LIETUVOS RYTAS 

 

Kuizinaitė, Milda 

Paramą kyšiu palaikę prokurorai nusvilo: / Milda Kuizinaitė. – Portr. – // Lietuvos rytas. – ISSN 

1392-2351. – 2022, rugpj. 25, p. 3. 

Apie tai, kad Panevėžio apygardos teismas išteisino Kupiškio merą D. Bardauską ir šio rajono 

Kultūros centro direktorę J. Janušonienę, panaikino jiems pareikštus kaltinimus korupcija. 

Teisiamųjų suole jie buvo atsidūrę dėl keletą metų prie Kupiškio marių rengto meno festivalio 

„Stichijos“. Teismas nustatė, jog ieškodami šventės rėmėjų nei meras, nei Kultūros centro direktorė 

negavo jokios asmeninės naudos, o pinigai, kuriuos savivaldybė gavo iš prekybininkų, negali būti 

laikomi kyšiu, nes visi jie buvo panaudoti šventėms rengti. „Lietuvos rytas“ primena buvusiam 



Panevėžio merui V. Satkevičiui, dabartiniam Panevėžio merui R. M. Račkauskui, Utenos merui 

A. Katinui keltas bylas. 

 

Kuizinaitė, Milda 

Prokurorai pralenkė net uošvės liežuvį: / Milda Kuizinaitė. – Portr. – // Lietuvos rytas. – ISSN 

1392-2351. – 2022, rugpj. 30, p. 2. 

Žurnalistės komentaras Panevėžio apygardos teismui išteisinus Kupiškio merą D. Bardauską ir 

šio rajono Kultūros centro direktorę J. Janušonienę, panaikinus jiems pareikštus kaltinimus 

korupcija. Teisiamųjų suole jie buvo atsidūrę dėl keletą metų prie Kupiškio marių rengto meno 

festivalio „Stichijos“. Prokurorams nepavyko įrodyti, kad meras, Kultūros centro direktorė gavo 

asmeninės naudos. 

 

PANEVĖŽIO KRAŠTAS 

 

Per mėnesį – keturios piktojo viruso aukos: / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. – // Panevėžio kraštas. 

– ISSN 2424-5100. – 2022, rugpj. 2, p. 4. 

Pateikiami statistiniai liepos mėnesio duomenys apie koronavirusą Panevėžio apskrityje. Liepos 

mėnesį apskrityje patvirtinti 889 nauji koronaviruso atvejai, iš jų Panevėžio mieste 480, rajone –78, 

Biržuose – 136, Rokiškyje – 98, Pasvalyje – 60, Kupiškyje – 37. 

 

Krasauskas, Darius 

Juodus pinigus išplovė itin gražūs tikslai: / Darius Krasauskas. – Iliustr. – // Panevėžio kraštas. 

– ISSN 2424-5100. – 2022, rugpj. 26, p. 1–2. 

Už korupcinius nusikaltimus teisiamas Kupiškio meras Dainius Bardauskas pirmosios 

instancijos teisme išgirdo išteisinamąjį nuosprendį. Panevėžio apygardos teismo teisėjas Donatas 

Jatužis nusprendė, kad D. Bardauskas nekyšininkavo, neužsiėmė prekyba poveikiu ir nieko nekurstė 

klastoti dokumentų. Su meru teisiama Kupiškio kultūros centro vadovė Jolita Janušonienė taip pat 

išteisinta. 

 

Kudirkienė, Gailutė 

Dar vis mena vėjo atpūstą parašiutininką: / Gailutė Kudirkienė. – Iliustr. – // Panevėžio kraštas. 

– ISSN 2424-5100. – 2022, rugpj. 23, p. 8–9. 

Apie Kupiškio rajono Paketurių kaimą bei jo gyventojus. 

 

PRIE NEMUNĖLIO 

 

Aleknienė, Violeta 

Juozas Tūbelis ir gimtasis kraštas: / Violeta Aleknienė. – Iliustr. – Bibliografija: 58 pavad. – // 

Prie Nemunėlio. – ISSN 1822-6221. – 2022, Nr. 1(48), p. 3–23. 

Panemunėlio parapijoje gyvenusi garsioji Tūbelių šeima Lietuvai davė išskirtinę asmenybę. 

Apsisprendimą būti valstybininku kraštiečio Juozo Tūbelio gyvenimo kelyje formavo teisingo ir 

sąžiningo tėvo pavyzdys, tautos šaknis sauganti ir puoselėjanti šeima, artimųjų gerumas, paveldėtas 

charakteris. Išlikusiais žmonių prisiminimais, straipsniais ir žinutėmis spaudoje primenama, kad šis 

valstybės vyras niekada nepamiršo savo gimtinės ir kuo galėdamas darė įtaką Rokiškio apskrityje 



vykstančioms švietimo ir ekonomikos pertvarkoms. Straipsnyje rašoma, kad 1903 m. J. Tūbelis 

Panevėžyje įsteigė slaptą mokyklą, kartu su vaikystės draugu Juozu Kubiliumi mokė jaunimą. Abu 

mokytojai lankė slaptus suėjimus J. Matijošaitienės-Biliūnienės bute. 

 

ROKIŠKIO 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. 

 

SAVAITGALIS 

 

Bruzgytė, Greta 

Egzotiškasis Balis atkeliavo prie Kupiškio: / Greta Bruzgytė. – Iliustr. – Rubrika: Savaitgalis 

pramogauk. – // Savaitgalis. – ISSN 2669-2546. – 2022, Nr. 31 (rugpj. 6), p. 24–25. 

Apie verslininkų S. ir P. Pranckūnų įkurtą kavinę „Marių terasa“, namelius ant Kupiškių marių. 

 

SEKUNDĖ 

 

Kupiškio meras – išteisintas: / „Sekundės“ inf. – Iliustr. – // Sekundė. – ISSN 1392-3951. – 

2022, rugpj. 25, p. 5. 

Panevėžio apygardos teismas nusprendė, kad nei Kupiškio meras Dainius Bardauskas, nei 

savivaldybės kultūros centro direktorė Jolita Janušonienė nėra kalti dėl jiems inkriminuotų 

nusikalstamų veikų – reikalavimo duoti kyšį ir jo priėmimo, prekybos poveikiu, dokumentų 

klastojimo ir kurstymo suklastoti dokumentą. 

 

Jalianiauskienė, Vitalija 



Neįkainojamas seserų palikimas: / Vitalija Jalianiauskienė. – Iliustr. – Rubrika: Aukštaitijos 

senvagė. – // Sekundė. – ISSN 1392-3951. – 2022, rugpj. 26, p. 6–7. 

Apie seseris Glemžaites – Stefaniją, Elvyrą bei Mikaliną – bei jų sukauptą tautinių drabužių 

kolekciją, dabar saugomą Kupiškio etnografijos muziejuje. Su Kupiškio muziejininkės istorikės 

Aušros Jonušytės pasakojimu. 

 

ŠIAURĖS ATĖNAI 

 

Frank, Eglė 

Vėros režisuotas pasaulis: / Eglė Frank. – Iliustr. – // Šiaurės Atėnai. – ISSN 1392-7760. – 2022, 

rugpj. 5 (Nr. 15), p. 6. 

Apie Veronikos Šleivytės fotografiją ir šiuo metu Nacionalinėje dailės galerijoje veikiančią jos 

parodą „Kartais Vėra taip atrodo“. 

 

TAUTINIŲ BENDRIJŲ NAUJIENOS 

 

Išvyka į Skapiškio ukrainistikos muziejų: / TDM inf. – Iliustr. – // Tautinių bendrijų naujienos. 

– ISSN 2029-7394. – 2022, Nr. 2, p. 23. 

Tautinių mažumų departamentas su Lietuvos ukrainiečių bendruomenės atstovais lankėsi 

Kupiškio rajone, Skapiškyje, aplankė Aldonos Vasiliauskienės įkurtą muziejų. 

 

 

UKMERGĖS ŽINIOS 

Deltuvos kultūros namuose…“: – // Ukmergės žinios. – ISSN 1392-852X. – 2022, rugpj. 26, 

p. 6. 

Ukmergės rajono Deltuvos kultūros namuose klubas „Taktika“ organizavo šaškių turnyro 

„Deltuvos žemei – 803“ antrą turą. Į jį atvyko dalyviai iš Alytaus, Panevėžio, Vilniaus, Kupiškio, 

Širvintų, Molėtų, Anykščių, Jonavos ir Ukmergės rajonų. 

 

UTENIS 

 

Kaziela, Vytautas 

Po Kupiškio rajono dvarus: / Vytautas Kazela. – Iliustr. – // Utenis. – ISSN 1392-396X. – 2022, 

rugpj. 27, p. 4, 9. 

Apie Kupiškio rajone esantį Noriūnų dvarą, Palėvenės Šv. Domininko bažnyčią ir Dominikonų 

vienuolyną.  

 

ŪKININKO PATARĖJAS 

 

Juškienė, Virginija 

Jaunatviškas Aukštupėnų kaimas: prie piliakalnio ir prie miesto: / Virginija Juškienė. – Iliustr. 

– Rubrika: Istorija ir dabartis. – // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2022, rugpj. 30, p. 14. 

Apie Kupiškio rajono kaimą ir jo bendruomenę (pirmininkė Edita Šlapelienė). Bendruomenė turi 

nuotraukų stendą, kurį parengti ir surinkti nuotraukas padėjo muziejininkė Aušra Jonušytė. 



 

Juškienė, Virginija 

Lietuviškas vasarojimas pas braliukus latvius: / Virginija Juškienė. – Iliustr. – Rubrika Toli arti. 

– // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2022, rugpj. 27, p. 14. 

Apie lietuvių pamėgtą Jūrmalos kurortą Latvijoje. 

 

Juškienė, Virginija 

Vilkai ir žmonės – kompromisai bei sprendimai: / Virginija Juškienė. – Iliustr., portr. – Rubrika: 

„Ūkininko patarėjo“ tema. – // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2022, rugpj. 20, p. 10. 

Apie ūkininko Ričardo Barzdenio Žižmariškio kaime, Kupiškio rajone, aptvare laikančio 

nemažą dėmėtųjų elnių bandą, patiriamus nuostolius dėl vilkų. Taip pat pokalbis su ūkininku, 

medžiotoju ir mokslininku Petru Adeikiu apie vilkų daromą žalą. 

 

Juškienė, Virginija 

Jis sutinka ir išlydi, gaivina, linksmina ir ramina: / Virginija Juškienė. – Iliustr. – Rubrika: 

Paveldas. – // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2022, rugpj. 13, p. 12. 

Apie namudinę aludarystę, išlikusią Šiaurės Lietuvoje, Biržuose, Kupiškyje, Pasvalyje. Jos 

tradicija Biržuose ir Kupiškyje įrašyta į Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą. Taip pat 

apie Kupiškio etnografijos muziejuje eksponuojamą parodą „Namudinės aludarystės kultūra ir 

tradicijos“. Savo žiniomis pasidalijo aludaris, folkloro kolektyvo „Kupkėmis“ dalyvis Gintas Vaitonis 

ir etnografė, „Kupkėmio“ vadovė Alma Pustovaitienė. 

 

Palėvenės vienuolynas – istorija tęsiasi: / KIC fotoinformacija. – Iliustr. – Rubrika: Paveldas. – 

// Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2022, rugpj. 4, p. 16. 

Kultūros infrastruktūros centro užsakymu Palėvenės vienuolyne (Kupiškio r.) vyksta tvarkybos 

darbai, pastatas prikeliamas naujam gyvenimui. 


