
GIMTOJI ŽEMĖ 

 

Pėšina, Arvydas 

Varžėsi Aukštaitijos seniūnijų sporto žaidynėse: / Arvydas Pėšina. – Iliustr. – // Gimtoji žemė. 

– ISSN 1392-8090. – 2022, rugs. 10, p. 9. 

Utenoje vyko antrosios Aukštaitijos seniūnijų sporto žaidynės, kuriose savivaldybėms atstovavo 

geriausi seniūnijų sportininkai. Varžėsi Utenos, Anykščių, Molėtų, Kupiškio, Ukmergės, Ignalinos 

bei Zarasų rajonų komandos. Žaidynėse Ukmergės merginų paplūdimio tinklinio komanda iškovojo 

pirmą vietą. 

 

NAUJASIS ŽIDINYS 

 

Jonušys, Laimantas 

Visų pirma save laikau aistringu skaitytoju: Laimantą Jonušį kalbina Jūratė Čerškutė: / . – Portr. 

– // Naujasis židinys-Aidai. – ISSN 1392-6845. – 2022, Nr. 4, p. 57–61. 

Pokalbis su vertėju, literatūros kritiku apie jo vertimus ir literatūrą apskritai. 

 

PANEVĖŽIO KRAŠTAS 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Ukrainietei gydytojai surado ir butą – kad tik pasiliktų: / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. – // 

Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2022, rugs. 6, p. 4. 

Gydytojų stokojančiai Kupiškio ligoninei pavyko prisivilioti ukrainietę gydytoją. Rajono taryba 

antradienį vieningai patenkino ligoninės prašymą išnuomoti dviejų kambarių savivaldybės butą iš 

karo siaubiamos Ukrainos atvykusiai medikei. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Kolumbariumas nemokamas, bet mokėti teks: / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. – // Panevėžio 

kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2022, rugs. 6, p. 2. 

Kupiškio rajono taryba pritarė naujai laidojimo tvarkai. Kupiškėnai nuo šiol mirusius 

artimuosius galės laidoti ne tik karste, bet ir urnoje. Šiemet kolumbariumas su 30 vietų urnoms 

įrengtas naujosiose miesto kapinėse Byčių kaime. Kolumbariumo niša pareiškėjui bus išnuomota 

50 metų, po to sutartis galės būti pratęsta. Už kolumbariumo priežiūrą teks mokėti 1,17 euro už 

mėnesį. 



 

Krasauskas, Darius 

Grumtynes su vilku baigė peilio dūriais: / Darius Krasauskas. – Iliustr. – // Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2022, rugs. 6, p. 3. 

Apie Kupiškio rajone, Alizavos seniūnijoje, Žaidelių kaime gyvenančio 64 metų Elfaizo 

Ismailovo grumtynes su jo avis užpuolusiu vilku. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Meras pateko į kuriozinę situaciją: / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. – // Panevėžio kraštas. – ISSN 

2424-5100. – 2022, rugs. 30, p. 3. 

Kupiškio rajono meras Dainius Bardauskas pareigūnams įkliuvo už tai, kad rugsėjo 5 dieną 

pastatė automobilį Vytauto gatvėje priešais Kupiškio savivaldybės pastatą ir viršijo 2 valandų leistiną 

stovėjimo limitą šioje vietoje. Už šį kelių eismo taisyklių pažeidimą merui buvo skirta pusė 

minimalios baudos – 15 eurų. 

 

Kudirkienė, Gailutė 

Šimtametės liepos girdėjo unikalių dainų: / Gailutė Kudirkienė. – Iliustr. – // Panevėžio kraštas. 

– ISSN 2424-5100. – 2022, rugs. 27, p. 3, 8–9. 

Apie Kupiškio rajono Skverbų kaimą, jo praeitį ir dabartį, vietinius gyventojus. 

 

Krasauskas, Darius 

Juodas aludarių gėrimas beveik neprašviesėjo: / Darius Krasauskas. – Iliustr. – // Panevėžio 

kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2022, rugs. 27, p. 1, 4. 

Apeliacinis teismas rugsėjo 15-ąją konstatavo, kad vadinamojoje biržietiško „juodojo“ alaus 

byloje Panevėžio apygardos teisėja pagrįstai nuteisė „Biržų alaus“ direktorių Juozą Narinkevičių ir 

buvusią bendrovės gamybos vadovę Astrą Normantienę. Skundus išnagrinėję vilniečiai teisėjai 

sumažino pasisavintų lėšų dydį, tačiau teisiamiesiems paskirtas bausmes paliko nepakeistas. Šioje 

byloje teisiamuoju taip pat buvęs Kupiškyje veikiančios „Bočiupio“ įmonės direktorius Vilius 

Valintėlis šventė pergalę. Teismas išteisino jį dėl apgaulingos buhalterinės apskaitos tvarkymo.  

 

Krasauskas, Darius 

Išteisinto mero laukia aukštesnis teismas: / Darius Krasauskas. – Iliustr. – // Panevėžio kraštas. 

– ISSN 2424-5100. – 2022, rugs. 23, p. 4. 



Už korupcinius nusikaltimus išteisinto Kupiškio mero Dainiaus Bardausko bylą nagrinės 

Apeliacinis teismas. Panevėžio apygardos prokuratūros atstovė Rasa Stundžienė sakė, kad prokurorai 

apskundė prieš 3 savaites Panevėžio apygardos teismo paskelbtą išteisinamąjį nuosprendį 

D. Bardauskui. Kartu su Kupiškio savivaldybės galva tąkart buvo išteisinta ir Kupiškio kultūros 

centro direktorė Jolita Janušonienė. Prokurorai siekia, kad ir jai būtų panaikintas išteisinamasis 

nuosprendis. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Kupiškio meras visai savaitei buvo prapuolęs: / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. – // Panevėžio 

kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2022, rugs. 20, p. 3. 

Kupiškėnai spėlioja, kur visą savaitę buvo prapuolęs jų meras Dainius Bardauskas. Meras 

tvirtino, kad dirbo iš namų. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Tuo pačiu metu – ir Kupiškyje, ir kelyje į Ukrainą?: / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. – // Panevėžio 

kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2022, rugs. 16, p. 3. 

Kupiškio kontrolės ir audito tarnyba nustatė, kad rajono tarybos nariui konservatoriui Sauliui 

Dugnui pernai rugpjūtį neteisėtai buvo išmokėta beveik 44 eurų išmoka už pirktus degalus. 

Ataskaitoje nurodoma, kad S. Dugnas tądien savivaldybės išnuomotu automobiliu vyko į tarptautinę 

komandiruotę Ukrainoje dalyvauti Manevyčiuose vykusiame šios šalies Nepriklausomybės dienos 

minėjime ir kituose renginiuose. Tą pačią dieną jam buvo išmokėti ir dienpinigiai. Savivaldybės 

kontrolierė Vilma Mažeikienė sako neįsivaizduojanti, kaip jau kelionėje būdamas politikas tuo pačiu 

metu sugebėjo į savo mašiną Kupiškio degalinėje prisipilti degalų. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Net dvi premijas pasiskyrė ir sau: / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. – // Panevėžio kraštas. – ISSN 

2424-5100. – 2022, rugs. 20, p. 3. 

Kupiškio rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos atliktas auditas nustatė, kad Kupiškio 

socialinių paslaugų centro direktorė Lina Buitvydaitė neteisėtai, be mero potvarkių, pernai lapkritį ir 

gruodį dviem savo įsakymais pasiskyrė sau dvi premijas bei padarė įstaigai 3368 eurų žalą. Taip pat 

nustatyta, kad pernai L. Buitvydaitės įsakymais buhalterėms, sekretorei, kitiems centro darbuotojams 

neteisėtai išmokėtos priemokos už tiesioginį darbą su neįgaliaisiais. Net 43 darbuotojai gavo premijas 

už centro klientų kambarių puošimą Velykoms, Kalėdoms ir kitoms šventėms, 35 darbuotojai – už 



šventinių pietų ruošimą. Iš viso Socialinių paslaugų centre išmokėta beveik 144 tūkst. eurų premijų 

ir priemokų. 

 

Kudirkienė, Gailutė 

Ant podiumo savo kūrinius išleis kitąmet: / Gailutė Kudirkienė. – Iliustr. – // Panevėžio kraštas. 

– ISSN 2424-5100. – 2022, rugs. 6, p. 8–9. 

Apie Rokiškio rajone, Sriubiškiuose, gyvenančią 90-metę auksarankę mezgėją Elvyrą 

Veščiūnienę. 

 

RASOS 

 

Tamašauskienė, Jolanta 

Virš galvos kylantys česnakų gumbai: / Jolanta Tamašauskienė. – Iliustr. – Rubrika: Patirtis. – 

// Rasos. – ISSN 2029-1140. – 2022, rugs. 15/spal. 5, p. 6–7. 

Apie dramblinių česnakų auginimą pasakoja A. Žeimantaitė-Kedienė, gyvenanti Kupiškio 

rajone. 

 

SAVAITGALIS  

 

Valonytė, Ligita 

Brolių laimė saldi kaip medus: / Ligita Valonytė. – Iliustr. – Rubrika: Savaitgalis sėkmės istorija. 

– // Savaitgalis. – ISSN 2669-2546. – 2022, Nr. 35 (rugs. 3), p. 30–32. 

Apie tai, jog Lukonių kaime Kupiškio rajone broliai dvyniai Vilius ir Ignas Jackevičiai baigia 

kopinėti paskutinį šios vasaros medų; Bakfasto veislės bitės gerai padirbėjo ir derlius bus geras; 

broliai augina jau 300 bičių šeimų ir skaičiuoja 11-tą bitininkavimo sezoną, o ūkis pelnė 2020 metų 

Lietuvos ūkio vardą. 

 

7 MENO DIENOS 

 

Martinaitytė, Marija 

Nupūsti dulkes nuo senų albumų: Veronikos Šleivytės paroda „Kartais Vėra atrodo taip“ ir 

Mildos Drazdauskaitės paroda „Damos ir bobulės“: [recenzija] / Marija Martinaitytė. – Iliustr. – // 7 

meno dienos. – ISSN 1392-6462. – 2022, rugs. 2 (Nr. 26), p. 9. 



Apie Agnės Narušytės ir Mildos Dainovskytės kuruojamą parodą „Kartais Vėra atrodo taip“ 

Nacionalinėje dailės galerijoje ir fotografės Mildos Drazdauskaitės vaizdinius iš sovietmečio Vilniaus 

fotografijos galerijoje. Parodų apžvalgų ciklą finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. 

 

ŠIAURĖS RYTAI 

 

Gudienė, Alfreda 

Darbo užmokestis poliklinikoje ir ligoninėje: / Alfreda Gudienė. – Iliustr. – // Šiaurės Rytai. – 

ISSN 1392-9240. – 2022, rugs. 22, p. 3. 

Pateikiami darbo užmokesčio duomenys Biržų, Rokiškio, Pasvalio, Kupiškio ir Panevėžio 

savivaldybių ligoninėse ir poliklinikose. Duomenys pateikiami už 2022 metų liepą remiantis 

Panevėžio teritorinės ligonių kasos informacija. 

 

Bagdonienė, Janina 

Pasaką dovanojo jaunieji keramikai: / Janina Bagdonienė. – Iliustr. – // Šiaurės Rytai. – ISSN 

1392-9240. – 2022, rugs. 13, p. 7. 

Baigėsi Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos organizuotas tarptautinis keramikos konkursas 

„Pasaka“. Konkurse dalyvavo 77 jaunieji dailininkai iš Ignalinos, Ukmergės, Molėtų, Kupiškio, 

Panevėžio, Pasvalio, Aizkrauklės ir Bauskės (Latvija). Konkurso dalyvių darbai buvo eksponuojami 

Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje. 

 

TELŠIŲ ŽINIOS 

 

Kriščiūnaitė, Monika 

Automobilių kroso čempionate triumfavo telšiškiai lenktynininkai: / Monika Girdvainė. – 

Iliustr. – // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2022, rugs. 23, p. 1, 6. 

Informuojama, kad 2022-09-18 Kupiškyje vykusiame finalinės Lietuvos automobilių kroso 

čempionato ir pirmenybių varžybose geriausiųjų titulą pelnė Telšių automobilių kroso sporto klubas 

„EMsport Žemaitija“. 

 

UTENOS DIENA 

 

Utenos ligoninė atvira visoms gimdyvėms: / Utenos ligoninės informacija. – Iliustr. – // Utenos 

diena. – ISSN 1648-0783. – 2022, rugs. 10, p. 1, 3. 



Praėjusiais metais Utenos ligoninės Akušerijos ir ginekologijos sektoriuje gimdyvių sulaukta ne 

tik iš visos Utenos apskrities, bet ir iš Rokiškio, Panevėžio, Biržų, Kupiškio, Švenčionių bei kitų 

šalies rajonų. Čia gimė 448 naujagimiai.  

 

ŪKININKO PATARĖJAS 

 

Dubovičienė, Irma 

Diena, kai ministerijoje pirmuoju smuiku griežė žemdirbiai: / Irma Dubovičienė. – Iliustr. – // 

Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2022, rugs. 13, p. 1, 3. 

Apie išplėstinį Lietuvos ūkininkų sąjungos ir Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos 

prezidiumų bendrą posėdį, surengtą Žemės ūkio ministerijoje. Svarstyti visą žemės ūkio 

bendruomenę jaudinantys klausimai: dėl Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos, dėl Lietuvos 

žemės ūkio kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano ir dėl energetinės krizės – kokios 

Vyriausybės pagalbos gali tikėtis žemdirbiai. Pateikiamos LŽŪKT laikinojo vadovo R. Petraičio, 

ŽŪM kanclerio V. Aleknavičiaus, LŪS vicepirmininko Z. Aleksandravičiaus, LŽŪBA generalinio 

direktoriaus J. Sviderskio, LŪS Pasvalio skyriaus vicepirmininko G. Špakausko, LŪS Kauno rajono 

skyriaus pirmininko M. Maciulevičiaus, ŽŪM specialistų D. Stravinsko ir T. Švilpausko, LŪS 

pirmininko R. Juknevičiaus, žemės ūkio viceministro P. Astrausko, LŽŪBA prezidento E. Pranausko 

išsakytos mintys; minimas Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas V. Pranckietis. 

 

ZARASŲ KRAŠTAS 

 

Leleikienė, Janina 

Ne vien duona…: / Janina Vanagaitė. – // Zarasų kraštas. – ISSN 1648-8490. – 2022, rugs. 2, 

p. 7. 

Apie Subačiaus miestelio (Kupiškio rajono) Šv. Trejybės parapijos bažnyčią.  

 


