
BIRŽIEČIŲ ŽODIS 

 

Petkevičiūtė, Birutė 

Dainorėliai sudalyvavo dar viename ture: / Birutės Petkevičiūtės inf.. – Iliustr.. – // Biržiečių 

žodis. – ISSN 1392-7531. – 2022, saus. 28, p. 3. 

Kupiškyje vyko konkurso „Dainų dainelė“ regiono turas. Jame dalyvavo Biržų Vlado Jakubėno 

muzikos mokyklos atlikėjai: solistė Liepa Pačešiūnaitė, vyresniųjų klasių vokalinis ir mergaičių 

ansambliai bei „Aušros“ pagrindinės mokyklos Papilio skyriaus mokinys Lukas Baranovas. Muzikos 

mokyklos dalyvius rengia mokytojai Jūratė Duderienė, Vijolė Eidukaitė, Ieva Morkūnaitė, Viktorija 

Morkūnienė. Luko Baranovo mokytoja Vigilija Macienė. 

 

Leščinskienė, Vilė 

Neatlygintinas seniūnaičių darbas – privilegija ar prievolė? / Vilė Leščinskienė. – Iliustr. // 

Biržiečių žodis. – ISSN 1392-7531. – 2022, saus. 25, p. 1, 5. 

Biržų rajono seniūnai ir seniūnaičiai svarsto apie atlygio už seniūnaičių visuomeninę veiklą būtinybę. 

Biržų savivaldybės administracijos direktorė Irutė Varzienė pasisako už demokratinio valdymo 

principus, seniūnai Saulius Eigirdas, Renas Čygas yra linkę manyti, kad atlygis turėtų būti simbolinis. 

Seniūnaičiai Adolfas Jasinevičius, Violeta Davidonytė, Petras Aukštikalnis nėra vieningos 

nuomonės. Straipsnyje rašoma apie Pasvalio, Šilalės, Rokiškio ir Kupiškio savivaldybių priimtus 

sprendimus dėl atlyginimo seniūnaičiams. Apie tai pasisako savivaldybių administracijos direktoriai 

Povilas Balčiūnas, Gediminas Sungaila, Andrius Burnickas ir Kęstutis Jakštas. 

 

ELEKTRĖNŲ ŽINIOS 

 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 

Tarp Tarptautinio mokinių meninės kūrybos konkurso „Kalėdinis atvirukas“ darbų – ir Vievio 

gimnazijos moksleivių piešiniai / Parengta pagal Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro 

informaciją. – Iliustr.. – Martynas Jankaitis. Paukščiai žiemą: [kalėdinis atvirukas]; Ieva Barauskaitė. 

Kalėdų rūpesčiai: [kalėdinis atvirukas]; Kamilė Juškaitė. Kalėdų kultas: [kalėdinis atvirukas]; Vakarė 

Urbonavičiūtė. Paslaptingos miško gyventojos: [kalėdinis atvirukas]; Rytis Skorokodas. Sustingęs 

medžių takas: [kalėdinis atvirukas]. – Turinys: Darbų įvairovė ir meniškumas; Vertinimo komisija 

atrinko 60 darbų parodai Seimo rūmuose. // Elektrėnų žinios. – ISSN 1392-9887. – 2021, gruod. 17, 

p. 6. 

 



GIMTASIS ROKIŠKIS 

 

Bičiūnaitė, Vilma 

Jeigu smirdi, kalta chemija arba „taupymas“ / Vilma Bičiūnaitė // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 

1822-7740. – 2022, saus. 25, p. 2. 

Antanašės kaime iš individualių valymo įrenginių į aplinką išleidžiamas vanduo sukėlė kaimynų 

nesutarimus. Pasak gyventojų į pievelę išleidžiamas prastai išvalytas vanduo, kuris skleidžia 

nemalonų kvapą. Aplinkosaugininkams tokie atvejai žinomi. Mintimis apie tai pasidalino Kupiškio 

aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkė Vita Stančikienė, kuri įvardina pagrindines priežastis, kada 

nuotekos prastai išvalomos. 

 

Rokiškio krepšininkai džiugina pergalėmis / KKSC inform. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-

7740. – 2022, saus. 22, p. 12. 

Sausio 14 d. Rokiškio KKSC krepšininkai žaidė U18 B diviziono čempionato rungtynes 

Kupiškyje, kurias laimėjo. Daugiausia taškų surinko Matas Seibutis, Justas Lukošiūnas, Ignas 

Jarušauskas. Sausio 19 d. rokiškėnai žaidė U16 B diviziono čempionato rungtynes Kaišiadoryse, 

kuriose laimėjo. Rokiškio U16 komandai tai šeštoji pergalė čempionate.  

Rokiškyje startavo atranka į „Dainų dainelės“ konkursą: / GR inform.; Organizatorių nuotr.. – 

Iliustr.. – // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, saus. 15, p. 15. 

 

Rokiškyje vyko Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ rajoninis 

etapas. Konkurse dalyvavo Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“, Kultūros centro, Obelių 

gimnazijos, Rudolfo Lymano muzikos mokyklos ugdytiniai. Iš viso konkursui ruošėsi 34 mokiniai. 

Komisijos sprendimu į antrą etapą, kuris vyks Kupiškyje, pateko ir Rokiškiui atstovaus 9 solistai ir 

2 vokaliniai ansambliai. Mažųjų grupėje geriausiai įvertinta Gytė Akramavičiūtė, vyresniųjų grupėje 

geriausiai pasirodė duetas Aistė Pitrėnaitė ir Akvilė Šablinskaitė. Iš vokalinių ansamblių pateko 

„Natelės“ ir NVŠ dainavimo studijos ansamblis „Linksmuolės Re Do Mi“.  

 

Vilkickienė, Daiva 

Savaitės knygose: kaimynų kupiškėnų dovanos ir nauja antanašietės poezijos knyga: / Parengė 

Daiva Vilkickienė. – Iliustr.. – Rubrika: Knygų apžvalga. – // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. 

– 2022, saus. 18, p. 8. 



Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka siūlo susipažinti su bibliotekos Informacijos ir 

Kraštotyros skyriuje esančiomis knygomis, kurias padovanojo Kupiškio etnografijos muziejus, bei 

kraštietės poetės, antanašietės Gražinos Pitrėnienės poezijos knyga, tai: „Kupiškio krašto žydų 

bendruomenės pastatai ir paminklai“ sudarė Aušra Jonušytė 2017, „1863–1864 m. sukilimo 

keliu po Šiaurės Rytų Aukštaitiją“ Donata Jutkienė 2013, „Kupiškyje gaminti žydų virtuvės valgiai“ 

Aušra Jonušytė 2020, „Kupiškio miesto širdis – Lauryno Stuokos-Gucevičiaus aikštė“ Giedrė 

Zuozienė 2019, „Nuo Kikonių iki Detroito“ Alfonsas Gilvydis 2012, Paulina Kaluina „Meilė 

motinai–audimo raštuose“ Dalia Bernotaitė-Bieliauskienė 2004, Gražina Pitrėnienė „Praskrist 

aguonų suknele“ 2021. 

 

GLOBA 

 

Jakubauskienė, Lina 

Kupiškyje žmonės su skirtingomis negaliomis užsiėmimus lanko kartu: / Lina Jakubauskienė. – 

Iliustr.. – // Globa. – ISSN 2335-8572. – 2021, Nr. 5 (spalis), p. 12–13. 

Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjungos užimtumo kambarys „Mes kartu“ veikia nuo 2012-

ųjų. Šiuo metu jame lankosi 12 psichikos negalią turinčių žmonių bei keturi jų artimieji. 

 

KAUNO DIENA 

 

Geriausi liaudies menininkai pasipuoš aukso vainikais: / KD inf.. – Iliustr.. – // Kauno diena. – 

ISSN 1392-7639. – 2022, saus. 6, p. 22–23. 

Lietuvos nacionalinio kultūros centro (LNKC) įsteigti „Aukso vainiko“ apdovanojimai – 

svarbiausias šalies tautodailininkų įvertinimas. Jau septynioliktą kartą surengtas „Aukso vainiko“ 

konkursas išryškino šios meno srities tendencijas. Pateikiami LNKC Etninės kultūros skyriaus 

specialistės A. Valiukevičienės komentarai. Paminėta Irena Vapšienė. 

 

KARDAS 

 

Gaidis, Henry L. 

Ltn. Vytautas Andrius Graičiūnas – aviacijos herojus ir žinomas mokslininkas / Henry Lazarus 

Gaidis. – Iliustr. // Kardas. – ISSN 1392-9437. – 2021, Nr. 3, p. 2–15. 

Apie Unės Babickaitės vyrą Vytautą Andrių Graičiūną.  



MIŠKAI 

Glemžaitė, Diana 

Mes mokėsim numirt: [eilėraštis]: / Diana Glemžaitė-Bulovienė. – // Miškai. – ISSN 2029-

350X. – 2020, Nr. 1 (sausis), p. 8. 

 

PALANGOS TILTAS 

 

Marčiulaitienė, Jūratė 

Daugelį metų kritikuotos ledinės maudynės įgauna gydytojų pripažinimą ir plečiasi visoje 

Lietuvoje / Jūratė Marčiulaitienė. – Iliustr. // Palangos tiltas. – ISSN 1648-1844. – 2022, saus. 21 (Nr. 

2), p. 8. Ledinės maudynės įgauna gydytojų pripažinimą ir plečiasi visoje Lietuvoje. Palangiškis 

N. Stasiulis sako: „Pačios pirmos mintys apie bandymus išsimaudyti šaltoje jūroje žiemą kildavo 

stebint šimtus „Lietuvos ruonių“, neriančių į jūrą per tradicines didžiąsias žiemos maudynes 

Palangoje. Šią mintį puoselėjau net keliasdešimt metų. Su žavesiu stebėdavau pozityvius, visuomet 

energija trykštančius ir besišypsančius maudynių senbuvius – Dainių Kepenį, Simoną Dailidę, Jūratę 

Marčiulaitienę ir kitus“. Mirkdamas ledinėje jūroje N. Stasiulis tiki, kad sveikėja protu, kūnu ir 

dvasia. Grupelė kupiškėnų kas rytą maudosi šaltame Pyragių ežere. Facebook grupė „Eketė 

Kupiškyje“ vienija beveik 100 šalto vandens entuziastų. Kupiškėnas M. Nareckas sako: „Mūsų 

tikslas – ir toliau nenustoti grūdintis, pritraukti kuo daugiau bendraminčių“. Gydytoja A. Keturkienė 

sako, kad po maudynių šaltame vandenyje turime daug daugiau energijos, stiprinamos venos, gerėja 

raumenų tonusas, aktyvuojasi medžiagų apykaita, ugdoma valia, į kraują gausiai išsiskiria endorfinai 

– laimės ir džiaugsmo hormonai, dėl to mums tampa smagiau. Minimas medžio drožėjas 

G. Tručinskas. 

 

PANEVĖŽIO KRAŠTAS 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Į testavimo punktus – su pinigine ir be jos / Laimis Kavoliūnas // Panevėžio kraštas. – ISSN 

2424-5100. – 2022, saus. 8, p. 3. 

Rašoma, kad nuo praėjusių metų gruodžio apmokestinus dirbančiųjų COVID-19 testus 

Panevėžyje sumažėjo norinčių testuotis už pinigus, bet padaugėjo besidarančių nemokamus testus. 

Miesto savivaldybės Sveikatos poskyrio vyriausioji specialistė K. Prankienė sakė, kad nemokamo 

PGR testavimo skaičiai pradėjo augti dar lapkričio pabaigoje, o nuo gruodžio į mobilųjį punktą 



kasdien vidutiniškai ateina po 300–400 žmonių, arba apie 150 daugiau nei prieš tai. Straipsnyje 

situaciją kituose regiono miestuose apžvelgia Panevėžio r. poliklinikos vyriausioji slaugos 

administratorė A. Indriliūnaitė, Rokiškio poliklinikos vyriausioji slaugytoja V. Kavaliauskienė, 

Kupiškio poliklinikos direktoriaus pavaduotoja medicinai L. Polikevičienė, Pasvalio poliklinikos 

vadovas V. Povilionis bei Biržų poliklinikos atstovas J. Greviškis. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Naujai ateinančių skiepytis – tik vienetai: / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr.. – // Panevėžio kraštas. 

– ISSN 2424-5100. – 2022, saus. 19, p. 6. 

Apžvelgiami skiepijimosi nuo koronaviruso tempai Panevėžio apskrityje. Pateikiami statistiniai 

duomenys. Komentuoja Panevėžio miesto savivaldybės Sveikatos poskyrio darbuotoja Karolina 

Prankienė, Panevėžio rajono poliklinikos vyriausioji slaugos administratorė Aušra Indriliūnaitė, 

Kupiškio poliklinikos skiepijimo organizatorė Aida Gatautytė, Rokiškio rajono poliklinikos 

vyriausioji slaugytoja Vida Kavaliauskienė, Pasvalio rajono poliklinikos vadovas Vilius Povilionis, 

Biržų rajono poliklinikos atstovas Justas Greviškis. 

 

Krasauskas, Darius 

Pūga bloškė net šešis autobusus: / Darius Krasauskas. – Iliustr.. – // Panevėžio kraštas. – ISSN 

2424-5100. – 2022, saus. 19, p. 2. 

Sausio 18 dieną šalyje siautėjusi pūga ir viesulas pridarė bėdų Panevėžio krašto vairuotojams. 

Apsnigtuose keliuose iš karto pasipylė avarijos. Panevėžio policijos atstovo Tado Martinaičio 

teigimu, Panevėžio ir Pasvalio rajonuose nuo kelio nulėkė 5 autobusai. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Virusas šluoja klases: / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr.. – // Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-5100. 

– 2022, saus. 26, p. 2. 

Koronavirusas vis labiau įsisiaučia Panevėžio krašto ugdymo įstaigose. Didelis sergamumas 

Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijoje, Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijoje, 

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijoje, po keletą sergančių yra Panevėžio „Saulėtekio“ 

progimnazijoje, Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijos Noriūnų Jono Černiaus pagrindinio ugdymo 

skyriuje, Panevėžio vaikų darželyje „Dobilas“. 

 

ROKIŠKIO SIRENA 



Dūdaitė, Lina 

Mažų miestelių lyga: „Autodena“ išsaugojo rungtynių pradžioje įgytą persvarą: / Lina Dūdaitė-

Kralikienė. – Iliustr.. – // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2022, saus. 18, p. 1, 5. 

Apie Sausio 15 d. Rokiškio Kūno kultūros ir sporto centre vykusias mažų miestelių lygos 

rungtynes, kurias žaidė Rokiškio „Autodenos“ ir Kupiškio „BC Devold“ komandos, varžybas 

laimėjo rokiškėnai. 

 

Rokiškio KKSC krepšininkai iškovojo pergales Kupiškyje ir Kaišiadoryse: / Rokiškio rajono 

kūno kultūros ir sporto centro inform.. – Iliustr.. – // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2022, 

saus. 25, p. 2. 

Sausio 14 d. Rokiškio KKSC krepšininkai žaidė U18 B diviziono čempionato rungtynes 

Kupiškyje, kur nugalėjo varžovus. Sausio 19 d. Rokiškio komanda U16 B diviziono čempionato 

rungtynes žaidė Kaišiadoryse kurias taip pat laimėjo. 

 

Dūdaitė, Lina 

Šeštadienį kovos salės futbolininkai: / Lina Dūdaitė-Kralikienė. – // Rokiškio sirena. – ISSN 

2351-7433. – 2022, saus. 14, p. 2. 

Sausio 15 d. Molėtuose vyks Utenos apskrities futbolo federacijos salės futbolo pirmenybių 

ketvirtasis turas. Po trijų turų tarp šešių komandų Rokiškio futbolo klubas dalinasi pirma–trečia 

vietomis su Kupiškio „Narjanta“ bei Visagino „Inter-Veteranų“ komandomis. Šiame ture 

rokiškėnai žais su Zarasų „FK Liepsna“. 

 

ŠIAULIŲ KRAŠTAS 

 

Restauruotos „Aušros“ muziejuje saugomos unikalios dekoracijos: / parengta pagal „Aušros“ 

muziejaus inf.. – Iliustr.. – Rubrika: Kultūra. – // Šiaulių kraštas. – ISSN 1648-4010. – 2022, saus. 

22, p. 8. 

Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus P. Gudyno restauravimo centre restauruoti Šiaulių 

„Aušros“ muziejaus eksponatai – unikalios fotoateljė dekoracijos. Restauratoriams buvo perduoti 

penki išskirtinio dydžio, bet labai pažeisti eksponatai. Kelios atnaujintos fotoateljė dekoracijos bus 

eksponuojamos naujoje Fotografijos muziejaus ekspozicijoje. Viena iš fotografui J. Karazijai 

priklausiusių fotoateljė dekoracijų bus demonstruojama jo fotoateljė studijos rekonstrukcijoje. Kitus 

atnaujintus eksponatus bus galima apžiūrėti atvirose Šiaulių istorijos muziejaus saugyklose. Šiaulių 

„Aušros“ muziejuje saugoma vienuolika dekoracijų, kurios datuojamos XX amžiaus I puse ir viduriu. 



Pačios vertingiausios yra tarpukario laikotarpiu pagamintos fotoateljė dekoracijos, priklausiusios 

žymiam Lietuvos fotografui J. Karazijai, kilusiam iš Kupiškio. XX amžiaus pradžioje Lietuvos 

miestuose ir miesteliuose fotografai profesionalai kūrė savo fotoateljė. Siena, kurios fone buvo 

fotografuojama, paprastai būdavo papuošta atitinkama fotoateljė dekoracija. Ypač madingos buvo 

kolonos ir medžiai. Atnaujintus „Aušros“ muziejaus eksponatus galima pamatyti virtualioje Lietuvos 

integralioje muziejų sistemoje (LIMIS). 

 

ŪKININKO PATARĖJAS 

 

Ar reikėtų įvesti visuotinį NT mokestį?: / parengė Stasys Bielskis. – Iliustr.. – Autoriai: Danutė 

Karalevičienė, Zigmantas Aleksandravičius, Gintarė Kisielienė, Remigijus Žemaitaitis. – // Ūkininko 

patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2022, saus. 22, p. 5. 

Rašoma, kad ir premjerė I. Šimonytė, ir Lietuvos bankas neslepia teigiamo požiūrio į visuotinio 

nekilnojamojo turto mokesčio įvedimą. Jis papildytų Lietuvos savivaldybių biudžetus, ribotų 

investicijas į antrąjį būstą. Į klausimą, ar pritaria, kad Lietuvoje būtų įvestas visuotinis nekilnojamojo 

turto mokestis, kam būtų panaudojamas surinktas mokestis, atsako Lietuvos žemės ūkio tarybos 

pirmininkė D. Karalevičienė, Lietuvos ūkininkų sąjungos vicepirmininkas, Kupiškio rajono 

ūkininkų sąjungos pirmininkas Z. Aleksandravičius, Lietuvos avių augintojų asociacijos vadovė 

G. Kisielienė, Seimo Lietuvos regionų frakcijos narys R. Žemaitaitis. 

 

VAKARO ŽINIOS 

 

Valiukevičienė, Asta 

Meistrams įteikti „Aukso vainikai“: / Asta Valiukevičienė. – Iliustr., portr.. – // Vakaro žinios. 

– ISSN 1648-7435. – 2022, saus. 8, p. 8. 

Apie tai, jog senųjų amatų tradicijas tęsiantys kūrėjai Trijų karalių dieną rinkosi Molėtų kultūros 

centre – čia vyko respublikinės konkursinės liaudies meno parodos „Aukso vainikas“ laureatų 

paskelbimo iškilmės; apdovanojimo siekė 28 senųjų amatų tradicijas tęsiantys kūrėjai. (Str. minimas 

medžio drožėjas V. Jaugėla ir dar 16-iolika menininkų) 

 

ŽMONĖS 

 

Paulikaitė, Remigija 



Juk rytojus niekur nedings! / Remigija Paulikaitė. – Iliustr. // Žmonės. – ISSN 1648-0597. – 

2022, Nr. 2 (saus. 13), p. 54–60. 

Komunikacijos specialisto, fotografo Lino Krisiukėno kelionės po Meksiką įspūdžiai.  

 

ŽURNALISTIKA 

 

Beniušytė, Jolanta 

Žurnalisto artėjimas prie tiesos – sudėtingas procesas: / Jolanta Beniušytė. – Iliustr., portr.. – // 

Žurnalistika. – ISSN 0135-1346. – p. 12–20. 

Rugsėjo 16 d. simbolinėje vietoje – Vilniaus televizijos bokšte – pirmą kartą vyko Vytauto 

Didžiojo universiteto organizuojamas Romo Sakadolskio žurnalistikos forumas. Ši diskusijų 

platforma sujungė Lietuvos ir užsienio žurnalistikos profesionalus, medijų tyrėjus bei būsimuosius 

žurnalistus. Renginio metu buvo įteikti ir R. Sakadolskio žurnalistikos apdovanojimai, įsteigti 

siekiant pabrėžti atskirus žurnalistikos žanrus ir jų svarbą visuomenei. Šiame forume pranešimų ir 

diskusijų forma buvo aptartos pagrindinės šiuolaikinės žurnalistikos aktualijos: tiriamosios 

žurnalistikos problematika, žurnalistikos santykiai su visuomene ir valstybe, akademinės minties 

įtaka žurnalistikos profesionalams ir studentams. Kai kurias pranešėjų mintis pateiktos šioje 

publikacijoje. Už išskirtinę fakto žurnalistiką apdovanota iš Kupiškio kilusi žurnalistė Martyna 

Vireliūnaitė. 

 

Bubnys, Arūnas 

Panevėžio apskritis / Arūnas Bubnys. – Iliustr.. – Turinys: Kupiškis; Pumpėnai; Raguva; 

Subačius; Šeduva; Troškūnai // Holokaustas Lietuvos provincijoje 1941 metais / Arūnas Bubnys. – 

Vilnius: Margi raštai, [2021]. – P. 277–303. 

Su Panevėžio tarpukario žydų pramonės ir verslo įmonių darbuotojų ir pastatų nuotraukomis; su 

Kupiškio gyventojų žydų nuotraukomis. Nuotraukos iš Panevėžio kraštotyros muziejaus bei 

Kupiškio etnografijos muziejaus archyvų. 

 


