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Tautodailininkės Virginijos Jurevičienės karpinių paroda Gamtos mokykloje: – Iliustr. – // 

AINA. – 2022, spal. 20. 

Panevėžio gamtos mokyklos „Žaliojoje galerijoje“ eksponuojama tautodailininkės, konkursinių 

parodų laimėtojos, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kupiškio skyriaus pirmininkės Virginijos 

Jurevičienės karpinių paroda. 

 

BIRŽIEČIŲ ŽODIS 

 

Leščinskienė, Vilė 

Profesinio meistriškumo konkurse – vabalninkiečio pergalė: / Vilė Leščinskienė. – Iliustr. – // 

Biržiečių žodis. – ISSN 1392-7531. – 2022, spal. 25, p. 8. 

Biržų technologijų ir verslo mokymo centro Vabalninko skyriuje vyko respublikinis būsimų 

žemės ūkio specialistų profesinio meistriškumo konkursas „Ruošk ratus žiemą… 2022“. Vabalninko 

mokymo centrui atstovavo ir antrus metus nugalėtoju tapo Kristupas Jurevičius bei Mantvydas 

Niaura. Vaikinus konkursui ruošė mokytojas Almantas Janušonis. Pirmąkart konkurse dalyvavo 

Plungės technologijų ir verslo mokymo centro atstovai Deividas Valančius ir Tadas Gaučas, 

jaunuolius ruošė mokytojas Antanas Gedgaudas. Kupiškio mokyklai atstovavo jaunuoliai 

Modestas Grižas ir Dainius Venclovas. Biržų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio 

skyriaus vedėja Sandra Balčiūnienė sakė, kad savivaldybė kasmet prisideda prie konkurso rengimo 

skirdama lėšas.  

 

BŪDAS 

 

Balsys, Rimantas 

Gaidžio (vištos) aukojimo atspindžiai lietuvių papročiuose: / Rimantas Balsys. – Rubrika: 

Moksliniai tyrimai. – // Būdas. – ISSN 2669-0403. – 2022, Nr. 5, p. 43, 45. 

Minimi Elisono užrašyti su mirtimi susiję tikėjimai, kuriuose svarbiausias objektas yra višta arba 

gaidys. 

 

GIMTOJI ŽEMĖ 

 



Deltuvoje varžėsi šaškininkai: / „G. ž.“ inform. – Iliustr. – // Gimtoji žemė. – ISSN 1392-8090. 

– 2022, spal. 12, p. 6. 

Spalio 9 d. klubas „Taktika“ Ukmergės rajone Deltuvos kultūros namuose organizavo šaškių 

turnyro „Deltuvos žemei – 803“ trečią turą. Į jį atvyko šaškininkai iš Alytaus, Panevėžio, Vilniaus, 

Kupiškio, Širvintų, Molėtų, Anykščių, Pasvalio ir Ukmergės rajonų. 

 

GYVENIMAS 

 

Kvietkauskaitė, Nijolė  

Keliavome po Kupiškio kraštą: / Nijolė Kvietkauskaitė. – Iliustr. – // Gyvenimas. – ISSN 1648-

0392. – 2022, spal. 29, p. 8. 

Birštono sveikos gyvensenos klubo „Šilagėlė“ nariai gražią spalio dieną buvo išvykę i kelionę po 

Kupiškio kraštą. 

 

METAI 

 

Šerelytė, Renata 

Sielos kauliuko kelionė: – Rec. leid.: Džiaugsmynas / Laura Sintija Černiauskaitė. Vilnius: 

Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2022] // Metai. – ISSN 0134-3211. – 2022, Nr. 10 (spalis), 

p. 151–153. 

 

PAJŪRIO NAUJIENOS 

 

Paulauskienė, Angelina 

Kretingos trečiojo amžiaus universiteto studentai – vėl kartu: / Angelina Paulauskienė. – Iliustr. 

– // Pajūrio naujienos. – ISSN 1648-3901. – 2022, spal. 14, p. 8. 

Apie Kretingos kultūros centre įvykusį Kretingos trečiojo amžiaus universiteto studentų mokslo 

metų pradžios šventę „Mokslo vartus atkėlus…“. Apie Kretingos trečiojo amžiaus universiteto 

studentų kelionę į Anykščius ir Kupiškį, bei patirtus įspūdžius. 

 

PANEVĖŽIO KRAŠTAS 

 

Kavoliūnas, Laimutis 



Jei gaus dokumentą, kreipsis dėl šmeižto: / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. – // Panevėžio kraštas. 

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

Pastarajame Kupiškio rajono tarybos posėdyje konservatorius Saulius Dugnas tvirtino, kad 

degalus į savo automobilį pylėsi pats prieš išvykdamas į komandiruotę Ukrainoje. Savivaldybės 

kontrolierė Vilma Mažeikienė buvo sakiusi neįsivaizduojanti, kaip jau kelyje būdamas politikas tuo 

pačiu metu sugebėjo į savo mašiną Kupiškio degalinėje prisipilti degalų ir iškėlė klausimą apie 

galimai neteisėtai jam išmokėtą beveik 44 eurų išmoką už pirktus degalus. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Brangiausiai malkos kainuos kupiškėnams: / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. 

– ISSN 2424-5100. – 2022, spal. 4, p. 1, 3. 

Per Kupiškio r. savivaldybės tarybos posėdį buvo nustatyta mažiausią malkų kompensavimo 

suma. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Ką būtina slėpti ir ką galima atskleisti?: / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. – // Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2022, spal. 18, p. 2. 

Kupiškio savivaldybės kontrolierė Vilma Mažeikienė merui Dainiui Bardauskui ir rajono 

tarybai parašė tarnybinį pranešimą dėl dokumento klastojimo ir neteisėto asmens duomenų 

atskleidimo. Pranešime teigiama, kad už praeito rajono tarybos posėdžio darbotvarkėje prie 

sprendimo projekto dėl praėjusių metų biudžeto vykdymo ataskaitų ir finansinių ataskaitų rinkinių 

patvirtinimo nežinia kodėl buvo pridėtas ir Kontrolės ir audito tarnybos raštas merui. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Naujo baseino duris užkalti, o pinigus – malkomis sudeginti?: / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. – 

// Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2022, spal. 11, p. 2. 

Kupiškio baseino statybos eina į pabaigą, tad rajono valdžia nutarė įkurti naują biudžetinę įstaigą 

– Sveikatingumo ir sporto centrą. Pastarajame rajono tarybos posėdyje šį sprendimo projektą pristatęs 

savivaldybės Infrastruktūros skyriaus vedėjas Mažvydas Šalkauskas sakė, kad baseino statybas 

planuojama užbaigti šių metų pabaigoje arba kitų metų pradžioje. Centro steigimą palaikė 14 tarybos 

narių, 3 valstiečiai balsavo prieš. 

 

Tamulis, Linas 



Panevėžys – kovido siausmo lyderis: / Linas Tamulis. – Iliustr. – // Panevėžio kraštas. – ISSN 

2424-5100. – 2022, spal. 4, p. 2. 

Per pastarąsias 7 dienas Panevėžio apskrityje patvirtinti 557 nauji koronaviruso atvejai, iš jų 

Panevėžio mieste 310, rajone – 58, Rokiškyje – 64, Pasvalyje – 53, Biržuose – 38, Kupiškyje – 34. 

Mirė 2 Panevėžio miesto ir rajono gyventojai. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Pirmiausia patarė žegnotis, o ne kviesti Interpolą: / Laimis Kavoliūnas. – // Panevėžio kraštas. 

– ISSN 2424-5100. – 2022, spal. 7, p. 3. 

Pastarojo Kupiškio rajono tarybos posėdžio metu opozicijos atstovas, valstietis Vidmantas 

Paliulis užvertė merą Dainių Bardauską nepatogiais klausimais. Opozicionierius klausė mero, ką jis 

ketina daryti su finansiniais pažeidimais pasižymėjusia Kupiškio socialinių paslaugų centro direktore 

Lina Buitvydaite. Taip pat priminė D. Bardauskui ir jo neseną savaitinį darbą iš namų. 

 

Kairytė, Aurelija 

Naujų gyventojų daug metų laukė ir neatidaryta „Karvučių“ dėžutė: / Aurelija Kairytė-

Smolianskienė. – Iliustr. – // Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2022, spal. 11, p. 3, 8–9. 

Iš Vilniaus į Anykščius jauna pora – Paulius Briedis ir Simona Ševčenkaitė atsikraustė prieš 

trejus metus. 30 metų negyvenamą butą naujakuriai pavadino „Ecobutu“ ir jį įsirenginėja patys.  

 

Krasauskas, Darius 

Nudobė visai net ne vilką, o tik šunį: / Darius Krasauskas. – Iliustr. – // Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2022, spal. 18, p. 3–4. 

Žinią, kad ilgametis avių augintojas kupiškėnas Elfaizas Ismailovas savo rankomis nudobė 

vilką, tenka atšaukti. Atlikę tyrimus mokslininkai nustatė, kad ūkininką užpuolė šuo, o ne vilkas, kaip 

kad jis manė. 

 

Rušėnienė, Lina 

Senelio istorija – net trijuose lagaminuose: / Lina Rušėnienė. – Iliustr. – // Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2022, spal. 21, p. 5, 9. 

Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną Lietuvos katalikių moterų sąjungos Palėvenės Šv. 

Domininko parapijos draugija, vadovaujama Aldonos Ramanauskienės, kartu su Kupiškio 

etnografijos muziejaus istorike Aušra Jonušyte sukvietė parapijiečius pagerbti žydų gelbėtojų: 

Markevičių šeimą, kunigus Zenoną Karečką ir Antaną Jušką. Ypatingi renginio svečiai buvo 5 



Markevičių anūkai: Vidmantas Markevičius, Janina Markevičiūtė-Kelmienė, Aldona Rytmetytė, 

Rimantas Markevičius ir Ričardas Markevičius. Plačiau apie Pasaulio tautų teisuolio Juozapo 

Markevičiaus šeimą bei žydų gelbėjimą. 

 

ŠIAURĖS RYTAI 

 

Gudas, Simonas 

Apdovanoti Aukštaitijos autokroso taurės prizininkai: / Simonas Gudas. – Iliustr. – // Šiaurės 

Rytai. – ISSN 1392-9240. – 2022, spal. 20, p. 12. 

Kupiškyje įvyko Aukštaitijos autokroso taurės metiniai apdovanojimai. Įvairiose nominacijose 

apdovanoti biržiečiai sportininkai Vytautas Tumasas, Almontas Grigaliūnas, Dainius Dambrauskas, 

Erikas Narbutas. Biržų automobilių sporto klubas komandų įskaitoje užėmė antrąją vietą.  

 

Dabrikaitė-Balbierienė, Vlada 

Kasmetinėje literatų subėgtyje: / Vlada Balbierienė. – Iliustr. – // Šiaurės Rytai. – ISSN 1392-

9240. – 2022, spal. 13, p. 6. 

Biržų rajono literatų klubas „Versmė“ susirinko į renginį „Keturių vėjų pagairėje“ Papilyje. 

Paminėti kraštiečiai poetai Kazys Binkis, Jonas Mekas, rašytojai Algimantas Zurba ir Petras 

Skodžius. Šventę organizavo Virginija Virkutienė, svečius sutiko ir apie kraštiečius kalbėjo Edita 

Lansbergienė. Klubo nariai ir svečiai literatai iš Pasvalio, Kupiškio bei Panevėžio lankėsi Gudelių 

kaime prie paminklinio akmens Kaziui Binkiui. 

 

Paminėta Lietuvos socialinių darbuotojų diena: / Biržų rajono savivaldybės informacija. – // 

Šiaurės Rytai. – ISSN 1392-9240. – 2022, spal. 1, p. 12. 

Biržuose paminėta socialinio darbuotojo diena. Pilies arsenale rajono socialinius darbuotojus 

sveikino savivaldybės vadovai, koncertavo Kupiškio kultūros centro Alizavos padalinio vokalinis 

duetas „Lyrika“, saksofonistas Darius Jakštonis.  

 

Gudas, Simonas 

 

Turnyre Kupiškyje vėl dominavo biržiečiai: / Simonas Gudas. – Iliustr. – // Šiaurės Rytai. – 

ISSN 1392-9240. – 2022, spal. 8, p. 9, 16. 

Kupiškyje vyko Virgilijaus Aleknos taurės šachmatų turnyras. Prizines vietas iškovojo jaunieji 

Biržų šachmatininkai: Andrius Jakubėnas, Kajus Narkevičius, Aurimas Rakickas, Deimantė 



Karaliūtė, Rūta Janonytė, Augustė Švenčionytė. Šachmatininkus treniruoja Biržų kūno kultūros ir 

sporto centro treneris Raimondas Paliulionis.  

 

TĖVYNĖ 

 

Kerbedienė, Rasuolė 

Baltijos kelio kupiškėnų ženklo vietai Panevėžio rajone suteiks apsaugą?: [pokalbis su Kultūros 

paveldo departamento Panevėžio-Utenos teritorinio skyriaus vyriausiąja specialiste Rasuole 

Kerbediene]: / [kalbėjosi] Raimonda Mikučionytė. – Iliustr. – Rubrika: Savaitės interviu. – // Tėvynė. 

– ISSN 1392-849X. – 2022, spal. 28, p. 4. 

Kultūros paveldo departamento penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 

nuotoliniame posėdyje svarstytas Baltijos kelio kupiškėnų ženklo vietos, esančios Panevėžio rajono 

Velžio seniūnijos Paberžio kaime, nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas 

dėl apsaugos suteikimo. Kupiškio rajono savivaldybės iniciatyva 2019 metais, minint Baltijos kelio 

30-metį buvo pastatytas atminimo ženklas, kur Baltijos kelio grandinėje stovėjo kupiškėnai. 

Paminklo autorius Vytautas Jasinskas. 

 

TREMTINYS 

 

Abromavičius, Stanislovas 

Lageryje žuvęs Vytautas Andrius Graičiūnas: / Stanislovas Abromavičius. – Iliustr. – // 

Tremtinys. – 2022, spal. 28, p. 6. 

Lietuvos patriotas, gydytojas Vytautas Andrius Graičiūnas (1898–1952) pripažintas pasaulyje, 

o Lietuvoje, deja, iki šiol mažai žinomas. Ryškiau čia spindėjo jo vienintelė gyvenimo meilė – Unė 

Babickaitė (1897–1961). Su tarptautinės sėkmės sulaukusia prieškario teatro, kino aktore bei režisiere 

jį siejo artimas giminystės ryšys – vyras ir žmona buvo pusbrolis ir pusseserė. Šiemet –70-osios 

V. A. Graičiūno mirties metinės. 

 

ŪKININKO PATARĖJAS 

 

Juškienė, Virginija 

Vilkų ir žmonių byloje – nauji niuansai ir argumentai: / Virginija Juškienė. – Iliustr. – „Ūkininko 

patarėjo“ akcija „Vilkininkystė ir avininkystė“. – Rubrika: Medžioklė. Ūkis. – // Ūkininko patarėjas. 

– ISSN 1392-2769. – 2022, spal. 15, p. 6. 



Daugiausia vilkų sumedžiota Kėdainių rajone – 13. Anykščių rajono savivaldybės Žemės ūkio 

skyriaus vedėjas Virmantas Velikonis teigia, kad vilkai sudraskė 140 naminių gyvulių. Ūkininkams 

savivaldybė skiria lėšų prevencinėms priemonėms įsigyti. 

 

Žurauskienė, Jolita 

Tiesioginės sėjos skatinimas patyrė fiasko. Kodėl?: / Jolita Žurauskienė. – Iliustr., portr. – // 

Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2022, spal. 20, p. 1, 3. 

Apie tai, kad 8 mln. eurų žemdirbiams skirtai paramos priemonei „Energiškai efektyvios ir 

klimatui palankios investicijos skatinant taikyti tiesioginę sėją žemės ūkio gamyboje“ nebuvo pilnai 

įsisavinti. Žemės ūkio ministerija informavo, kad kvietimas pratęstas įvertinus padėtį žemės ūkio 

technikos rinkoje, nes užsitęsė jos pristatymo terminai. Ministras K. Navickas teigė, kad „ūkininkai 

turės daugiau galimybių iki pavasario sėjos įsigyti naują tiesioginę ar juostinę sėjamąją, o tiekėjai, 

išaugus šios technikos poreikiui, sklandžiau užtikrins jos tiekimą“. Ūkininkai tvirtina, kad ši įvardinta 

priežastis yra ne vienintelė, dėl kurios jie nesiveržė dalyvauti programoje. ŽŪM, rengdama 

programos taisykles, neatsižvelgė į ūkininkų išsakytas pastabas ir jos prasilenkė su paramos idėja. 

Nuomones išsako Lietuvos ūkininkų sąjungos (LŪS) pirmininko pavaduotojas 

Z. Aleksandravičius, kuris mano, kad ŽŪM valdininkai ir kaimas gyvena visiškai skirtingus 

gyvenimus, LŪS Joniškio skyriaus pirmininkė L. Šermukšnienė, kuri pastebi, kad jų rajono ūkininkai 

ne visi žavisi neariamąja technologija, Lietuvos žemės ūkio technikos asociacijos prezidentas 

E. Bėrontas, kuris sako, kad paramos priemonėje nebuvo aiškiai įvardintas laikotarpis, per kurį 

ūkininkai turės atsisakyti dalies lengvatinių degalų bei teigia, kad gamybininkai teikia komercinius 

sėjamųjų pasiūlymus, tačiau šiai minutei ypatingo suaktyvėjimo dalyvauti priemonėje nėra. 

 

Juškienė, Virginija 

Kai namas įgyja žmogaus veidą: / Virginija Juškienė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 

1392-2769. – 2022, spal. 13, p. 14. 

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos bendruomenė ant progimnazijos sienos sukūrė freską 

kurioje įamžino kraštietį, miškininką Povilą Matulionį. 

 

Juškienė, Virginija 

Europos žemės ūkis: dirba, maitina, gelbėja, kariauja: / Virginija Juškienė. – Iliustr. – // 

Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2022, spal. 29, p. 8–9. 

Apie Kroatijoje vykusį Europos ūkininkų kongresą. Suvažiavime dalyvavo du Lietuvos ūkininkų 

sąjungos atstovai – vicepirmininkas Zigmantas Aleksandravičius ir sąjungos Pakruojo skyriaus 



pirmininko pavaduotojas Gedas Špakauskas. Kokie jų ryškiausi įspūdžiai, pastebėjimai ir 

pasvarstymai? 

 

ŽVAIGŽDĖ 

 

„Nuliūdo kupiškėnai, netekę kilnios dvasios uolaus ir pavyzdingo kunigo Antano 

Kripaičio…“, Kupiškis: / Žinantis. – // Žvaigždė. – 1922, Nr. 12, p. 380. 

Apie kunigo nuopelnus. 

 

„Šių m. rugpjūčio mėn. 19 dieną mes kupiškiečiai atsisveikinome su gerb. kun. Kripaičiu…“, 

Kupiškis / Laumė // Žvaigždė. – 1922, Nr. 12, p. 379–380. 

 

 

 

 

 

 

 


