
BIRŽIEČIŲ ŽODIS 

 

Petkevičiūtė, Birutė 

Biržiečiai sėkmingai skinasi kelią į „Dainų dainelės“ konkursą / Birutės Petkevičiūtės inf.. – 

Iliustr. // Biržiečių žodis. – ISSN 1392-7531. – 2022, vas. 1, p. 3. 

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

lopšelio-darželio „Genys“ ugdytinė Urtė Mašėnaitė, kurią konkursui ruošia mokytoja 

A. Mitrochinienė. Biržų „Saulės“ gimnazijos mišrus vokalinis ansamblis (vadovė Danguolė 

Kazakevičienė) pateko į trečią etapą. 

 

DARBAS 

 

Bronislava Birutė Kazakevičienė (1932 03 18 – 2022 01 14): in memoriam. – Portr. // Darbas. 

– ISSN 1392-8287. – 2022, saus. 18, p. 2. 

Ilgametės Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos mokytojos nekrologas; gimė 1932 m. Švenčionių 

rajone, 1950 metais baigė Kupiškio vidurinę mokyklą, 1954 metais, baigusi Vilniaus valstybinį 

pedagoginį institutą, atvyko į Pasvalį ir dirbo iki 2001 metų. Jos mokiniai sėkmingai dalyvaudavo 

filologų ir meninio skaitymo konkursuose, rinko ir skelbė tautosakinę medžiagą. 1980 metais 

suteiktas Nusipelniusios Lietuvos mokytojos Garbės vardas, 2002 metais apdovanota Petro Vileišio 

fondo Pagrindiniu prizu už nuoširdų ir ilgametį darbą mokykloje ir Petro Vileišio idėjų ir dvasios 

puoselėjimą. 

 

XXI AMŽIUS 

 

Jasėnas, Justas 

Paskui knygos ženklą / Justas Jasėnas. – Iliustr. // XXI amžius. – ISSN 2029-1299. – 2022, vas. 

11, priedas „Sidabrinė gija“, p. 2, 4. 

Panevėžietės dailininkės, grafikės, ekslibristės Stasės Medytės atminimui. 

 

PANEVĖŽIO KRAŠTAS 

 

Krasauskas, Darius 

Mokyklose infekcija jau sunkiai suvaldoma: / Darius Krasauskas. – Iliustr.. – // Panevėžio 

kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2022, vas. 2, p. 3. 



Apie koronaviruso židinius Panevėžio apskrities mokyklose – Panevėžio „Šaltinio“ 

progimnazijoje, Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazijoje, Panevėžio rajono Paįstrio Juozo 

Zikaro gimnazijoje, Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje, Kupiškio rajono 

Alizavos pagrindinėje mokykloje, Pasvalio Lėvens pagrindinėje mokykloje bei Lėvens mokyklai 

priklausančiame Daujėnų skyriuje, Biržų „Saulės“ gimnazijoje ir „Atžalyno“ pagrindinėje 

mokykloje. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Teko atidaryti kovidinį skyrių / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-

5100. – 2022, vas. 19, p. 2. 

Didžiulis koronaviruso židinys įsiplieskė Kupiškio ligoninėje: vas. 18 d. kovidu sirgo net 23 

Slaugos skyriaus pacientai ir 17 darbuotojų. Šią savaitę ligoninėje teko atidaryti kovidinį skyrių. 

Įstaigos vadovas Julius Panka sakė, kad dalis pacientų perkelta į jį, kiti palikti palatose, nes jose visi 

ligoniai jau užsikrėtę. 

 

Kudirkienė, Gailutė 

Tvin Pykso vardo pamažu atsikrato / Gailutė Kudirkienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 

2424-5100. – 2022, vas. 17, p. 8–9. 

Apie Kupiškio rajono Svidenių kaimo praeitį ir dabartį, gyventojus. 

 

Krasauskas, Darius 

Rajono vadovą nuo teismų gelbsti biuletenis / Darius Krasauskas // Panevėžio kraštas. – ISSN 

2424-5100. – 2022, vas. 17, p. 4. 

Panevėžio apygardos teisme vėl neįvyko už korupcinius nusikaltimus teisiamų Kupiškio mero 

Dainiaus Bardausko ir Kupiškio kultūros centro vadovės Jolitos Janušonienės bylos nagrinėjimas. 

Kaip paaiškino teismo atstovė, buvo gautas D. Bardausko advokato laiškas, kad jo ginamasis turi 

nedarbingumo pažymėjimą. 

 

Kudirkienė, Gailutė 

Kukliausias kepalėlis labiausiai traukė akis / Gailutė Kudirkienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. 

– ISSN 2424-5100. – 2022, vas. 17, p. 2, 6. 

Kupiškio rajone, Skapiškio miestelio kultūros centre, pradėta nauja tradicija – duonos globėjos 

šv. Agotos dienos šventimas. Duonos šventė į Skapiškį atkeliavo kartu su čionykščiuose kultūros 

namuose pradėjusia dirbti Jelena Valkauskiene. Moteris anksčiau dirbo Laičių kultūros namuose, bet 



juos panaikinus buvo perkelta į Skapiškį. Laičiuose duonos šventės vyko ketverius metus iš eilės, o 

Skapiškyje Šv. Agotos dieną švenčiama pirmą kartą. 

 

RINKOS AIKŠTĖ 

 

Satkus, Vilimantas 

Jauniai / Vilimantas Satkus. – Iliustr.. – Rubrika: Šaškės // Rinkos aikštė. – ISSN 1648-0376. – 

2022, vas. 11, p. 31. 

Apie Kupiškyje vykusį šalies jaunių paprastųjų šaškių čempionatą. Lietuvos čempionu tapo 

M. Sketerskas iš Šiaulių, antroji vieta atiteko M. Stankevičiui iš Marijampolės, o trečioji – 

E. Sabaliauskui. Mergaičių tarpe pirmoji vieta atiteko M. Plėštytei iš Vilniaus, antroji – J. Skerskaitei 

iš Šiaulių, trečioji – O. Ramšaitei iš Telšių. 

 

ROKIŠKIO SIRENA 

 

Grigalienė, Rita 

Rokiškėnė kvietė „kavos“ ir „ledų“, o įkliuvusi su narkotikais atsidūrė teisme / Rita Grigalienė. 

– Iliustr. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2022, vas. 4, p. 1, 5. 

Sausio 31 d. buvo priimtas Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmų nuosprendis, kuris 

pripažinti kaltais: R. R. dėl narkotinių medžiagų platinimo, o Kupiškio miesto gyventojas M. L. ir 

Kavoliškio kaimo gyventojas A. Š. už narkotinių medžiagų įsigijimą. Rokiškėnei, kuri pardavinėjo 

narkotines medžiagas, teismas skyrė vienerių metų ir keturių mėnesių laisvės apribojimo bausmę. 

Šiuo laikotarpiu moters elgesį kontroliuos Probacijos tarnyba. Kavoliškėnui A. Š. teismas skyrė 2000 

eurų, o kupiškėnui M. L. – 1500 eurų pinigines bausmes.  

 

ŠIAULIŲ KRAŠTAS 

 

Vasiliauskienė, Aldona 

XIII kalėdinių giesmių festivalis „Kalėdos Maizliuose“ / Aldona Vasiliauskienė. – Iliustr. // 

Šiaulių kraštas. – ISSN 1648-4010. – 2022, vas. 26, priedas „Atolankos“, p. 6, 8. 

1749 metais į Padubysį buvo pakviesti Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino vienuoliai. Dabar ši Šiaulių 

rajono vietovė vadinama Bazilionais. Pasakojama apie vienuolių bazilijonų ordino susikūrimą ir 

gyvavimą, Ivano Frankivsko (Ukraina) Kristaus Karaliaus bažnyčios ir vienuolyno istorija, 

prisimenamas 2017 metais vykęs Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino 400 metų jubiliejaus minėjimas. 



Ivano Frankivske vyksta tradicinis tarptautinis kalėdinių giesmių festivalis „Kalėdos Maizliuose“, 

kuriame dalyvauja ir kamerinis choras „Cantus Vita“ iš Kupiškio. 2021 metais dėl pasaulinės 

pandemijos baigiamajam koncertui užsienio muzikos kolektyvai atsiuntė tik vaizdo įrašus. 

 

ŪKININKO PATARĖJAS 

 

Tavorienė, Vida 

Atliekų mokesčio pinklės. AM nusiplauna rankas: šiukšlių mokesčio raizgynę palieka 

savivaldai: / Vida Tavorienė. – Iliustr.. – // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2022, vas. 1, p. 

1, 3, 4. 

Apie žemdirbių mokamą komunalinių atliekų rinkliavą už gamybinius pastatus, vadinamą 

užslėptu nekilnojamojo turto mokesčiu, padidintą sąvartynų mokestį, europinę direktyvą dėl atliekų, 

atliekų tvarkymo reglamentavimą Lietuvoje; pateikiamos Kupiškio rajono ūkininkės 

R. Vilimienės, Lietuvos ūkininkų sąjungos Kupiškio skyriaus pirmininko Z. Aleksandravičiaus, 

Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro direktoriaus G. Ulio, LŪS pirmininko R. Juknevičiaus, 

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus K. Jakšto, Lietuvos savivaldybių 

asociacijos patarėjos aplinkos ir energetikos klausimais A. Kazlauskienės nuomonės bei Aplinkos 

ministerijos Atliekų politikos grupės vadovės V. Slavinskienės komentaras „Turi mokėti ir 

potencionalūs teršėjai. Minimas aplinkos ministras S. Gentvilas. 

 

Bielskis, Stasys 

LŪS sutinka dalyvauti ŽŪM kolegijoje / Stasys Bielskis. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 

1392-2769. – 2022, vas. 5, p. 8. 

Apie tai, kad nuotoliniu būdu vykusiame išplėstiniame Lietuvos ūkininkų sąjungos (LŪS) 

prezidiumo narių posėdyje buvo nagrinėjamas LŪS dalyvavimas Žemės ūkio ministerijos 

formuojamos kolegijos darbe. Tikimasi, kad kolegija pagreitintų apsikeitimą informacija, leistų 

išvengti nesusipratimų, padėtų greičiau rasti gerus sprendimus. Minimas žemės ūkio ministras 

K. Navickas. Pasisakė Zigmantas Aleksandravičius. 

 

VAKARO ŽINIOS 

 

Ladigienė, Eglė 



Kultūros paveldo sąvadas – dar storesnis / Eglė Ladigienė. – Iliustr.. – Turinyje: Apie 

Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą // Vakaro žinios. – ISSN 1648-7435. – 2022, vas. 

24, p. 7. 

Apie tai, jog Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvade įrašyta lietuviškas ritinis, Kapinių 

šventė Kisiniuose, Palangos Jurginės, FiDi-Fiziko diena, akmentašystės tradicija Kelmėje, naminio 

alaus tradicija Biržų ir Kupiškio krašte, muzikavimo cimbolais tradicija Ignalinos ir Švenčionių 

kraštuose, dzūkų smuikavimo tradicija bei būgnijimas su kūle Rytų Aukštaitijoje. 


