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ATEITIS 
Streikus, Arūnas. Istorikas A. Streikus apie bažnyčios situaciją Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo aušroje : 
[pokalbis su kraštiečiu, VU istorijos prof., religinio bei kultūrinio gyvenimo sovietinėje Lietuvoje ekspertu 
Arūnu Streikumi] / [kalbėjosi] Goda Kotryna Jokubauskienė. – Iliustr. // Ateitis. – ISSN 1392-9518. – 2021, Nr. 

2, p. 44–45. 

XXI AMŽIUS 

Žeimantas, Vytautas. Jonas Jackevičius ir jo meniškos obsesijos / Vytautas Žeimantas. – Portr., iliustr. // XXI 
amžius. – 2021, kovo 5, p. 14. 

Apie kraštietį žurnalistą, poetą J. Jackevičių ir jo naują poezijos knygą „Obsesijos“. 

 

LIETUVOS RYTAS 

Parulskis, Sigitas. Homofobija – šventoji baimė : [svarstymai] / Sigitas Parulskis. – Portr. // Lietuvos rytas. – 
ISSN 1392-2351. – 2021, kovo 3, p. 2. 

Kraštiečio mintys. 

NAMIE IR SODE 
Barasa, Saulius. Žinomas skulptorius puoselėja senolių tradicijas / Saulius Barasa. - Iliustr. // Namie ir sode. - 
ISSN 2335-7266. - 2021, Nr. 7 (kovo 26), p. 4-5. 

Apie kraštietį tautodailininką medžio drožėją Joną Bugailiškį, gyvenantį Vilniuje.  
 

PANEVĖŽIO KRAŠTAS 

Kavoliūnas, Laimutis. Didžiausias iki šiol viruso židinys – Rokiškio ligoninėje / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // 
Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2021, kovo 3, p. 5. 

Per pastarąsias 4 dienas Panevėžio apskrityje nustatyti 145 nauji viruso atvejai, iš jų Panevėžio mieste 49, 
rajone – 19, Biržuose – 34, Kupiškyje – 22, Rokiškyje – 17, Pasvalyje – 4. Mirė 8 Panevėžio apskrities 
gyventojai – 5 panevėžiečiai, 2 biržiečiai ir rokiškietė. Panevėžio visuomenės sveikatos centro vadovas 
Eugenijus Vilčinskas informavo apie didžiausius infekcijos židinius apskrities įstaigose ir įmonėse – Rokiškio 
ligoninėje siejami 46 atvejai, Panevėžio ligoninės Gastroenterologijos skyriuje – 17, Neurologijos II skyriuje – 8, 
baldų gamybos įmonėje „IMG Lithuania“ – 15, Kupiškio ligoninės slaugos skyriuje ir Kupiškio rajono 
savivaldybėje – po 6. 

 
Balandytė, Saulė. Griebė ir seimūno žmoną, ir garsaus verslininko seserį / Saulė Balandytė. – Iliustr. // 

Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2021, kovo 6, p. 2. 
Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo didelės apimties korupcijos bylą. Įtarimai pareikšti net 35 asmenims, 4 

iš jų privačių įmonių vadovai ir 6 – gydymo įstaigų vadovai. Tarp pastarųjų – rokiškietė, Seimo nario Vidmanto 
Kanopos žmona, Vilniaus Šeškinės poliklinikos vadovė Daiva Kanopienė, panevėžietė, buvusi Panevėžio rajono 
poliklinikos, o dabar Radviliškio pirminės sveikatos priežiūros centro vadovė, medicinos įranga prekiaujančios 
įmonės „Limeta“ savininko Kęstučio Kutkausko sesuo Irena Janušonienė. Įtariamas ir Panevėžyje įsikūrusios 
medicinos įranga prekiaujančios įmonės „Graina“ savininkas Erlandas Sudeikis. 

 
Krasauskas, Darius. Skandalingai bylai prireikė didesnės erdvės / Darius Krasauskas. – Iliustr. // Panevėžio 
kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2021, kovo 6, p. 2. 

Po ilgos pertraukos vėl nagrinėjama skandalingoji rokiškiečių byla dėl rinkėjų papirkinėjimo. Prieš teismą 
stojo buvęs Rokiškio rajono tarybos narys, buvęs rokiškėnų darbiečių lyderis, „Rokiškio komunalininko“ įmonės 
vadovas Vidmantas Maželis bei trys Rokiškio rajono gyventojai – Daiva Geidonienė, Evaldas Jakubonis ir 
Nijolė Gasiūnienė. V. Maželis kaltinamas organizavęs rinkėjų papirkinėjimą savivaldos rinkimuose, o  dvi Darbo 

partijos narės D. Geidonienė ir N. Gasiūnienė veikusios kartu. E. Jakubonį į šį nusikaltimą įtraukusi D. 
Geidonienė. Į apklausą buvo iškviesta šią bylą tyrusi Panevėžio policijos tyrėja Ingrida Stasiukaitienė. Rokiškio 
teisme nėra didelės salės, atitinkančios pandemijos keliamus reikalavimus, todėl byla nagrinėta Panevėžio 
apylinkės teisme. 
 



Kudirkienė, Gailutė. Į netikėtą kvietimą atsišaukė ne tik auklėtiniai / Gailutė Kudirkienė. – Iliustr. // Panevėžio 
kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2021, kovo 10, p. 9. 

Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną pasitinka 
išskirtiniu virtualiu sveikinimu. Jis sudėliotas iš gausybės fotografijų, kuriose vėliavos spalvomis ar tautinių 
raštų motyvais papuošti muzikos instrumentai. Sveikinimas skleidžia žinią, kad muzika vienija žmones, kad 
esame tauta, savo laisvę apgynusi su daina. Mokyklos direktorė Vilma Steputaitienė, skelbdama pilietinę akciją 
„Papuošk savo muzikos instrumentą“, daugiausia tikėjosi tik rajono gyventojų reakcijos, o sulaukė laiškų iš 
Vokietijoje, Airijoje, Anglijoje, Amerikoje ir kitose šalyse įsikūrusių lietuvių. 
 
Rušėnienė, Lina. Atlyginimą nurėžė tam, kad greičiau išvytų? / Lina Rušėnienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2021, kovo 10, p. 5–6. 
Dvi svarbiausios Kupiškio rajono medicinos įstaigos turi naujus vadovus. Poliklinikai vadovauja buvęs 

Seimo narys rokiškėnas Raimundas Martinėlis, o Kupiškio ligoninei – Kupiškio rajono tarybos narys Julius 
Panka. Ankstesni vadovai – Robertas Baltrūnas ir Antanas Zadorožnas pasitraukė iš pareigų dėl sumažinto 
atlyginimo. Naujiems vadovams atlyginimai Tarybos sprendimu pakelti. Kupiškio rajono tarybos narys 
Vidmantas Paliulis svarsto, kad buvę gydymo įstaigų vadovai neįtiko merui Dainiui Bardauskui. 
 
Paškevičienė, Zina. Vakcinavimo ratas juda sunkiai, girgždėdamas / Zina Paškevičienė. – Iliustr. // Panevėžio 
kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2021, kovo 10, p. 8. 

Apie skiepijimą nuo COVID-19 Panevėžio apskrityje, minimas ir Rokiškio rajonas. 

 

Rušėnienė, Lina. Socialdemokratai atkeršiję už Brazauską / Lina Rušėnienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2021, kovo 17, p. 5. 
Aistros dėl to, kad Rokiškio politikai nesutiko suteikti sąjūdininkui Leonui Jankauskui krašto garbės 

piliečio vardo, dar nenurimo. Politikų Irmanto Tarvydžio, Algio Čepulio, Stasio Meliūno, Ramūno Godeliausko, 
Vytauto Vilio, Algio Kazulėno komentarai apie Apdovanojimų komisijos sprendimus. Algis Kazulėnas 
prisiminė, kaip prieš du dešimtmečius rajono taryba, susidedanti iš konservatorių daugumos, nepatvirtino krašto 
garbės piliečiu prezidento socialdemokrato Algirdo Brazausko, todėl dabar socialdemokratai ir atkeršiję. 
 
Kudirkienė, Gailutė. Sensacingą vertybę dovanojo muziejui / Gailutė Kudirkienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. 
– ISSN 2424-5100. – 2021, kovo 17, p. 9, 13. 

Į Rokiškio krašto muziejų neseniai atkeliavo išskirtinis eksponatas, maždaug 4 tūkstančių metų senumo 
bronzinis durklas. Sensacingą radinį Rokiškio rajone aptiko ir paveldosaugininkams perdavė pasvalietis 
ūkininkas Orestas Pauliukas. Šie atliko nuodugnius radinio tyrimus, aiškinosi jo amžių bei paskirtį. Po 
tyrinėjimų istorikai tarė žodį: toks radinys – vienintelis dabartinėje Lietuvos teritorijoje. Jis priskiriamas 
Varpinių taurių kultūrai, gyvavusiai 2800–1800 metais prieš Kristų, ji buvo išplitusi po visą Europą, apėmė ir 
dabartinės Britanijos teritoriją. Kultūros paveldo departamentas unikaliąją vertybę perdavė Rokiškio muziejui. 
Su Rokiškio krašto muziejaus direktoriaus pavaduotojo Giedriaus Kujelio komentarais. 
 
Kudirkienė, Gailutė. Paukščiai ir žuvys plaukioja ant drabužių / Gailutė Kudirkienė. – Iliustr. // Panevėžio 
kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2021, kovo 24, p. 10–11. 

Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos ir Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos dailės mokytoja jau du 
dešimtmečius kuria vienetinius drabužius su aplikacijomis ir piešiniais. Mokytojos menai įkvepia ir moksleives. 
Vyresnės mergaitės noriai dekoruoja savo drabužius. M. Kubilienė organizuoja avangardinių drabužių šou, kuris 
vyksta kiekvienais metais. 

 
Baronienė, Daiva. Muziejuje nebus nė vieno eksponato / Daiva Baronienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2021, kovo 24, p. 13. 

Rokiškio rajono Kamajų bažnyčiai priklausančioje koplyčioje prieš gerą 100-metį buvo šarvojami 
mirusieji, po to daugybę metų ji stovėjo tuščia ir nyko. O dabar šiame XIX amžiaus statinyje kuriamas modernus 
kunigo bei garsaus liaudies poeto Antano Strazdo muziejus. Kamajų bendruomenės pirmininkė Jolanta 
Vygėlienė patikino, kad jos vadovaujama bendruomenė nusiteikusi netradicinėje aplinkoje įrengti ir išskirtinę 



ekspoziciją. J. Vygėlienė pasidžiaugė, kad A. Strazdo muziejaus kūrimui Kamajų bendruomenė gavo kone 93 
tūkstančius eurų, iš jų didžioji dalis – Europos Sąjungos fondų lėšos. 
 
Kavoliūnas, Laimutis. Psichiatrijos ligoninei – jau trečias viruso smūgis / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // 

Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2021, kovo 24, p. 7. 
Per pastarąsias 4 dienas Panevėžio apskrityje nustatyti 105 nauji COVID-19 viruso atvejai, iš jų Panevėžio 

mieste 61, rajone – 25, Rokiškyje – 6, Kupiškyje ir Pasvalyje – po 5, Biržuose – 3. Ligoninėse mirė dar 8 
„covidu“ sirgę kraštiečiai – 7 panevėžiečiai ir biržietis. Virusas jau trečiąsyk smogė Rokiškio psichiatrijos 
ligoninei, ligos židiniai – Panevėžio ligoninės Gastroenterologijos, Neurologijos II, Kardiologijos skyriuose, 
„Panevėžio butų ūkio“ įmonėje, bendrovėje „Dominari“ ir kt. 

 
Paškevičienė, Zina. Trokštama vakcina sutiktų skiepytis net ir vidury nakties / Zina Paškevičienė. – Iliustr. // 
Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2021, kovo 24, p. 3, 8. 

Sustabdžius vakcinavimą „AstraZeneca“ vakcina, vakcinavimo procesą Panevėžio apskrityje tenka 
perorganizuoti, nes dabar gyventojai gali rinktis norimą vakciną. Panevėžio poliklinikos direktoriaus Karolio 
Valantino, Panevėžio rajono poliklinikos direktorės Neringos Šinkūnienės, Biržų, Rokiškio, Kupiškio ir Pasvalio 
pirminės sveikatos priežiūros centrų vadovų Jurgitos Augustinavičienės, Danguolės Kondratenkienės, Raimundo 
Martinėlio ir Viliaus Povilionio komentarai. 

 
Rušėnienė, Lina. Kokie ryšiai sieja merą ir eksseimūną? / Lina Rušėnienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – 
ISSN 2424-5100. – 2021, kovo 24, p. 5. 

Apie Kupiškio poliklinikos direktoriaus Raimundo Martinėlio ir Kupiškio mero Dainiaus Bardausko 
sąsajas. Rokiškio ir Kupiškio rajonų politikų – Irmanto Tarvydo, Algio Čepulio, Valentino Beinorio, Virginijaus 
Umbros, Vidmanto Paliulio – komentarai. 

 
Kudirkienė, Gailutė. Žengiant augalijos kilimu, lalėjo ežero vanduo / Gailutė Kudirkienė. – Iliustr. – Rubrika: 
Kartų tiltai // Panevėžio kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2021, kovo 27, p. 5, 10–11. 

Panevėžio krašte veikiančios Biržų šaulių kuopa ir Pasvalio šaulių kuopa bei Rokiškio Jurgio Kairio skautų 
draugovė garsėja aktyvumu, narių gausa ir šalies istorijai reikšmingais darbais. Pasvalio ir Biržų šaulių kuopų 
vadovų Algio Kalvėno, Vidučio Šeško ir rokiškiečių skautų vadovės Eleonoros Baršienės pasakojimas.  
 
Rušėnienė, Lina. Su neįgaliais vaikais teks atsiklaupti prieš valdžią? / Lina Rušėnienė. – Iliustr. // Panevėžio 
kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2021, kovo 31, p. 4, 9. 

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstant rajono biudžetą į politikus kreipėsi neįgalią dukrą 
auginanti Daiva Laužadienė. Ji prašė skirti lėšų Pagrindinei mokyklai, kurią lanko jos dukra ir kiti neįgalūs 
vaikai. D. Laužadienė tarybos nariams kalbėjo, kad jai gaila savo vaiko, nes mokykloje nėra nei treniruoklių, nei 
bėgtakių, nei dviračių, nei sporto aikštės, o taip pat įvažos neįgaliųjų vežimėliams. Tačiau moters skundas 
nepakeitė valdančiųjų nuomonės. 18 Tarybos narių pasisakė už biudžetą, kuriame 15 tūkst. eurų atiteks rajono 
reklaminiam ženklui kurti ir nė cento neįgaliems vaikams. 

SANTARA 
Klimka, Libertas. …Apie laiką… / Libertas Klimka. – Iliustr. – Iš profesoriaus Liberto Klimkos žiemos 
dienoraščių // Santara. – ISSN 1392-0979. – 2019, Nr. 179/ 180, p. 107–109. 

Kraštietis apie ciklinį ir absoliutų laiką. 
ŠIAURĖS ATĖNAI 

Mačiekus, Venantas. Prie lietuvybės versmių : dvidešimt penkeri metai su Vilniaus universiteto kraštotyrininkų 
ramuva (1972–1997) / Venantas Mačiekus. – Iliustr. – Tęs. Pradžia: Nr. 5 // Šiaurės Atėnai. – ISSN 1392-7760. 
– 2021, kovo 26 (Nr. 6), p. 14, 15. 

Kraštiečio atsiminimai apie Vilniaus universiteto ramuviečius. 
 

TREMTINYS 

Vainora, Ričardas. Partizanų vadai pašto ženkluose / Ričardas Vainora. – Iliustr. // Tremtinys. – ISSN 2029-

509X. – 2021, kovo 19 (Nr. 11), p. 1. 



Lietuvos paštas išleido pašto ženklų bloką „Partizanų Lietuva“. Pašto ženkluose keturi portretai partizanų 
vadų, pasirašiusių Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos Deklaraciją. Viename ženkle – Kęstučio apygardos 
štabo Organizacinio skyriaus viršininkas P. Bartkus-Žadgaila ir Pietų Lietuvos partizanų srities vadas, nuo 1951 
m. Lietuvos vyriausiasis partizanų vadas A. Ramanauskas-Vanagas. Kitame ženkle – Prisikėlimo apygardos 
štabo viršininkas B. Liesys-Naktis ir kraštietis, Prisikėlimo apygardos vadas, laikraščio „Prisikėlimo ugnis“ 
redakcinės kolegijos narys L. V. Grigonis-Užpalis (dailininkė A. Ratkevičienė). Kartu išleistas ir specialus 

vokas. 

 

VAKARO ŽINIOS 
Jolanta Blažytė: nesikiškite į mūsų gyvenimą! / Jolantos Blažytės asmeninio albumo nuotr. // Vakaro 

žinios. – ISSN 1648-7435. – 2021, kovo 5, p. 1, 3. 
Kraštietės verslininkės prašymas nesikišti į gyvenimą tų žmonių, kuriems tradicinės šeimos vertybės yra 

svarbesnės už Stambulo konvencijoje brukamą genderizmo ideologiją; nelieti pykčio ant kunigo A. Toliato, 
išlįsti iš mums pataikaujančių influencerių sukurtos komforto zonos ir t. t.  


