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360 metų, kai inventoriuje 1657 m. paminėta PIRMOJI SEDOS SINAGOGA, pastatyta 

prie malūno tvenkinio Mozės Samuilovičiaus sklypo gale. 

 

310 metų, kai Tirkšlių bažnyčios gimimų metrikų knygoje 1707 m. paminėtas SPURGANŲ 

KAIMAS. 

 

265 metai, kai 1752 m. pastatyta seniausia Mažeikių rajone bebokštė medinė PIKELIŲ 

ŠVČ. TREJYBĖS BAŽNYČIA. 

 

235 metai, kai netoli Kretingos 1782 m. gimė gydytojas, kunigas, poetas, vertėjas SAVIC-

KIS ANTANAS. Mirė 1836-05-23 Žemalėje. 

 

215 metų, kai 1802 m. Tirkšlių seniūno sūnaus Felikso Važinskio ir jo žmonos Pranciškos 

Turovskytės iniciatyva padovanoti  DEŠIMTIES BALSŲ VARGONAI TIRKŠLIŲ BAŽNYČIAI. 

 

205 metai, kai Laižuvoje 1812 m. gimė prelatas, Vilniaus dvasinės akademijos profesorius 

(1839–1842), Petrapilio dvasinės akademijos profesorius (1857), Vilniaus katedros arkidiakonas, gar-

sus pamokslininkas VAŽINSKIS ALEKSANDRAS. Mirė 1872 m. Krokuvoje. 

 

190 metų, kai netoli Pikelių Švč Trejybės bažnyčios, miestelio aikštėje, 1827 m. pastatytas 

akmens mūro KOPLYTSTULPIS 1710 METŲ MARO AUKOMS ATMINTI  su 4 medinėmis 

skulptūrėlėmis ir ornamentuotu kryželiu viršuje. 

 

180 metų, kai 1837 m. gimė Pavirvytės dvaro dvarininkas, pirmasis Viekšnių krašto bibliote-

kininkas PAULAVIČIUS EDVARDAS. Mirė 1894 m. Palaidotas Viekšnių miestelio senosiose kapi-

nėse. 

 

175 metai, kai Laižuvos valsčiaus Purplių kaime 1842 m. pastatyta ŠV. KRYŽIAUS IŠ-

AUKŠTINIMO KOPLYČIA. 

 

160 metų, kai Laižuvos miestelyje 1857 m. gimė Rygos komercijos banko tarnautojas, nuo 

1894 m. lietuvių Pašalpos draugijos narys, knygnešys PUKŠTIS KAZIMIERAS. Mirė 1933-10-26 

Kaune. 

 

160 metų, kai Židikų valsčiaus Ukrinų kaime 1857 m. pastatyta medinė liaudies architektū-

ros formų ŠV. ANTANO PADUVIEČIO BAŽNYČIA. 

 

http://www.mke.lt/Pavirvyt%C4%97
http://www.mke.lt/Viek%C5%A1ni%C5%B3_kapin%C4%97s
http://www.mke.lt/Viek%C5%A1ni%C5%B3_kapin%C4%97s


 

160 metų, kai Užlieknėje 1857 m. pastatyta medinė liaudies architektūros formų ŠV. MARI-

JOS MAGDALIETĖS BAŽNYČIA. 

 

155 metai, kai dvarininko Felikso Važinskio lėšomis 1862 m. pastatyta erdvi medinė GEI-

DŽIŲ ŠV. ONOS KOPLYČIA. 

 

145 metai, kai pro Pumpurų kaimą 1872 m. buvo pravesta MAŽEIKIŲ-LIEPOJOS GE-

LEŽINKELIO LINIJA IR PASTATYTA STOTIS su 3 atsarginiais keliais. Stočiai prigijo netoliese 

tekančios upės Venta pavadinimas. 

 

140 metų, kai Židikų valsčiaus Kentaučių kaime 1877 m. gimė knygnešys, slaptos mokyklos 

organizatorius, daraktorius ŽELVYS IGNACAS, mokęs vaikus spaudos draudimo metais. Mirė 1937 

m. Palaidotas Pikelių miestelio kapinėse. 

 

130 metų, kai prie geležinkelio stoties pastatytame dviejų aukštų name (vėliau Bliumentalio 

viešbutis) 1887 m. barono, Rygos vokiečio, laisvai praktikuojančio gydytojo Otto von Lossberg rūpes-

čiu atidaryta PIRMOJI MAŽEIKIŲ VAISTINĖ. 

 

125 metai, kai Viekšnių miestelyje 1892 m. atidaryta VILNŲ KARŠYKLA IR VERPYK-

LA „VILNAŠUKIS“. 

 

120 metų, kai Milių kaimo ūkininko sūnaus Lengvenio Pranciškaus rūpesčiu dešiniajame 

Ventos upės krante 1897 m. pastatytas raudonų plytų mūrinis VIEKŠNIŲ VANDENS MALŪNAS, 

vienintelė senovinės technikos vertybė ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. 

 

110 metų, kai „Saulės" švietimo draugijos Mažeikių skyriaus iniciatyva Katalikų parapijos 

namuose 1907 m. gegužės mėnesį atidaryta PIRMOJI LIETUVIŠKA PRADŽIOS MOKYKLA. 

 

110 metų, kai 1907 m. Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vargonininko V. Stulgaičio 

rūpesčiu atkurtas VIEKŠNIŲ CHORAS.  

 

110 metų, kai Kauno apskrities Garliavos valsčiaus Pajiesio kaime 1907 m. gimė Mažeikių 

valstybinės gimnazijos direktorius (1938–1940), istorijos mokytojas ŠTUOPIS POVILAS. Mirė 1986 

m. Toronte (Kanada). 

  

105 metai, kai Mažeikiuose kunigo Meškausko Pranciškaus pastangomis 1912 m. rugsėjo 

mėnesį įsteigtas LIETUVIŲ KATALIKŲ BLAIVYBĖS DRAUGIJOS SKYRIUS, veikęs iki 1941 

m.  

 

100 metų, kai Židikų miestelyje 1917 m. vasarą rašytoja, pedagogė Marija Pečkauskaitė pra-

dėjo rengti PIRMUOSIUS LIETUVIŠKUS VAKARUS, VAIDINIMUS PAVADINIMU „GYVIE-

JI PAVEIKSLAI“. 

 

95 metai, kai Teodoro Urvikio iniciatyva Viekšnių miestelyje 1922 m. įkurtos MOLINIŲ 

INDŲ IR KERAMIKOS DIRBTUVĖS. 
 

http://www.mke.lt/Ma%C5%BEeiki%C5%B3_gimnazija
http://www.mke.lt/Ma%C5%BEeiki%C5%B3_gimnazija


95 metai, kai muzikos mokytojo Vinco Deniušio iniciatyva 1922 m. įkurtas pirmasis 

VIEKŠNIŲ PUČIAMASIS ORKESTRAS. 
 

95 metai, kai Sedos mieste 1922 m. įsteigta PAŠTO AGENTŪRA. 

 

95 metai, kai Viekšnių seniūnijos Gudų kaime suvokietėjusios latvių Vilio ir Alvinos Jungų 

šeimos pastangomis 1922 m. pastatytas MEDINIS GUDŲ VANDENS MALŪNAS. Suremontavus 

užtvanką 2002 m. įrengta hidroelektrinė. 

 

90 metų, kai į Viekšnių miestelį 1927 m. liepos mėnesį atvyko LIETUVOS PREZIDEN-

TAS ANTANAS SMETONA, kuris aplankė žydų sinagogą, cerkvę, susitiko su bendruomene. 

 

85 metai, kai prie Ventos upės, privačiame ūkininko Skurvydo pušyne, 1932 m. Vytauto Di-

džiojo universiteto Medicinos fakulteto studentės Motuzaitės Eugenijos ir viekšniškės mokytojos Šiau-

lytės Liusės iniciatyva organizuota PIRMOJI SKAUČIŲ STOVYKLA MAŽEIKIUOSE. 

 

80 metų, kai Jonas Šaulys 1937 m. Mažeikiuose įsteigė PRIVATŲ SPAUDOS MUZIEJŲ, 

kuriame buvo beveik visi to meto lietuviški periodiniai leidiniai, įvairūs plakatai, šūkiai, atsišaukimai. 

Eksponatai dingo Antrojo pasaulinio karo metais. 

 

80 metų, kai Broniaus Bigailos gyvenamajame name 1937 m. pradėjo veikti ŽIOGAIČIŲ 

PRADINĖ MOKYKLA. 
 

65 metai, kai 1952 m. įkurta KAPĖNŲ BIBLIOTEKA, Mažeikių rajono savivaldybės vie-

šosios bibliotekos filialas. 

 

60 metų, kai 1957 m. rugpjūčio mėnesį gydytojo chirurgo Vlado Burbos pastangomis Mažei-

kių ligoninėje įsteigtas PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS SKYRIUS. Antanina Norvydienė – 

pirmoji skyriaus medicinos felčerė. 

 

60 metų, kai 1957 m. atidaryta URVIKIŲ BIBLIOTEKA, Mažeikių rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos filialas. 

 

60 metų, kai 1957 m. įkurti PIKELIŲ KULTŪROS NAMAI. 

 

60 metų, kai 1957 m. įkurti UKRINŲ KULTŪROS NAMAI. 

 

55 metai, kai Mažeikių mieste kūrybinę veiklą 1962 m. spalio mėnesį pradėjo VYRŲ CHO-

RAS. Pirmasis vadovas Urbonavičius Vytautas. Mažeikių rajono savivaldybės kultūros namų kolekty-

vui  „Draugystė“ 1965-12-17 suteiktas Pavyzdinio choro vardas. Nuo 1981 m. mišriam chorui vado-

vauja Grušas Ričardas. 

 

55 metai, kai Mažeikių miesto futbolo aikštėje 1962 m. surengtos PIRMOSIOS MAŽOJO 

RANKINIO (7X7) RUNGTYNĖS. Žaidė ETG ir „Starto" komandos. 

 
50 metų, kai 1967 m. buvo atidaryti ZONINIAI TIRKŠLIŲ KULTŪROS NAMAI. Nuo 

2006 m. spalio 1 d. veikia kaip savarankiška biudžetinė įstaiga. 

http://www.mke.lt/Gud%C5%B3_hidroelektrin%C4%97
http://www.mke.lt/Biblioteka
http://www.mke.lt/Biblioteka
http://www.mke.lt/Burba_Vladas
http://www.mke.lt/Ma%C5%BEeiki%C5%B3_ligonin%C4%97
http://www.mke.lt/Biblioteka
http://www.mke.lt/Biblioteka


 

45 metai, kai 1972 m. įkurta komunalinių įmonių kombinatui priklausiusi Mažeikių teritori-

nė vandentiekio ir kanalizacijos valdyba, nuo 2003 m. pavadinta UAB „MAŽEIKIŲ VANDENYS“. 

 

45 metai, kai savo veiklą 1972 m. pradėjo UAB „MAŽEIKIŲ STRĖLĖ“, kuri nuomoja, 

montuoja, rekonstruoja įvairaus galingumo ir paskirties kranus. Įmonė yra Mažeikių verslininkų asocia-

cijos narė. 

 

35 metai, kai Joniškyje 1982 m. mirė Mažeikių apskrities Buknaičių pradžios mokyklos ve-

dėja (iki 1944 m.), Joniškio 2-osios vidurinės mokyklos mokytoja (1945–1964), nusipelniusi mokytoja 

(1955), atsiminimų, apybraižų, lietuvių kalbos vadovėlio IV klasei, metodinių darbų autorė JANI-

ŠAUSKAITĖ JULIJA. Gimė 1904-09-22 Joniškyje. 
 

   

30 metų, kai mažeikiškiai pilotai 1987 m. atsiskyrė nuo Akmenės aeroklubo, pradėjo sava-

rankiškai veikti sertifikuotas ŠERKŠNĖNŲ AERODROMAS, kuris 2012 m. gegužės mėnesį pava-

dintas lietuvių civilinės aviacijos pradininko Julijono Kumpikevičiaus vardu. 

 

30 metų, kai prie Mažeikių 2-osios vidurinės mokyklos (dabar Gabijos gimnazija) buvęs 

moksleivis, skulptorius Antanas Murauskas 1987 m. išskaptavo 4 MEDINIŲ SKULPTŪRŲ KOM-

POZICIJĄ PASAKOS „EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ“ MOTYVAIS. 
 

30 metų, kai Mažeikiuose 1987 m. įkurta POP MUZIKOS GRUPĖ „SEKMADIENIS",  

kurios steigėjas ir vadovas Dargis Antanas. 

 

30 metų, kai Mažeikių parke 1987 m. pastatyta SKULPTŪRA POETUI VIENAŽIN-

DŽIUI ANTANUI. Autorius – skulptorius Gediminas Jokūbonis, iškalė vietinis akmentašys Juozas 

Katilius. 

 

30 metų, kai 1987 m. įrengtas LAIŽUVOS TVENKINYS. 

 

25 metai, kai reorganizavus Mažeikių autotransporto įmonę 1992 m. įkurtas valstybinis auto-

busų parkas. Nuo 1995 m. UAB „MAŽEIKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“. 

 

25 metai, kai Mažeikiuose 1992 m. įkurta KORPUSINIŲ BALDŲ ĮMONĖ „MAŽEIKIŲ 

LYRA“. Nuo 2012 m. pervadinta „Lyra group“. 

 

25 metai, kai Mažeikiuose 1992 m. kovo mėnesį įkurta statybos, montavimo, vidaus ir išorės 

apdailos, remonto darbus atliekanti UAB „PLINTAS“. 

 

25 metai, kai Mažeikių apylinkės seniūnijoje 1992 m. įkurtas ŠERNYNĖS TELMOLOGI-

NIS DRAUSTINIS, užimantis 119 ha plotą, saugantis vakarų Žemaitijos lygumų geobotaninį aukšta-

pelkės augalijos ir gyvūnijos kompleksą. 

 

25 metai, kai Mažeikių apylinkės seniūnijoje 1992 m. įsteigtas ŠERKŠNĖS HIDROGRA-

FINIS DRAUSTINIS, užimantis 211 ha plotą, saugantis Šerkšnės upės intakų vingius, miškų plotus, 

natūralias pievas, įvairią augaliją ir gyvūniją. 

 

http://www.mke.lt/Buknai%C4%8Di%C5%B3_pagrindin%C4%97_mokykla


20 metų, kai Mažeikiuose 1997 m. įkurta UAB „SAURIDA“, užsiimanti didmenine ir maž-

menine prekyba naftos produktais. Įmonė yra Mažeikių verslininkų asociacijos narė. 

 

20 metų, kai ant Šerkšnės upės 1997 m. pastatyta ŠERKŠNĖNŲ HIDROELEKTRINĖ.  

 

20 metų, kai Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinėje mokykloje 1997 m. APDOVANOTA 

RAŠYTOJOS IDEALO SIEKIANTI MOKINĖ. Tokia savita premija Lietuvoje buvo pirmoji. 

 

20 metų, kai veiklą 1997 m. pradėjo Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro VYRES-

NIO AMŽIAUS TAUTINIŲ ŠOKIŲ KOLEKTYVAS „JURGINĖLIS“. Pirmoji vadovė Gabalytė 

Alma. Kolektyvui 2014 m. už pasiektus rezultatus suteikta mėgėjų meno kolektyvų 3 kategorija. 

 

15 metų, kai parapijos kunigo Jono Ačo iniciatyva 2002 m. pastatytas KRYŽIUS URVI-

KIŲ KAIMO ATMINČIAI. Autorius – tautodailininkas Rimantas Laima. 

 

15 metų, kai Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinėje mokykloje 2002 m. įkurtas  

ŠOKIŲ KOLEKTYVAS „IMPRO“. Vadovė Krikščiukienė Inga. 

 

15 metų, kai Mažeikiuose 2002 m. įsteigta viešoji įstaiga „VILTIES ERDVĖ“. 

 

15 metų, kai 2002 m. balandžio mėnesį įkurta Viekšnių kultūros centro LIAUDIŠKOS MU-

ZIKOS KAPELA „VIRVENTA“. Vadovas Mikalauskas Rimantas. 

10 metų, kai Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos mokytojos Danutės Pocienės ini-

ciatyva 2007 m. organizuotas pirmasis Žemaitijos krašto jaunųjų pianistų festivalis-konkursas „LIE-

TUVIŠKOS MUZIKOS LABIRINTAIS", vykstantis kas dveji metai. 

10 metų, kai Mažeikiuose 2007 m. įvyko TARPTAUTINĖ KALVYSTĖS MENO IR 

AMATŲ ŠVENTĖ. 

10 metų, kai veiklą 2007 m. pradėjo Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro ŠOKIŲ 

KOLEKTYVAS „ŠARMA“.  Pirmoji vadovė Bučienė Stasė. 

 

10 metų, kai veiklą 2007 m. pradėjo Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro KAPE-

LA „PAGUNDA“, vadovaujama Jomantienės Genovaitos. 

 

10 metų, kai Mažeikių miesto Laisvės gatvėje 2007 m. atidarytas VIEŠBUTIS „ASTRUM 

PALACE“. 

 

5 metai, kai Pečetauskienės Marijos iniciatyva mažeikių rajono Viekšnių mieste  2012 m. pa-

statyta ąžuolinė ŠV. FLORIJONO SKULPTŪRA. Autoriai – kalvis, tautodailininkas, Mažeikių kraš-

to kultūros premijos laureatas Pečetauskas Česlovas ir skulptorius, tautodailininkas Viskontas Antanas. 

 

5 metai, kai Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro Juozo Vaičkaus „Skrajojamojo“ 

teatro kolektyvo bei režisierės Lementauskienės Airidos iniciatyva 2012 m. organizuotos pirmosios 

TEATRO, POEZIJOS, DAINOS „SKRAJONĖS“. 

 



5 metai, kai kūrybinį darbą 2012 m. pradėjo Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro 

MOTERŲ VOKALINIS ANSAMBLIS „GIJUNDRA“, vadovaujamas Jomantienės Genovaitos. 

 
 

 

 

6 d. – 20 metų, kai Mažeikiuose 1997 m. mirė kino mechanikas, Mažeikių kompresorių ga-

myklos šaltkalvis, mechaninių įrengimų derintojas (1969–1986), šachmatininkas, tarptautinių šachmatų 

turnyrų dalyvis RIMKUS PRANAS. Gimė 1926-07-02 Laižuvoje. 
 

7 d. – 80 metų, kai Kornino kaime, Ukrainoje, 1937 m. gimė paminklų graviratorius, daili-

ninkas, tautodailininkas IVANČENKO MICHAILAS. 1960–2008 m. gyveno ir dirbo Viekšniuose, 

vėliau išvyko į Vilnių. 
 

9 d. – 95 metai, kai Mažeikių apskrities Viekšnių valsčiaus Svirkančių kaime 1922 m. gimė 

skautas, inžinierius, Tėvynės apsaugos rinktinės narys, lietuvių jaunimo sambūrio „Ramovė“ valdybos 

pirmininkas Kopenhagoje (1947–1949), skautų Baltijos tunto vadovas Detroite (1966–1968), lietuvių 

bendruomenės tarybos narys JAV (1973–1975), išeivijos lietuvių visuomenės veikėjas VĖLAVIČIUS 

ALFONSAS. Mirė 2002-07-08 Detroite (JAV). 

 

12 d. – 105 metai, kai Telšių rajono Šarkalnės kaime 1912 m. gimė kunigas, tremtinys LU-

KOŠIUS JONAS. Dirbo vikaru Viekšniuose, ėjo klebono pareigas Pievėnuose, Rubikuose, Pikeliuose. 

Mirė 1983-12-22 Pikeliuose, palaidotas Viekšnių miestelio kapinėse.  

 

12 d. – 90 metų, kai Viekšnių miestelyje 1927 m. gimė gydytojas urologas, Respublikinės 

Vilniaus klinikinės ligoninės gydytojas urologas (1952–1972), Sveikatos apsaugos ministerijos chirur-

gas (1965–1972), biomedicinos mokslų daktaras, docentas (1983), nuo 1972 m. Vilniaus universiteti-

nės Raudonojo kryžiaus ligoninės Urologijos skyriaus vedėjas ČERNIAUSKAS PRANAS. 

 

13 d. – 75 metai, kai Krasnojarsko krašte 1942 m. mirė jūrų skautas, sportininkas, šaulių 

sporto klubo narys, Mažeikių 3-iojo būrio šaulys ŠIRVINSKAS ALEKSANDRAS. Gimė 1914-01-20 

Mažeikiuose. 

 

13 d. – 15 metų, kai Mažeikiuose 2002 m. mirė pirmosios skaučių stovyklos Viekšniuose 

organizatorė, vyresnioji skautė, diplomuota provizorė, Mažeikių savivaldybės vaistinės receptorė, Ma-

žeikių vaistinės Nr. 315 vedėja (1946–1951), Mažeikių ligoninės provizorė technologė, rankraščio 

„Mažeikių miesto ir vaistinių istorija 1868–1887, 1968–1987 metais" autorė, 54-erius metus vaistinėje 

dirbusi farmacininkė MOTUZAITĖ EUGENIJA. Palaidota senosiose Mažeikių kapinėse. Gimė 

1909-01-01 Mažeikiuose.  

 

15 d. – 70 metų, kai Mažeikių rajono Palaižupės kaime 1947 m. gimė advokatas, Sveikatos 

apsaugos ministro padėjėjas juriskonsultas (1974–1978), Lietuvos advokatų kolegijos narys (1978), 

Lietuvos teisininkų draugijos narys, Panevėžio miesto juridinės konsultacijos advokatas (1978–1990, 

1993–1997), vienas Sąjūdžio įkūrimo iniciatorių Panevėžyje (1988), Lietuvos Respublikos Aukščiau-

siosios Tarybos Atkuriamojo Seimo deputatas (1990–1992), Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas 

(1998–1999), Lietuvos Respublikos valstybės kontrolierius (1999–2005), Laižuvos bendruomenės Gar-

bės narys (2009), Lietuvos teisininkų draugijos narys, Lietuvos Nepriklausomybės akto atkūrimo signa-

taras LIAUČIUS JONAS. 

SAUSIS 

http://www.mke.lt/Ma%C5%BEeikiai


15 d. – 50 metų, kai Vilniuje 1967 m. gimė Žemaitijos skautų organizacijos Mažeikiuose 

atkūrėjas, vyr. skautininkas (1988–2002), skautas Vytis, numizmatas, Žemaitijos krašto istorijos, kultū-

ros, paveldo puoselėtojas VIŠNEVSKIS ARTŪRAS. 

 

15 d. – 20 metų, kai Klaipėdoje 1997 m. mirė gydytojas, Lietuvos kariuomenės karininkas, 

atsargos jaunesnysis leitenantas, tremtinys ČIUVINSKAS FELIKSAS. Gimė 1906 -05-09 Mažeikių 

valsčiaus Urvikių kaime. 

 

  17 d. – 100 metų, kai Mažeikių apskrities Ylakių valsčiaus Kervių kaime 1917 m. gimė Že-

maičių apygardos „Alkos“ rinktinės partizanas, 1941 m. birželio ir 1953 m. Norilsko sukilimų dalyvis, 

Šaulių organizacijos Mažeikiuose atkūrėjas (1991), Lietuvos šaulių sąjungos Garbės šaulys (1997), 

Mažeikių internatinės mokyklos darbuotojas (1965–1998), politinis kalinys, tremtinys BIČKUS ILDI-

FONSAS. Mirė 2014-11-21 Mažeikiuose, palaidotas Ylakių kapinėse. 

 

17 d. – 90 metų, kai Marijampolėje 1927 m. gimė Mažeikių valdžios gimnazijos mokytojo, 

akvarelisto Kontrimo Česlovo įkurto M. K. Čiurlionio dailės būrelio narys, šachmatų sporto meistras 

(1961), Lietuvos dailininkų sąjungos narys (1957), Kauno vidurinės dailės mokyklos dėstytojas (1957–

1987), Lietuvos Respublikos nusipelnęs meno veikėjas (1977), dailininkas tapytojas, portretistas 

OSTRAUSKAS MEČISLOVAS. Baigė 1945 m. Mažeikių valstybinę gimnaziją. Mirė 2002-01-07 

Kaune. 

 

17 d. – 40 metų, kai 1977 m. įkurtas MAŽEIKIŲ TURISTŲ KLUBAS, buvęs pavaldus 

Lietuvos respublikinei turizmo ir ekskursijų tarybai (LRTET). Nuo 1991 m. tapo visuomenine organi-

zacija tuo pačiu pavadinimu.  

 

18 d. – 70 metų, kai Mažeikių rajono Kentaučių kaime 1947 m. gimė Pievėnų aštuonmetės 

mokyklos mokytoja (1965–1967), Lūšės geležinkelio stoties budėtoja (1977–1986), Tirkšlių vartotojų 

kooperatyvo pardavėja (1986–1995), Židikų agrarinės reformos tarnybos žemėtvarkininkė (1995–

1997), ilgametė Židikų Šatrijos Raganos memorialinio muziejaus vedėja GABALIENĖ-LENKAUS-

KAITĖ ONA. 
 

20 d. – 110 metų, kai Mažeikių apskrities Židikų miestelyje 1907 m. gimė Plungės, Mosė-

džio vikaras, Pakutuvėnų, Klaipėdos, Paštuvos klebonas, tremtinys (1948–1956), Kalnalio klebonas 

(1956–1976), Kražių klebonas OLŠAUSKAS JUOZAS. Mirė 1988-08-11 Kražiuose, palaidotas baž-

nyčios požemio kriptoje. 

 

20 d. – 45 metai, kai Mažeikių rajono Voverių kaime 1972 m. gimė majoras, Lietuvos ka-

riuomenės Jungtinio štabo Žvalgybos valdybos 2-ojo skyriaus viršininkas, Lietuvos kariuomenės Karo 

policijos štabo vado pavaduotojas (2005–2012), tarptautinės misijos Irake, Afganistane dalyvis ŽILA-

KAUSKAS VIDMANTAS. 
 

21 d. – 90 metų, kai Mažeikiuose 1927 m. gimė Mažeikių valdžios gimnazijos mokytojo, 

akvarelisto Kontrimo Česlovo įkurto M. K. Čiurlionio dailės būrelio narys, dailininkas, tapytojas akva-

relistas, Kauno taikomosios dekoratyvinės dailės technikumo pedagogas VILIMAS ALOYZAS. Mo-

kėsi 1940–1945 m. Mažeikių valstybinėje gimnazijoje. Mirė 1969 m. Kaune. 

 



21 d. – 55 metai, kai Biržuose 1962 m. gimė poetas, dviejų poezijos knygelių autorius, sava-

mokslis fotografas SUNGAILA VIRGINIJUS. Mažeikiuose gyvena nuo 1985 m.  

 

23 d. – 155 metai, kai Mažeikių apskrities Tirkšlių valsčiaus Gaurylių kaime 1862 m. gimė 

knygnešys, dainų kūrėjas (spaudoje pasirašinėjo Žingeidžio slapyvardžiu), dievdirbys, bažnyčių deko-

ratorius, muzikos instrumentų dirbėjas ir taisytojas REIVYTIS STANISLOVAS. Mirė 1946-08-22 

Mažeikiuose. 

 

23 d. – 20 metų, kai 1997 m. Mažeikių rajono valdybos sprendimu Nr. 34 įsteigta MARI-

JOS PEČKAUSKAITĖS-ŠATRIJOS RAGANOS PREMIJA už rašytojos atminimo puoselėjimą, 

švietėjišką bei altruistinę veiklą. 

 

23 d. – 20 metų, kai Hope prie Vankuverio (JAV) 1997 m. mirė dimisijos vyr. leitenantas, 

Mažeikių stoties nuovados viršininkas, 1941 m. Birželio sukilimo dalyvis, vienas iš Tėvynės apsaugos 

rinktinės kūrėjų Viekšniuose (1944), Tėvynės apsaugos rinktinės bataliono vadas (1944), Lietuvos šau-

lių sąjungos narys, Mažeikių šaulių 3 būrio vadas (1926–1927, 1939), Mažeikių apskrities policijos va-

das (1944), politinis kalinys KENSTAVIČIUS ANTANAS. Gimė 1906-06-13 Mažeikių apskrities Ži-

dikų valsčiaus Dapšių kaime. 

 

24 d. – 110 metų, kai Ketūnų kaime 1907 m. gimė kultūros veikėjas, pavyzdinės sodybos 

įkūrėjas DERKINTIS DOMININKAS. Mirė 1988-09-09 Ketūnuose, palaidotas Grūstės kapinėse. 

 

24 d. – 15 metų, kai Mažeikiuose 2002 m. įkurta Algimanto Paulausko individuali įmonė 

„LEDO ARENA“. 

 

25 d. – 50 metų, kai Mažeikiuose 1967 m. gimė Mažeikių „Vyturio“ pradinės mokyklos pra-

dinių klasių mokytoja (1993–2002), Mažeikių „Vyturio“ pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui (2002–2004), vadybos ir verslo administravimo magistrė (2004), Mažeikių „Vyturio“ pradi-

nės mokyklos direktorė (2004–2009), nuo 2009 m. Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos direktorė 

ŽUKAUSKIENĖ ASTA. 

 

25 d. – 10 metų, kai 2007 m. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-8 su-

teiktas GIMNAZIJOS STATUSAS VIEKŠNIŲ VIDURINEI MOKYKLAI. 

 

26 d. – 70 metų, kai Kėdainių rajono Šlapaberžės kaime 1947 m. gimė Kėdainių rajono „Tie-

sos“ kolūkio dailininkas (1955–1975), Kauno S. Žuko dailės technikumo dėstytojas (1975–1978), Ma-

žeikių Statybos tresto dailininkas apipavidalintojas (1978–1990), kalvis, meninės kalvystės pradininkas 

Mažeikiuose, tautodailininkas, turintis Meno kūrėjo statusą, Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys 

(1987), Mažeikių blaivybės klubo „Žemaitis“ steigėjas ir pirmininkas (1980–1987), respublikinės kon-

kursinės liaudies meno parodos „Aukso vainikas“ 2 vietos laureatas (2006), Lietuvos tautodailės kūrėjų 

asociacijos narys (2005), nuo 1998 m. Lietuvos tautodailininkų sąjungos Mažeikių sekcijos pirminin-

kas, Mažeikių krašto kultūros premijos laureatas (2009), respublikinės kalviškosios kryždirbystės paro-

dos- konkurso „Lietuvos Kalvių kalvis 2016“ laureatas, tarptautinių, Žemaitijos krašto ir respublikinių 

parodų dalyvis PEČETAUSKAS ČESLOVAS. 

 

26 d. – 5 metai, kai Sedos kultūros centre 2012 m. suburta TEATRO GRUPĖ „VĖDEL-

ČIOS". Kolektyvo vadovas Gediminas Jokubauskas. 

http://www.mke.lt/Gr%C5%ABst%C4%97s_kapin%C4%97s


27 d. – 170 metų, kai Plungės rajono Šateikių kaime 1847 m. gimė grafas, Plinkšių dvaro sa-

vininkas PLIATERIS BROEL KONSTANTINAS. Mirė 1899-08-26  Plinkšėse.  

 

27 d. – 60 metų, kai Magadano srities Kolymos lageryje 1957 m. mirė ateitininkas, Lietuvių 

aktyvistų fronto (LAF) Kaune štabo narys (1940), 1941 m. Birželio sukilimo dalyvis, politinis kalinys 

BAGDONAS KONTRIMAS. Gimė 1920 m. Meškelių dvare prie Viekšnių. 

 

28 d. – 25 metai, kai Mažeikiuose 1992 m. įkurtas ŠACHMATŲ KLUBAS „MATAS“, 

priklausantis Mažeikių rajono nevyriausybinių organizacijų asociacijai. Vadovas Gintaras Paulauskas. 

 

28 d. – 10 metų, kai Mažeikiuose 2007 m. mirė Pievėnų pagrindinės mokyklos direktorius 

(1984–1990), Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinės mokyklos direktorius (1990–1993), Mažeikių ra-

jono Švietimo skyriaus vedėjas (1993–1996), Kalnėnų vidurinės mokyklos direktorius (1996–2007), fi-

zikos mokytojas MEINORIUS ANDRIUS. Gimė 1961-11-30 Telšių rajono Baudakių kaime. 

 

29 d. – 65 metai, kai Plungės rajono Kapsūdžio kaime 1952 m. gimė Židikų vidurinės mo-

kyklos mokytoja (1974–1980), Renavo aštuonmetės mokyklos direktorė (1980–1986), Račalių pradinės 

mokyklos vedėja (1987–2003), Račalių bendruomenės pirmininkė (2001–2003), Židikų seniūnijos se-

niūnė (2003–2014), Šatrijos Raganos premijos laureatė (2008), rašytojos Marijos Pečkauskaitės vardu 

pavadinto parko Židikuose įkūrimo iniciatorė VALATKEVIČIENĖ  STANISLAVA. 

 

31 d. – 55 metai, Mažeikių rajono Židikų miestelyje 1962 m. gimė Tirkšlių vidurinės mo-

kyklos direktorius (1985–1998), matematikos mokytojas metodininkas INTA STASYS. Mirė 2013-05-

17 Mažeikių rajono Tirkšlių miestelyje.  

 

 

 

 

1 d. – 140 metų, kai Raseinių rajono Kniebionių kaime 1877 m. gimė kunigas, visuomenės 

veikėjas, religinių raštų rengėjas, draudžiamos lietuviškos spaudos platinimo organizatorius DOGELIS 

POVILAS. Mirė 1949-11-03 Kaune, palaidotas Arkikatedros bazilikos šventoriuje. 
 

2 d. – 70 metų, kai Mažeikių rajono Tučių kaime 1947 m. gimė Akmenės miško ūkio giri-

ninko padėjėjas (1967–1969), inžinierius (1969–1970), vyresnysis inžinierius ekonomistas (1970–

1974), Akmenės statybinių medžiagų kombinato juriskonsultas (1974–1983), vyresnysis juriskonsultas 

(1983–1986), profesinių sąjungų komiteto pirmininkas (1986–1992), Akmenės rajono valdytojas 

(1992–1994), Akmenės rajono apylinkės teismo teisėjas (1994–2001), Akmenės rajono apylinkės teis-

mo pirmininkas (2001–2012), Lietuvos teisėjų asociacijos ir Lietuvos teisininkų draugijos narys PO-

CEVIČIUS STASYS. 

 

3 d. – 40 metų, kai Mažeikiuose 1977 m. mirė Valstybės teatro solistė (1920–1930), Juozo 

Vaičkaus įkurto „Skrajojamojo“ teatro aktorė VAIČKIENĖ-GRIKŠTAITĖ MORTA. Palaidota 

Tirkšlių kapinėse. Gimė 1890-12-15 Židikų valsčiaus Pikelių miestelyje. 

 

5 d. – 115 metų, kai Sankt Peterburge 1902 m. gimė istorikė, Mažeikių valdžios gimnazijos 

istorijos mokytoja (1926–1929), humanitarinių mokslų daktarė, visuomenės veikėja, knygų, mokslinių 

straipsnių autorė MAKSIMAITIENĖ-GIRČYTĖ ONA. Mirė 1999-12-10 Vilniuje, palaidota Pane-

vėžyje. 

VASARIS 

http://www.mke.lt/Piev%C4%97nai#Mokykla
http://www.mke.lt/%C5%BDidik%C5%B3_Marijos_Pe%C4%8Dkauskait%C4%97s_vidurin%C4%97_mokykla
http://www.mke.lt/Renavo_pagrindin%C4%97_mokykla
http://www.mke.lt/Ra%C4%8Daliai#Mokykla
http://www.mke.lt/Ra%C4%8Daliai#Mokykla
http://www.mke.lt/Ra%C4%8Dali%C5%B3_kaimo_bendruomen%C4%97
http://www.mke.lt/%C5%BDidik%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://www.mke.lt/Pe%C4%8Dkauskait%C4%97_Marija-%C5%A0atrijos_Ragana
http://www.mke.lt/Tirk%C5%A1li%C5%B3_vidurin%C4%97_mokykla
http://www.mke.lt/Tirk%C5%A1li%C5%B3_vidurin%C4%97_mokykla


 

6 d. – 5 metai, kai Mažeikiuose 2012 m. mirė Židikų vidurinės mokyklos mokytojas (1965–

1991), iniciatorius atstatymo pokario metais Židikuose sugriauto ir užkasto Nepriklausomybės pamink-

lo, Židikų miestelio Sąjūdžio iniciatyvinės grupės steigėjas SIDABRAS VYTAUTAS. Gimė 1928-09-

27 Naikių kaime. 

 

7 d. – 50 metų, kai Akmenės rajono Pakamanių kaime 1967 m. gimė žemaitiškai rašanti li-

teratė PRAZAUSKIENĖ SIGITA. Nuo 1975 m. gyvena Mažeikių rajono Purvėnų kaime. 

 

8 d. – 100 metų, kai  Mažeikių apskrities Židikų valsčiaus Skėrių kaime 1917 m. gimė archi-

tektas, Palangos miesto vyriausiasis architektas (1963–1977), autorius  22-jų objektų Palangos mieste 

ČEPYS ALBINAS. Mirė 1989-04-04 Palangoje. 

 

9 d. – 75 metai, kai Mažeikių rajono Tirkšlių miestelyje 1942 m. gimė inžinierius, Mažeikių 

kompresorių gamyklos direktorius (1976–1991), UAB „Vega“ vienas iš steigėjų ir direktorius, UAB 

„Viguva“ steigėjas (1996) ir vadovas, UAB „Balsių gojus“ steigėjas Akmenės rajono Balsių kaime 

(2001), Balsių hidroelektrinės ant Virvytės upės statytojas (2002) ir savininkas, verslininkas, Mažeikių 

Rotary klubo prezidentas (2008–2009), Mažeikių rajono Garbės pilietis (2017), Viekšnių kultūros cent-

ro liaudiškos muzikos kapelos „Virventa“ ir Mažeikių krašto kapelos „Tėviškė“ muzikantas RADVI-

LA VACLOVAS. 
 

10 d. – 20 metų, kai Čikagoje (JAV) 1997 m. mirė istorikė, prancūzų kalbos ir istorijos mo-

kytoja Šiaulių valstybinėje gimnazijoje (1918–1919), Kauno spaudos biuro „Lietuva" redakcijos dar-

buotoja (1919–1921), Kauno 3-iosios gimnazijos mokytoja, inspektorė (1927–1939), Vilniaus IV lenkų 

mergaičių gimnazijos direktorė (1939–1941), Kunigaikštienės Birutės gimnazijos direktorė Vilniuje 

(1941–1944), žurnalo „Vyturys“ bei kalendoriaus „Motina ir vaikas“ redakcijos narė (1929–1939), Lie-

tuvos istorikų draugijos narė (1929), Detmoldo (Vokietija) lietuvių gimnazijos mokytoja (1945–1946), 

filosofijos mokslų daktarė (1948), profesorė, viena iš pirmosios Aukštesniosios lituanistinės mokyklos 

organizatorių Čikagoje (1950), Auroros kolegijos (Ilinojaus valstija) dėstytoja (1958–1969), Miunche-

ne įkurto „Laisvės radijo“ bendradarbė, Lituanistikos instituto JAV Garbės narė (1981), Tarptautinės 

moterų federacijos, Lietuvos dukterų draugijos narė, Bostone išleistos Lietuvių enciklopedijos istorijos 

skyriaus redaktorė, Lietuvos istorijos vadovėlio, knygų, straipsnių išeivių periodikoje, atsiminimų apie 

rašytoją Balį Sruogą autorė, Lietuvos istorijos tyrinėtoja SRUOGIENĖ-DAUGIRDAITĖ VANDA. 

Urna su palaikais perlaidota 1998-07-02 Vilniuje, Rasos kapinėse. Gimė 1899-08-16 Piatigorske, Šiau-

rės Kaukaze. Vasarodavo 1920–1944 m. tėvui priklaususiame Viekšnių valsčiaus Bugių dvare. 

 

12 d. – 65 metai, kai Mažeikių rajono Žadeikių kaime 1952 m. gimė Plungės 1-osios viduri-

nės mokyklos dailės mokytojas (1975), Mažeikių 1-osios vidurinės mokyklos dailės ir darbų mokytojas 

(1976–1979), Mažeikių kompresorių gamyklos dailininkas (1978–1989), Mažeikių muzikos mokyklos 

Dailės skyriaus mokytojas (1983–1989), Mažeikių dailės mokyklos mokytojas (1989–2015), dailinin-

kas, bibliofilas, dailės istorijos žinovas POCYS VILIUS JONAS. Mirė 2015-08-16 Mažeikiuose. 

 

14 d. – 105 metai, kai Mažeikių apskrities Ylakių valsčiaus Stripinių kaime 1912 m. gimė 

Mažeikių moksleivių šaulių būrio valdybos pirmininkas (1929), žemaičių studentų korporacijos „Sa-

mogitia“ pirmininkas (1932–1934), teismo tardytojas, linotipininkas, Augsburgo lietuvių stovyklos biu-

letenio „Dienos žinios“ leidėjas ir redaktorius, Čikagoje spausdinto laikraščio „Naujienos“ rinkėjas 

(1949–1956) ir korespondentas (1949–1986), laikraščio „Dirva“ bendradarbis (1960–1994), visuomeni-

ninkas JANUTA KAZYS. Mirė 2006-08-15 San Franciske (JAV, Kalifornijos valstija). 

http://www.mke.lt/%C5%BDidik%C5%B3_vidurin%C4%97_mokykla
http://www.mke.lt/Nepriklausomyb%C4%97s_paminklai
http://www.mke.lt/Nepriklausomyb%C4%97s_paminklai
http://www.mke.lt/Ma%C5%BEeiki%C5%B3_S%C4%85j%C5%ABdis
http://www.mke.lt/Naikiai
http://www.mke.lt/Purv%C4%97nai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Bostonas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvi%C5%B3_enciklopedija


 

14 d. – 90 metų, kai Viekšnių miestelyje 1927 m. gimė sklandytojas, Viekšnių sklandymo 

būrelio įkūrėjas, skraidančių aviamodelių konstruktorius, tarptautinių sklandymo čempionatų dalyvis, 

Lietuvos aeroklubo garbės narys (1990), lakūnas POŽERSKIS PRANAS. Mirė 2011-12-26 Anglijoje, 

palaikai perlaidoti 2012-06-06 Mažeikių rajono Viekšnių miesto senosiose kapinėse. 

 

15 d. – 65 metai, kai Mažeikių rajono Sedos mieste 1952 m. gimė  Klaipėdos liaudies švie-

timo kompleksinės sporto mokyklos trenerė (1975–1978), KPI Klaipėdos fakulteto asistentė (1978–

1991), Klaipėdos universiteto asistentė (1991–1996), socialinių mokslų daktarė (1993), Klaipėdos uni-

versiteto docentė (1996), Klaipėdos aukštesniosios referentų mokyklos direktorė (1997), direktorės pa-

vaduotoja ugdymui (1997), Klaipėdos universiteto sporto klubo „Versmė“ pirmininkė, Lietuvos verslo 

kolegijos direktorės pavaduotoja studijoms, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos narė AVIŽO-

NIENĖ-KAREČKAITĖ GENOVAITĖ. 
 

15 d. – 15 metų, kai Mažeikių miesto Žemaitijos gatvėje 2002 m. atidarytas PREKYBOS 

CENTRAS MAXIMA. 

 

16 d. –75 metai, kai Mažeikių rajono Leckavos kaime 1942 m. gimė filologas, VRM Patai-

sos darbų įstaigos darbuotojas (1969–1977), VRM Pareigūnų rengimo mokyklos dėstytojas (1977–

1990), Lietuvos policijos akademijos Penitencinės veiklos katedros vedėjas, fakulteto dekanas, sociali-

nių mokslų daktaras (1991), docentas (2005), Mykolo Riomerio universiteto Socialinės politikos fakul-

teto Penitencinės teisės ir veiklos katedros vedėjas, mokslinių straipsnių autorius DERMONTAS JU-

LIUS. 

 

17 d. – 110 metų, kai Raseinių rajono Viduklės miestelyje 1907 m. gimė kompozitorius, 

Lietuvos kompozitorių sąjungos Garbės narys (1989), Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos 

laureatas (1991), Klaipėdos miesto Garbės pilietis (1991), Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Gar-

bės profesorius (1991), dirigentas KAČINSKAS JERONIMAS. Mirė 2005-09-15 Bostone (JAV). 

Baigė 1923 m. Viekšnių vidurinę mokyklą. 

 

18 d. – 115 metų, kai Viekšnių valsčiaus Kegrių kaime 1902 m. gimė  pedagogas, nuo 1939 

m. Lietuvos šaulių sąjungos moksleivių šaulių būrio vadas, Viekšnių gimnazijos direktorius (1948–

1950), karininkas DAINIUS KOSTAS. Mirimo data ir vieta nežinoma. 

 

19 d. – 75 metai, kai Inčukalnyje (Latvija) 1942 m. mirė latvių monumentaliosios skulptūros 

pradininkas, Rygos miesto Laisvės paminklo kūrėjas ZALĖ KARLIS. Gimė 1888-10-28 Mažeikiuose. 

 

21 d. – 80 metų, kai Kėdainių rajono Gudžiūnų kaime 1937 m. gimė Mažeikių rajono „Jau-

nosios gvardijos“ kolūkio agronomas (1961–1962), Mažeikių rajono gamybinės žemės ūkio valdybos 

vyr. agronomas (1962–1965), Žemės ūkio ministerijos Žemdirbystės valdybos vyr. agronomas (1965–

1974), viršininko pavaduotojas (1974–1984), viršininkas (1984–1986), Lietuvos nusipelnęs agronomas 

(1987), Valstybinio agropramoninio komiteto Žemdirbystės valdybos viršininkas (1986–1992), Žemės 

ūkio ministerijos Sėklininkystės ir augalininkystės valdybos viršininkas (1992–1997), Žemės ūkio mi-

nisterijos Augalininkystės strategijos departamento direktorius (1997–1998), Žemės ūkio plėtros ir 

maisto departamento Augalininkystės valdybos viršininkas (1998–1999), Lietuvos valstybinio augalų 

veislių tyrimo centro direktorius (1999–2010), Lietuvos agronomų sąjungos tarybos narys POLIKAI-

TIS STANISLOVAS. 

http://www.mke.lt/Viek%C5%A1ni%C5%B3_kapin%C4%97s
https://lt.wikipedia.org/wiki/Klaip%C4%97dos_universitetas


22 d. – 70 metų, kai Žemaičių Kalvarijoje 1947 m. mirė pirmasis Mažeikių katalikų bažny-

čios kuratas (1905–1912), kunigas marijonas, „Saulės“ draugijos skyriaus ir pirmosios lietuviškos 

„Saulės“ pradinės mokyklos įsteigėjas, Blaivybės ir  Šv. Kazimiero draugijų Mažeikiuose organizato-

rius MEŠKAUSKAS PRANCIŠKUS. Gimė 1869-12-18 Kėdainių apskrities Krakių valsčiuje. 
 

23 d. – 130 metų, kai Rokiškio apskrities Panemunėlio valsčiaus Valaikiškių kaime 1887 m. 

gimė Viekšnių valdinės mokyklos mokytojas (1908–1914), vaidintojų grupės Viekšniuose vadovas, 

mokytojų suvažiavimo Petrapilyje dalyvis (1913–1914), Petrapilio lietuvių tremtinių pradinės mokyk-

los mokytojas (1918), po pusmečio Medemrodės pradinės mokyklos mokytojas, Akmenės apskrities 

pradžios mokyklų instruktorius (1919), Lietuvos šaulių sąjungos Mažeikių rinktinės įkūrimo iniciato-

rius, pirmosios Vasario 16-osios šventės Mažeikiuose organizatorius (1920), Mažeikių viduriniosios 

keturklasės mokyklos pirmasis vedėjas (1919–1923), Mažeikių progimnazijos istorijos, geografijos, 

aritmetikos, dailyraščio, kūno kultūros, buhalterijos mokytojas (1924), iniciatorius įsteigimo knygomis 

prekiavusio mokinių kooperatyvėlio „Laimė" Mažeikių progimnazijoje, Sedos vidurinės mokyklos di-

rektorius (1926–1928), Kauno finansų ministerijos darbuotojas (1930–1935), lietuviškų vakarų organi-

zatorius, publicistinių straipsnių autorius BIMBA PETRAS. Mirė 1935-03-14 Kaune.  
 

26 d. – 95 metai, kai Mažeikiuose 1922 m. gimė mokytoja, skautė, JAV lietuvių bendruome-

nės valdybos, Lietuvos dukterų draugijos narė BAUKIENĖ-VALANTINAITĖ ALDONA ONA. Mi-

rė 2014-09-30 Cicero mieste (JAV), palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. 
 

27 d. – 10 metų, kai Mažeikių rajono Viekšnių mieste 2007 m. mirė lituanistė, ilgametė 

Viekšnių vidurinės mokyklos šokių kolektyvų, lėlių teatro vadovė, Biržiškų draugijos folklorinio 

ansamblio „Poilsėlis“ įkūrėja (1989), švenčių scenarijų autorė KONTUTIENĖ-LAZDAUSKAITĖ 

ONA NIJOLĖ. Gimė 1936-03-26 Akmenės rajone. 
 
 

 

 

 

 

1 d. – 115 metų, kai Telšių apskrities Kalnėnų kaime 1902 m. gimė Mažeikių progimnazijos 

istorijos, lietuvių ir lotynų kalbos mokytojas (1924–1926), muziejininkas, žemaičių senovės mėgėjų 

draugijos „Alka“ organizatorius Telšiuose (1931), Telšių kraštotyros muziejaus įkūrėjas (1932) ir vado-

vas, Žemaitijos šaulių laikraščio „Šatrija“ redaktorius, poetas GENYS PRANAS. Nukankintas 1952-

08-26 Macikų koncentracijos stovykloje prie Šilutės. 
 

1 d – 60 metų, kai Mažeikių rajono Tirkšlių miestelyje 1957 m. gimė esperantininkų klubo 

„Juneco“ prezidentė (1980), Lietuvos esperantininkų sąjungos narė, Mokslinio tyrimo instituto bekono-

mistė (1979–1982), Liaudies ūkio planavimo ir ekonomikos Mokslinio tyrimo instituto mokslo darbuo-

toja (1983–1990), Naujos ekonomikos instituto direktorė, socialinių mokslų daktarė (2003), Lietuvos 

verslininkių ir vadybininkių draugijos valdybos narė, Lietuvos ir Japonijos asociacijos narė, Lietuvos 

agrarinės ekonomikos instituto vyriausioji mokslo darbuotoja VIDICKIENĖ-LIAUBAITĖ DALIA. 
 

2 d. – 175 metai, kai Šiaulių apskrities Viekšnių valsčiaus Purvėnų kaime 1842 m. gimė ku-

nigas, Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios vikaras (1871–1875), Vadoklių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios kle-

bonas (1875–1902), Dusetų Švč. Trejybės bažnyčios altarista (1902–1907), Ėriškių Švč. Jėzaus Vardo 

bažnyčios altarista (1907–1914), pirmasis Uliūnų Kristaus Žengimo į Dangų bažnyčios klebonas 

(1914–1915), Žemaičių vyskupijos Garbės kanauninkas, Šv. Kazimiero draugijos Garbės narys, drau-

KOVAS 
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džiamos lietuviškos spaudos platintojas, vertėjas, beletristas, mokslinio ir religinio turinio knygų auto-

rius BALVOČIUS-GERUTIS JONAS. Mirė 1915-10-30 Ramygalos valsčiaus Uliūnų kaime, palai-

dotas bažnyčios šventoriuje. 

 

2 d. – 145 metai, kai Viekšnių valsčiaus Kegrių kaime 1872 m. gimė Šaukoto Švč. Trejybės 

bažnyčios kunigas (1893–1915), Židikų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas (1915–1939), rašyto-

jos Šatrijos Raganos globėjas, katalikiškos lietuvių spaudos bendradarbis BUKANTAS (BUKON-

TAS) KAZIMIERAS. Mirė 1961 m. Mažeikių rajono Židikų miestelyje. 

 

3 d. – 75 metai, kai Tauragės rajono Skaudvilės miestelyje 1942 m. gimė Kauno rajono Po-

ginės tarybinio ūkio skyriaus valdytojas (1966–1970), Kėdainių rajono „Rytų aušros“ kolūkio statybos 

darbų vykdytojas (1970–1976), Mažeikių J. Garelio elektrotechnikos gamyklos statybos inžinierius 

(1976–1980), Mažeikių melioracijos eksploatavimo valdybos darbininkas (1980–1990), Mažeikių mu-

ziejaus stalius, elektrikas (1990–2001), pynimo amato Mažeikiuose pradininkas, Mažeikiuose sureng-

tos pirmosios respublikinės pynėjų šventės Karaliaus titulo laureatas (1978), Lietuvos tautodailininkų 

sąjungos narys (1989), klubo „Mano namai" įkūrėjas ir pirmininkas (2003–2014), fotografas TOLI-

ŠIUS PRANCIŠKUS. Mirė  2014-06-12 Mažeikiuose. 

 

4 d. – 80 metų, kai Šiaulių rajono Gavėnaičių kaime 1937 m. gimė muzikos mokytoja, Ma-

žeikių vaikų muzikos mokyklos mokytoja ir jaunučių choro vadovė (1960–1992), Mažeikių kultūros 

namų mišraus choro „Draugystė“ vadovė (1976–1978), Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios vaikų 

choro vadovė SPALVIENĖ-MEKYTĖ JANINA . Mirė 1997-03-30 Mažeikiuose, palaidota Tirkšlių 

miestelio kapinėse. 

 

6 d. – 75 metai, kai Rešiotų lageryje (Krasnojarsko kraštas) 1942 m. žuvo tarpukario Lietu-

vos karininkas, Šaulių sąjungos bataliono vadas (1936–1939), Viekšnių moksleivių šaulių būrio vado-

vas, Viekšnių valsčiaus raštvedys-sekretorius, apie 1936–1940 m. karinio parengimo mokytojas Viekš-

nių vidurinėje mokykloje, politinis kalinys KUGRYS JONAS. Gimė 1895-03-28 Viekšnių valsčiaus 

Kegrių kaime. 

 

6 d. – 30 metų, kai Mažeikių rajono Židikų miestelyje naujame pastate 1987 m. atidarytas ra-

šytojos MARIJOS PEČKAUSKAITĖS MEMORIALINIS MUZIEJUS. 

 

8 d. – 140  metų, kai Plungės rajono Keturakių kaime 1877 m. gimė pedagogė, labdarė, švie-

tėja, pirmosios lietuviškos mokyklos steigėja Židikuose, rašytoja, vertėja ŠATRIJOS RAGANA 

(PEČKAUSKAITĖ MARIJA). Mirė 1930-07-24 Židikuose, palaidota kapinių koplyčioje. 

 

10 d. – 80 metų, kai Viekšnių miestelyje 1937 m. gimė statybos inžinierius, VISI Statybos 

fakulteto prodekanas (1972–1975), VISI Statybinės mechanikos katedros docentas (1974), VISI (vėliau 

Vilniaus technikos universiteto) Statybinės mechanikos katedros vedėjas (1976–1997), technikos 

mokslų daktaras (1993), Tarptautinės gruntų mechanikos ir geotechnikos inžinerijos asociacijos narys 

(1996), mokslinių straipsnių, vadovėlių, mokomųjų knygų autorius KRUTINIS ANTANAS. 

 

13 d. – 50 metų, kai Irkutsko srities Bachano rajone 1967 m. gimė aktorius, Lietuvos nacio-

nalinio dramos teatro režisierius, nuo 1999 m. VGTU teatro-studijos „Palėpė“ vadovas, Vilniaus dizai-

no kolegijos Vaidybos katedros vedėjas, Universitetų Teatrų Asociacijos vadovas KESMINAS OLE-

GAS. Mokėsi 1974–1980 m. Mažeikių 2-ojoje vidurinėje mokykloje, 1980–1985 m. Mažeikių 3-ojoje 

vidurinėje mokykloje. 
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13 d. – 15 metų, kai 2002 m. įsteigta SEDOS KREDITO UNIJA. 
 

14 d. – 55 metai, kai Mažeikiuose 1962 m. gimė architektas, Jurbarko miesto Vykdomojo 

komiteto pirmininkas (1986–1989), Jurbarko rajono Vykdomojo komiteto pirmininkas (1989–1990), 

Jurbarko rajono savivaldybės valdytojas (1990–1991), KŪB „Akcentas“ architektas (1991–1993),  

individualios įmonės „Asla“ architektas, direktorius (1992–2000, 2013–2015), Lietuvos Respublikos 

Seimo narys (2000–2008), Vidaus reikalų ministro patarėjas (2008–2012), nuo 2015 m. balandžio mė-

nesio Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas,  analitinių straipsnių autorius, tinklaraštininkas 

LAPĖNAS SAULIUS. 
 

15 d. – 80 metų, kai remiantis „Valstybinių viešųjų bibliotekų įstatymu“ 1937 m. Lietuvos 

švietimo ministro įsakymu Nr. 8 įsteigta ketvirtos eilės viešoji valstybinė LAIŽUVOS BIBLIOTE-

KA, Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialas. 
 

15 d. – 80 metų, kai remiantis „Valstybinių viešųjų bibliotekų įstatymu“ 1937 m. Lietuvos 

švietimo ministro įsakymu Nr. 8 įsteigta trečios eilės viešoji valstybinė SEDOS BIBLIOTEKA, Ma-

žeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialas.  
 

15 d. – 80 metų, kai remiantis „Valstybinių viešųjų bibliotekų įstatymu“ 1937 m. Lietuvos 

švietimo ministro įsakymu Nr. 8 įsteigta ketvirtos eilės viešoji valstybinė TIRKŠLIŲ BIBLIOTEKA, 

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialas.  
 

15 d. – 35 metai, kai Skuode 1982 m. mirė muziejininkas,Akmenės rajono Alsių pradinės 

mokyklos mokytojas (1931–1932), Skuodo rajono Ylakių pradinės mokyklos mokytojas (1932–1935), 

Ylakių pradinės mokyklos vedėjas (1937–1940),Ylakių valsčiaus šaulių vadas, tremtinys į Altajaus 

kraštą (1953–1957), Ylakių vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytojas (1957–1967), Liaudies me-

no draugijos Žemaitijos skyriaus narys (1970), skulptorius, grafikos, ekslibrisų, akvarelės darbų auto-

rius, tautodailininkas KAZLAUSKAS ANTANAS. Gimė 1905-10-02 Akmenės rajono Padvarėlių kai-

me. Baigė 1925 m. Viekšnių vidurinę mokyklą. 
 

16 d. – 120 metų, kai Sedos valsčiaus Girbalių kaime 1897 m. gimė pradinių mokyklų Buge-

niuose, Leckavoje, Laižuvoje, Buknaičiuose, Mažeikiuose mokytoja, politinė kalinė MISIUKEVIČIE-

NĖ-SILKAUSKAITĖ MARIJA. Mirė 1983 m. spalio mėnesį. 
 

16 d. – 60 metų, kai Mažeikiuose 1957 m. gimė inžinierius mechanikas, Lietuvos ir Akme-

nės rajono politinis bei visuomenės veikėjas GARGASAS ALGIRDAS. 

 

17 d. – 60 metų, kai Šilutės rajono Vainuto kaime 1957 m. gimė pedagogė, Mažeikių rajono 

Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotoja (1985–1989), nuo 1989 m. Valstybinio socialinio drau-

dimo fondo valdybos („Sodra") Mažeikių skyriaus direktorė, Mažeikių rajono politinė bei visuomenės 

veikėja, Raudonojo kryžiaus Mažeikių skyriaus pirmininkė NAGIENĖ-ŽEMAITAITYTĖ LAIMA. 

 

17 d. – 60 metų, kai Šiauliuose 1957 m. gimė leidyklos „Mintis“ korektorė ir Informacijos 

redakcijos redaktorė (1981–1984), Lietuvos kurčiųjų draugijos atsakingoji sekretorė (1984–1988), lai-

kraščio „Akiratis“ steigėja, korespondentė (1988–1991), leidyklos „Alma littera“ grožinės literatūros 

leidinių kuratorė (1991–1994), UAB „Tyto alba“ steigėja, darbuotoja (1993–1995), nuo 1995 m. lei-

dyklos „Andrena“ savininkė ir direktorė, UAB „Garsų pasaulis“ Poligrafijos centro redaktorė (1995–

1999), Lietuvos mažų ir vidutinių leidėjų asociacijos narė PETROŠIENĖ-URBŠYTĖ NIJOLĖ. 

Mokėsi 1970–1975 m. Mažeikių 2-ojoje vidurinėje mokykloje. 



 

 

 
18 d. – 50 metų, kai Mažeikių rajono Žemalės kaime 1967 m. gimė kalvis, tautodailininkas, 

turintis Meno kūrėjo statusą, Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys (1993), Lietuvos kalvių sąjungos 

narys (2006), Lietuvos tautodailės kūrėjų asociacijos narys (2012), respublikinės konkursinės liaudies 

meno parodos „Aukso vainikas“ laureatas (2013), tarptautinio kalvystės plenero „Keturi vėjai“ dalyvis, 

respublikinės kalviškosios kryždirbystės parodos-konkurso „Lietuvos Kalvių kalvis 2013“ laureatas, 

Žemaitijos krašto, respublikinių ir tarptautinių parodų, kūrybinių stovyklų dalyvis MIKUCKIS VIR-

GILIJUS. 

 

20 d. – 115 metų, kai Liepojoje 1902 m. mirė advokatas, knygnešių rėmėjas, lietuviškų ka-

lendorių rengėjas LIAUGMINAS JUOZAS. Gimė apie 1863 m. Viekšnių valsčiaus Naikių kaime.  

 

21 d. – 115 metų, kai Mažeikių apskrities Židikų valsčiaus Bukančių kaime 1902 m. gimė 

buhalterė, visuomenininkė, Niujorke veikusios Lietuvos moterų federacijos klubo valdybos narė, Lietu-

vos Didžiosios Kunigaikštienės Birutės karių šeimų moterų draugijos pirmininkė LEGECKIENĖ-

PLECHAVIČIŪTĖ ELENA. Mirė 1996-09-26 Kaune. 

 

22 d. – 75 metai, kai Radviliškyje 1942 m. gimė stalo tenisininkas ir treneris, stalo teniso 

žaidėjas bei propaguotojas Mažeikių mieste, 1957 m. jauniausias sporto meistras Lietuvoje, universa-

laus žaidimo helpongas autorius, Vilniaus stalo teniso klubo „PING-PONG“ įkūrėjas (1989) ir prezi-

dentas, straipsnių, knygų apie stalo tenisą autorius LISINAS HELMUTAS. Baigė 1960 m. Mažeikių 

M. Račkausko gimnaziją. 

 

23 d. – 75 metai, kai Plungės rajono Girėnų kaime 1942 m. gimė Mažeikių J. Garelio ele-

ktrotechnikos gamyklos sandėlininkė (1978–1990), Plungės rajono VĮ „Minija“ mezgėja (1990–1998), 

pynėja, floristė, dailininkė, Lietuvos tautodailininkų sąjungos narė TOLIŠIENĖ BENIGNA. 

 

23 d. – 75 metai, kai pedagogo, dailininko akvarelisto Kontrimo Česlovo iniciatyva 1942 m. 

Mažeikių valstybinėje gimnazijoje įsteigtas DAILĖS BŪRELIS, kuriam kovo mėnesio 31 d. suteiktas 

M. K. Čiurlionio vardas. 

 

24 d. – 100 metų, kai Viekšnių valsčiaus Čekų kaime 1917 m. gimė gydytojas patologas, 

medicinos mokslų daktaras (1947), Pasaulio ir Amerikos lietuvių gydytojų sąjungos, JAV lietuvių rašy-

tojų draugijos, ateitininkų medikų korporacijos „Gaja“ narys, poetas, dailininkas tapytojas LIPSKIS 

ANTANAS. Baigė 1940 m. Mažeikių valstybinę gimnaziją. Mirė 2013-01-22  JAV. 

 

25 d. – 80 metų, kai Mažeikių rajono Sedos mieste 1937 m. gimė aktorius, vienas iš Klaipė-

dos miesto savivaldybės Etnokultūros centro tradicinės instrumentinės muzikos ansamblio „Senoliai” 

įkūrėjų, Klaipėdos universiteto dėstytojas ŠIMANSKIS ALEKSANDRAS. Nuo 1964 m. dirba Klai-

pėdos dramos teatre. 

 

26 d. – 15 metų, kai Mažeikių rajono Ukrinų kaime 2002 m. įkurta UAB „RAPSOILA“. 

Biokuro gamykla yra Mažeikių verslininkų asociacijos narė. 
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28 d. – 75 metai, kai Mažeikiuose 1942 m. gimė literatūrologas, VU Mokslinės bibliotekos 

Senų spaudinių skyriaus bibliotekininkas (1966–1974), Mokslų akademijos Filosofijos, sociologijos ir 

teisės instituto jaunesnysis mokslo darbuotojas (1974–1982), leidyklos „Mintis“ redaktorius (1986–

1988), žurnalo „Krantai“ redaktoriaus pavaduotojas (1988–1990), žurnalo „Pergalė“ skyriaus redakto-

rius (1990–1992),  nuo 1993 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Naujosios literatūros sky-

riaus vadovas, vyresnysis mokslo darbuotojas, humanitarinių mokslų daktaras (1996), Pasaulio litua-

nistų bendrijos viceprezidentas, Lietuvos krašto apsaugos bičiulių klubo ir S. Stanevičiaus bendrijos 

narys, filosofijos, estetikos, literatūros kritikos, folkloristikos leidinių, straipsnių autorius SKEIVYS 

RIMANTAS. 

 

29 d. – 75 metai, kai Mažeikių rajono Laižuvos miestelyje 1942 m. gimė aukščiausios kva-

lifikacinės kategorijos gydytojas  reumatologas, Kauno medicinos mokyklos dėstytojas (1968–1970), 

Kauno medicinos instituto vyr. mokslinis bendradarbis (1972–1979), biomedicinos mokslų daktaras 

(1977), Vilniaus eksperimentinės ir klinikinės medicinos Mokslinio tyrimo instituto vyr. mokslinis 

bendradarbis (1982–1987), skyriaus vedėjas (1987–1995), Sveikatos apsaugos ministerijos skyriaus 

viršininkas (1995–1997), onkologijos centro Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus vedėjas (1997–

2002), Vilniaus universiteto Onkologijos instituto direktoriaus pavaduotojas, nusipelnęs Lietuvos svei-

katos apsaugos darbuotojas (2009), išradimų bei racionalizacinių pasiūlymų autorius VESĖLIŪNAS 

JONAS. Mirė 2012-12-25 Druskininkuose, palaidotas Vilniuje. 

 

29 d. – 10 metų, kai Niudžersyje (JAV) 2007 m. mirė vargonininkas, kompozitorius, fago-

tistas, Niujorko lietuvių vyrų choro „Perkūnas“ meno vadovas ir dirigentas (1967–1975), simfoninio 

orkestro dirigentas, muzikologas, Bostono ir Bruklino lituanistinių mokyklų mokytojas, vertėjas, muzi-

kinių straipsnių autorius, lietuviškų gramofono plokštelių kolekcininkas STROLIA VYTAUTAS. Gi-

mė 1928-03-02 Mažeikiuose. 

 

30 d. – 100 metų, kai Kauno rajono Vilemų kaime 1917 m. gimė Mažeikių valstybinės gim-

nazijos chemijos mokytojas (1944–1952), Gargždų Statybinių medžiagų kombinato darbuotojas BAR-

TAŠIŪNAS VACLOVAS. Mirė 2008-03-21 Gargžduose. 

 

30 d. – 60 metų, kai Tauragės rajono Meižių kaime 1957 m. gimė Mažeikių rajono „Kirovo“ 

kolūkio vyr. veterinarijos gydytojas (1980–1984), Jonavos rajono Kulvos apylinkės veterinarijos ligo-

ninės vedėjas (1984–1985), Jonavos rajono veterinarijos stoties viršininkas (1985–1991), Jonavos rajo-

no valstybinės veterinarijos ligoninės vyr. gydytojas (1991–1995), Lietuvos Respublikos nusipelnęs 

žemės ūkio darbuotojas, Kauno apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas 

(1995–2011), nuo 2011 m. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Veterinarijos 

rizikos vertinimo skyriaus vedėjo pavaduotojas  ŠIUPARIS VALIUS. Mirė 2013-02-24 Jonavoje. 

 

30 d. – 55 metai, kai Mažeikių rajono Pakalupės kaime 1962 m. gimė Viekšnių gimnazijos 

dailės, technologijų mokytojas, Viekšnių Vinco Deniušio meno mokyklos grafikos ir meno pažinimo 

mokytojas, keramikas, medžio drožėjas, tautodailininkas, Lietuvos dailės ugdytojų draugijos narys 

BALTUTIS VITALIJUS. 
 

30 d. – 20 metų, kai Mažeikiuose 1997 m. mirė muzikos mokytoja ir chorvedė, Mažeikių 

kultūros namų mišraus choro „Draugystė“ vadovė (1976–1978), nuo 1995 m. Mažeikių Švč. Jėzaus 

Širdies bažnyčios vaikų choro vadovė SPALVIENĖ-MEKYTĖ JANINA. Gimė 1937-03-30 Šiaulių 

rajono Gavėnaičių kaime. 
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1 d. – 90 metų, kai Mažeikiuose 1927 m. gimė Šerkšnėnų pradinės mokyklos mokytojas 

(1947–1949), Viekšnių vidurinės mokyklos direktorius (1950–1979), Lietuvos Respublikos nusipelnęs 

mokytojas (1973), Viekšnių vidurinės mokyklos istorijos mokytojas (1949–1950, 1979–1995), Lietu-

vos aviacijos pradininko Aleksandro Griškevičiaus memorialinio muziejaus įkūrėjas ir vadovas (1981–

1999), Lietuvos garbės kraštotyrininkas (1991), Biržiškų draugijos ir Vilniaus universiteto Biržiškų ko-

misijos narys GEDVILAS ALGIRDAS. Mirė 2005-12-04 Mažeikių rajono Viekšnių mieste. 

 

2 d. – 55 metai, kai Mažeikiuose 1962 m. gimė inžinierius mechanikas,UAB „Fauga“ pada-

linio direktorius, Mažeikių verslininkų asociacijos tarybos narys, Lietuvos ir Mažeikių rajono politinis 

bei visuomenės veikėjas ŽIČKUS JONAS.  

 

2 d. – 40 metų, kai Akmenės rajono Viekšnių miestelyje 1977 m. mirė chemikas farmacinin-

kas, Viekšnių vaistinės provizorius ir vedėjas (1926–1972), pirmosios muziejinės ekspozicijos įkūrėjas 

Viekšnių vaistinėje (1960), kraštotyrininkas, dvarų kultūros ir paminklosaugos puoselėtojas ALEK-

SANDRAVIČIUS JUOZAS. Gimė 1896-10-10 Viekšniuose. 

 
5 d. – 105 metai, kai Rusijoje 1912 m. gimė novelistas, jūrų skautas, buriuotojas, tarptautinės 

regatos aplink Gotlando salą dalyvis (1937), žurnalistas, Laisvųjų žurnalistų sąjungos narys, užsienio 

lietuvių dienraščio „Draugas“ korespondentas Paryžiuje (1945–1950), meno galerijos Klivlande ir Či-

kagoje savininkas (1964–1967), Klivlande leisto lietuvių tautinės minties savaitraščio „Dirva“ redakci-

jos vyr. redaktorius (1968–1991), Lietuvos buriuotojų klubo Garbės narys (1991), Prancūzų žurnalistų 

sąjungos, Laisvųjų žurnalistų sąjungos narys, dokumentinių filmų režisierius GEDGAUDAS VYTAU-

TAS. Mokėsi 1922–1930 m. Viekšnių vidurinėje mokykloje bei Mažeikių valdžios gimnazijoje. Mirė 

1999-11-29 Klivlande (JAV), palaidotas Vilniuje. 

 

7 d. – 200 metų, kai Šilalės rajono Kaltinėnų miestelyje 1817 m. gimė kunigas, Viekšnių Šv. 

Jono Krikštytojo bažnyčios administratorius (1854–1855), vikaras (1856–1866), Sedos Švč. Mergelės 

Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčios (1866–1876) ir Leckavos Šv. Lauryno bažnyčios (1876–1889) kle-

bonas BORTKEVIČIUS RUPERTAS. Mirė 1889-05-09 Leckavos miestelyje.  

 

7 d. – 80 metų, kai Mažeikių rajono Židikų miestelyje 1937 m. gimė chirurgas, Plungės rajo-

no politinis bei visuomenės veikėjas ŽELVYS LEONARDAS. 

 

11 d. – 70 metų, kai Mažeikiuose 1947 m. gimė Mažeikių avalynės fabriko kontrolierė 

(1965–1968), Mažeikių rajoninės bibliotekos bibliotekininkė (1968–1972), ETG techninės informacijos 

inžinierė (1972–1991), ETG bibliotekos vedėja (1991–1997), Mažeikių rajono savivaldybės viešosios 

bibliotekos (1997–2010) bibliografė VILIMAITĖ VIDA. 

 

12 d. – 65 metų, kai Telšių rajono Lingėnų kaime 1952 m. gimė prekių žinovė, Viekšnių 

kooperatyvo pardavėja (1972–1978), Mažeikių rajono statistikos skyriaus ekonomistė (1983–2002), 

poetė, Viekšnių literatų klubo „Iš širdies“ įkūrėja (2010) ir vadovė,  privačios galerijos „Sniegenos 

giesmė akmenėliui“ įkūrėja (1999), Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyriaus narė (1999), 

Šatrijos Raganos premijos laureatė (2011), Viekšnių filialo bibliotekininkė CHRIŠČINAVIČIENĖ-

SIMANAUSKAITĖ SNIEGINA. 

BALANDIS 
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14 d. – 45 metai, kai Pakruojyje 1972 m. gimė programuotoja, teisininkė, Mažeikių vartotojų 

asociacijos steigėja (2013) ir valdybos pirmininkė, nuo 2015 m. Mažeikių trečiojo amžiaus universiteto 

(TAU) teisės dėstytoja, Lietuvos ir Mažeikių rajono politinė bei visuomenės veikėja RIMKIENĖ LI-

NA.  

 

17 d. – 110 metų, kai Viduklėje 1907 m. gimė vargonininkas, kompozitorius, simfoninio 

orkestro dirigentas, pedagogas, vienas iš Muzikos progresistų draugijos įkūrėjų (1932), Kauno radio-

fono orkestro dirigentas (1938), Vilniaus operos dirigentas bei muzikos mokyklos mokytojas (1942–

1944), koncertmeisteris, lietuvių choro vadovas Augsburge, Lietuvos kompozitorių sąjungos Garbės 

narys (1989), Nacionalinės premijos laureatas (1991), lietuviškos muzikinės kultūros pradininkas Klai-

pėdoje, chorinės bendrijos „Aukuras“ Garbės narys, Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Garbės pro-

fesorius (1991), Klaipėdos miesto Garbės pilietis (1991), Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premi-

jos laureatas (1991), leidinio „Muzikos barai" redakcinės kolegijos narys KAČINSKAS JERONI-

MAS. Baigė 1923 m. Viekšnių vidurinę mokyklą. Mirė 2005-09-15 Bostone (JAV). 

 

17 d. – 85 metai, kai Mažeikių rajono Pašerkšnės dvare 1932 m. gimė dailininkė scenografė, 

kostiumų įvairiems Lietuvos teatrams, scenovaizdžių kino filmams kūrėja, gamtos bei marinistinių pei-

zažų, aliejinių pastelių ciklų tapytoja, Lietuvos dailininkų sąjungos narė (1967), Lietuvos kino studijos 

dailininkė-statytoja (1965–1986), nuo 1990 m. įvairių renginių scenografijos autorė VAITIEKŪNIE-

NĖ-LINČIŪTĖ FILOMENA. 

 

18 d. – 110 metų, kai Skuodo rajono Medsėdžių kaime 1907 m. gimė kunigas, memuaristas, 

Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo klebonas ir dekanas (1948–1949), Akmenės altarista (1956–1962), 

Skuodo rajono Ylakių altarista (1962–1965), Viekšnių parapijos altarista (1965–1985), tremtinys ILS-

KIS JONAS. Mirė 1985-10-06 Viekšniuose. Palaidotas Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šven-

toriuje. Romoje, Koliziejaus aikštėje, 2000-05-07 Šventasis Tėvas Jonas Paulius II paskelbė Lietuvos 

kankiniu. 

 

19 d. – 20 metų, kai Čikagoje (JAV) 1997 m. mirė pirmojo Mažeikių simfoninio orkestro 

įkūrėjas (1938), Lietuvos kariuomenės karininkas, dirigentas, smuikininkas, fleitistas REMYS JUO-

ZAS. Gimė 1909-01-31 Mažeikiuose. 

 

19 d. – 15 metų, kai Mažeikių rajono Viekšnių mieste 2002 m. mirė Viekšnių vaikų darželio 

vedėja (1964–1979), Viekšnių vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytoja (1979–1998), ilgametė 

Biržiškų draugijos folklorinio ansamblio „Poilsėlis" narė MYLIENĖ-SERAPINAITĖ RŪTA. Gimė 

1934-10-12 Kapėnų kaime. 

 

22 d. – 125 metai, kai Varėnos rajono Mikniūnų kaime 1892 m. gimė mokytojas, Sedos vi-

durinės mokyklos direktorius (1921–1922), poetas KOPKA VINCAS. Mirė 1938-11-27 Minske. 

 

22 d. – 125 metai, kai Utenos apskrities Daugailių valsčiaus Ramučių vienkiemyje 1892 m. 

gimė teisininkas, pulkininkas, Mažeikių apskrities komendantūros komendantas (1919–1923), karinin-

kų garbės teismo vadovas (1934), Pasaulio lietuvių teisininkų draugijos centro valdybos pirmininkas 

JAV, visuomenininkas ŠLEPETYS JONAS. Mirė 1981-11-15 Niujorke. 
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23 d. – 85 metai, kai Mažeikių rajono Pikelių miestelyje 1932 m. gimė dailininkas tapytojas, 

skulptorius, Žemaitijos tautodailininkų sąjungos narys, vienas iš Raganų kalno ekspozicijos kūrėjų 

Juodkrantėje, Neringos miesto Garbės pilietis (2004), pirmasis Liudviko Rėzos kultūros ir meno premi-

jos laureatas (2010), kuršių paveldo restauratorius, laivadirbys, kraštotyrininkas, tremtinys JONUŠAS 

EDUARDAS ANTANAS. Mirė 2014-04-17 Nidoje, palaidotas Nidos etnografinėse kapinėse. 

 

23 d. – 20 metų, kai tarptautiniu mastu 1997 m. pripažintas MAŽEIKIŲ ROTARY KLU-

BAS, 16-asis Rotary International organizacijos narys Lietuvoje. Inauguracijos ceremonija vyko 1997-

05-31. Klubo įkūrėjas ir pirmasis prezidentas – buvęs UAB „Mažeikių Varduva“ generalinis direkto-

rius Kęstutis Bartkevičius. 

 

25 d. – 10 metų, kai 2007 m. Valstybės įmonės Registrų centro Telšių filiale įregistruota Ma-

žeikių rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių visuomeninių organizacijų ASOCIACIJA „APSKRI-

TAS STALAS“. Pirmininkas Eduardas Vaičiulis. 

 

27 d. – 90 metų, kai Kretingos rajono Salantų mieste 1927 m. gimė istorijos mokytojas, 

Klaipėdos srities švietimo skyriaus inspektorius, Sedos vidurinės mokyklos direktorius (1953–1967), 

Sedos futbolo komandos vartininkas Mažeikių 1-osios vidurinės mokyklos direktorius (1968–1975, 

1979–1984), Mažeikių profesinės technikos mokyklos direktoriaus pavaduotojas (1975–1979), Židikų 

vidurinės mokyklos mokytojas PAULAUSKAS JUSTINAS. Mirė 2005-02-11 Mažeikiuose, palaido-

tas Geidžių kapinėse. 

 
 

 

 

 
1 d. – 15 metų, kai Mažeikių rajono Viekšnių seniūnijos Gudų kaime 2002 m. pradėjo veikti 

GUDŲ HIDROELEKTRINĖ,  pastatyta ant Virvytės upės. 

 

2 d. – 90 metų, kai Mažeikių apskrities Lėlaičių kaime 1927 m. gimė chirurgas, Skuodo ra-

jono ligoninės chirurgas (1952–1953), Vilniaus miesto II-osios poliklinikos chirurgas (1954–1956), 

Vilniaus I-osios ligoninės chirurgas (1956–1961),Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Vaikų traumato-

loginio ortopedinio skyriaus vedėjas (1962–1978), nuo 1978 m. Santariškių vaikų chirurgijos centro 

Vaikų traumatologijos ortopedijos skyriaus vedėjas, vyr. vaikų traumatologas ortopedas BENIUŠEVI-

ČIUS VLADAS. Mirė 1994-01-03 Vilniuje, palaidotas Rokantiškių kapinėse. 

 

2 d. – 90 metų, kai Akmenės rajono Medvalakių kaime 1927 m. gimė Mažeikių rajono Ža-

lionės ir Birbiliškės pradinių mokyklų mokytoja, ilgametė Žibikų pradinės mokyklos mokytoja ir vedė-

ja VAIČEKAUSKIENĖ-VITAITĖ  EUGENIJA. Mirė 1998-11-01 Mažeikių rajono Žibikų kaime. 

Baigė 1949 m. Viekšnių gimnaziją. 

 

2 d. – 65 metai, kai Mažeikiuose 1952 m. gimė chemikė, gamtos mokslų daktarė  (1993), 

Vilniaus universiteto Biochemijos instituto Mokslinės informacijos skyriaus mokslo darbuotoja, moks-

linių publikacijų autorė MIKULSKIENĖ-PAULAUSKAITĖ GEMA. 

 

3 d. – 125 metai, kai Tirkšlių valsčiaus Zastaučių kaime 1892 m. gimė pirmojo lietuviško va-

karo Mažeikiuose dalyvis (1905), režisieriaus J. Vaičkaus spektaklių aktorius, vienas iš Lietuvos šaulių 

sąjungos Mažeikių skyriaus įkūrimo iniciatorių (1920), scenos mėgėjų ratelio vadovas, Mažeikiuose 

GEGUŽĖ 
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įsteigto centralinio knygyno, turėjusio atlikti viešosios bibliotekos funkcijas, pirmasis vedėjas (1922–

1930), Kauno medicinos instituto bendrabučio budėtojas VAIČKUS ALEKSANDRAS. Mirė 1963-

12-10 Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse. 

 

6 d. – 55 metai, kai Radviliškyje 1962 m. gimė ekonomistė, AB „Mažeikių pieninė“ Preky-

bos skyriaus viršininkė (1995), AB „Mažeikių pieninė“ prekybos atstovės direktorė Vilniuje (1996), 

AB „Pieno žvaigždės“ valdybos narė, nuo 2004 m. Lietuvos rinkos pardavimų konsultantė, nuo 2004 

m. ŽŪB „Draugas“ valdybos narė KVARACIEJIENĖ-VAICEKAUSKAITĖ REGINA. 

 

7 d. – 40 metų, kai Alytuje 1977 m. mirė Mažeikių valdžios gimnazijos direktorius (1927–

1933), Alytaus apskrities viršininkas (1940), Alytaus gimnazijos mokytojas (1940–1945), Alytaus švie-

timo skyriaus vedėjas (1945–1951), Alytaus mokytojų seminarijos direktorius (1951–1957), matemati-

kos mokytojas TOTORIUS STASYS. Gimė 1888-05-05 Marijampolės rajono Igliaukos kaime. 

 

10 d. – 60 metų, kai Vorčesteryje (JAV) 1957 m. mirė karininkas, Rusijos kariuomenės šta-

bo kapitonas (1912–1918), Lietuvos  Krašto apsaugos ministerijos Rikiuotės skyriaus viršininkas 

(1918), generalinio štabo viršininkas (1919), Kauno bataliono VII pėstininkų pulko vadas (1919), pul-

kininkas leitenantas (1919), Lietuvos ypatingųjų reikalų karininkas (1921–1922), Biržų apskrities karo 

komendantas (1922–1928), IX pėstininkų pulko vadas (1928–1930), Lietuvos kariuomenės divizijos 

generolas (1937), Amerikos lietuvių sąjungos „Ramovės" skyriaus Garbės narys, Lietuvių piliečių klu-

bo Garbės narys, Lietuvių bendruomenės Garbės narys ADAMKAVIČIUS EDVARDAS. Gimė 1888-

03-30 Mažeikių apskrities Židikų valsčiaus Pikelių miestelyje. 

 

10 d. – 5 metai, kai Mississaugos mieste (Kanada) 2012 m. mirė knygrišys, bibliofilas PLE-

NYS ALEKSANDRAS. Gimė 1923-10-13 Mažeikių rajono Lūšės kaime.   

 

11 d. – 10 metų, kai Mažeikių ligoninėje 2007 m. duris atvėrė naujai ir moderniai aprūpintas 

RENTGENO KABINETAS. 

 

12 d. – 60 metų, kai Mažeikiuose 1957 m. mirė bendrosios praktikos gydytojas, patologas, 

Mažeikių apskrities vyr. gydytojas, Mažeikių šaulių XIII rinktinės sanitarinės dalies viršininkas (1939), 

Mažeikių apskrities epidemiologas, Mažeikių ligoninės Užkrečiamųjų ligų skyriaus vedėjas, Mažeikių 

medicinos teismo ekspertas (1946–1957), Mažeikių poliklinikos paauglių kabineto vedėjas, tremtinys 

TAUTVAIŠAS POVILAS. Gimė 1883-01-02 Šiaulių apskrities Žagarės valsčiaus Alsių kaime. 

 

14 d. – 15 metų, kai  Kapėnų kaime 2002 m. įkurta UAB „WESTERN FABRICATIONS“, 

projektuojanti ir gaminanti puspriekabes žemės ūkiui, įvairios paskirties metalo konstrukcijas, pastatus, 

kolonas. Įmonė yra Mažeikių verslininkų asociacijos narė. 

 

15 d. – 225 metai, kai Seimo nutarimu 1792 m. atnaujintos VIEKŠNIŲ MAGDEBURGO 

TEISĖS, kurios buvo suteiktos 1725-07-25 ir  panaikintos 1776 m.  

15 d. – 95 metai, kai Ylakių valsčiaus Skipsčių kaime 1922 m. gimė skautas, muzikologas, 

pedagogas, muzikos kritikas, radijo laidų ciklo „Koncerte-prisiminime” vedėjas (1982–1997), Lietuvos 

valstybinės konservatorijos Muzikos teorijos katedros dėstytojas (1957–1989), docentas, muzikos va-

dovėlių, straipsnių autorius VENCKUS VYTAUTAS. Mokėsi Sedoje, Laižuvoje, Mažeikių valstybi-

nėje gimnazijoje (1935–1939). Mirė 1997-11-07 Vilniuje, palaidotas Palangoje. 

 

http://www.mke.lt/Ma%C5%BEeiki%C5%B3_gimnazija


16 d. – 85 metai, kai Suvalkų apskrities Seinų valsčiaus Aradnikų kaime 1932 m. gimė Ža-

garės rajono Šakynos septynmetės mokyklos lietuvių ir anglų kalbos mokytoja (1953–1957), Kruopių 

vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytoja (1957–1961), Viekšnių vidurinės mokyklos (1963–1989) 

pradinių klasių mokytoja ARLAUSKIENĖ-JASKEVIČIŪTĖ ADELĖ. Mirė 1998-12-14 Akmenės 

rajono Viekšnių miestelyje. . 

17 d. – 25 metai, kai 1992 m. įkurta LIETUVOS PENSININKŲ SĄJUNGOS MAŽEI-

KIŲ  BENDRIJA „BOČIAI“. Pirmoji bendrijos pirmininkė buvo Monika Sprindienė. 

 

22 d. – 105 metai, kai Kavarske 1912 m. gimė fizikas-chemikas, elektrochemikas, Mažeikių 

alaus daryklos chemikas ir aludarių padėjėjas, Mažeikiuose veikusio simfoninio orkestro dalyvis (grie-

žė smuiku), docentas (1953), chemijos mokslų daktaras (1968), profesorius (1970), Vilniaus universi-

teto Chemijos fakulteto dekanas (1946–1950), Vilniaus universiteto Bendrosios chemijos katedros ve-

dėjas (1944–1954), šachmatų turnyrų dalyvis, 127 mokslinių straipsnių autorius KAIKARIS VYTAU-

TAS. Mirė 1982-08-29 Vilniuje. 

 

22 d. – 95 metai, kai Skuodo rajono Gedrimų kaime 1922 m. gimė chirurgas, docentas 

(1956), medicinos mokslų daktaras (1964), Sveikatos apsaugos ministerijos vyr. chirurgas (1959–

1965), profesorius (1972), Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto 1-osios chirurgijos vedėjas (1986–

1990), Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Chirurgijos ligų katedros vedėjas (1990–1995), Lietu-

vos chirurgų asociacijos prezidentas, Vilniaus chirurgų draugijos pirmininkas, Europos chirurgų asocia-

cijos Baltijos valdybos narys, Lietuvos širdies ir krūtinės ląstos chirurgų draugijos Garbės narys, Skuo-

do miesto Garbės pilietis (2004), širdies operacijų Lietuvoje pradininkas, mokslinių straipsnių, knygų, 

medicinos vadovėlių autorius PRONCKUS AUGUSTAS. Baigė 1945 m. Mažeikių valstybinę gimna-

ziją. Mirė 2009-04-01 Vilniuje, palaidotas Antakalnio kapinėse. 

 

22 d. – 60 metų, kai Klaipėdoje 1957 m. gimė choro dirigentė, Mažeikių rajono kultūros na-

mų metodininkė (1976–1979), Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro mišraus choro „Draugys-

tė“ chormeisterė (1995–1998), Mažeikių politinių kalinių ir tremtinių choro „Atmintis“ vadovė (1993–

2010), muzikos mokytoja JUTKUVIENĖ-ROMANČIKAITĖ MARGARITA. 

 

23 d. – 135 metai, kai Laižuvos valsčiaus Auksūdžio kaime 1882 m. gimė provizorius, Lie-

tuvos vaistininkų draugijos valdybos narys, Vaistažolininkų draugijos ir Homeopatijos draugijos Gar-

bės narys, knygnešys MAČIUS (MAČYS) ADOMAS. Mirė 1969 m. 

 

23 d. – 115 metų, kai Mažeikių apskrities Židikų valsčiaus Dapšių kaime 1902 m. gimė Lie-

tuvos kariuomenės savanoris (1919), dailininkas akvarelistas, Nepriklausomųjų dailininkų sąjungos na-

rys (1930), Meno galerijos Pasvalyje įkūrėjas (1935), Mažeikių valstybinės gimnazijos dailės mokyto-

jas (1940–1945), jaunųjų menininkų būrelio steigėjas gimnazijoje, Kauno „Dailės“ kombinato direkto-

riaus pavaduotojas (1946), Kauno vidurinės dailės mokyklos (dabartinės Dailės gimnazijos) įkūrėjas ir 

pirmasis direktorius (1946–1950), Lietuvos Respublikos nusipelnęs meno veikėjas (1977), peizažų, na-

tiurmortų, teminių kompozicijų, portretų, apie 400 ekslibrių autorius, Telšių teatro spektaklių apipavi-

dalintojas, straipsnių dailės klausimais autorius, tautodailės žinovas ir populiarintojas KONTRIMAS 

ČESLOVAS. Mirė 1989-05-27 Vilniuje, palaidotas Antakalnio kapinėse.  

 

24 d. – 25 metai, kai Mažeikiuose 1992 m. įkurta UAB „DASMA“. Įmonė yra Šiaulių prie-

kybos, pramonės ir amatų rūmų, Lietuvos hidroenergetikų asociacijos bei Mažeikių verslininkų asocia-

cijos narė. 

http://www.mke.lt/Merkelio_Ra%C4%8Dkausko_gimnazija
http://www.mke.lt/Merkelio_Ra%C4%8Dkausko_gimnazija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_kariuomen%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_kariuomen%C4%97


 

26 d. – 55 metai, kai Akmenės rajono Papilės miestelyje 1962 m. gimė gydytojas akušeris-

ginekologas, Mažeikių ligoninės Akušerijos skyriaus vedėjas (1995–2000), Mažeikių ligoninės Akuše-

rijos ir ginekologijos skyriaus vedėjas (2000–2005), Klaipėdos universitetinės ligoninės Perinatologijos 

centro vadovas (2005–2010), Klaipėdos universiteto dėstytojas, medicinos mokslų daktaras, docentas, 

nuo 2010 m. Respublikinės Šiaulių ligoninės Moters ir vaiko klinikos direktorius ROVAS LINAS. 

 

26 d. – 5 metai, kai Mažeikių rajono Viekšnių mieste 2012 m. mirė Viekšnių Šv. Jono Krikš-

tytojo bažnyčios Garbės klebonas, Telšių vyskupijos Katedros kanauninkų kapitulos Garbės kanaunin-

kas, puikus pamokslininkas ir visuomenininkas GAURONSKIS VINCENTAS. Palaidotas Akmenės 

rajono Šiaudinės kapinėse. Gimė 1936-01-06 Akmenės rajono Purvių kaime. 

 

28 d. – 90 metų, kai Mažeikių apskrities Tirkšlių valsčiaus Spurganų kaime 1927 m. gimė 

gydytojas reumatologas, medicinos mokslų daktaras (1978), profesorius (1981), Eksperimentinės ir kli-

nikinės medicinos instituto Reumatologijos organizacinės metodikos skyriaus vadovas (1965–1992), 

mokslinių straipsnių autorius GARGASAS LEONARDAS. Mirė 1993-11-02 Vilniuje. 

 

30 d. – 20 metų, kai 1997 m. Mažeikių rajono tarybos sprendimu Nr. 29 buvusiai 5-AJAI 

PRADINEI MOKYKLAI SUTEIKTAS KAZIMIERO JAGMINO VARDAS. 
 

30 d. – 20 metų, kai 1997 m. Mažeikių rajono tarybos sprendimu Nr. 29 LAIŽUVOS PAG-

RINDINEI MOKYKLAI SUTEIKTAS ANTANO VIENAŽINDŽIO VARDAS. 

 

31 d. – 65 metai, kai Kretingos rajono Salantų miestelyje 1952 m. mirė kunigas, publicistas, 

visuomenės veikėjas, draudžiamos lietuviškos spaudos platinimo organizatorius, kanonų teisės daktaras 

(1912), Sedos Švč. Mergelės Ėmimo į Dangų kunigas (1909–1921), Kauno kunigų seminarijos profe-

sorius (1921–1925), Palangos vidurinės mokyklos direktorius (1928–1930), pedagogas, vienas iš Šv. 

Kazimiero draugijos steigėjų GENYS KAZIMIERAS ANTANAS. Gimė 1866-12-22 Plungės rajono 

Vatušių kaime.  
 

 

 

 

 

1 d. – 120 metų, kai Mažeikių apskrities Židikių valsčiaus Bukončių vienkiemyje 1897 m. 

gimė Lietuvos kariuomenės pulkininkas, Žemaičių partizanų vado padėjėjas, partizanų kovų Sedos apy-

linkėse dalyvis, Sedos-Mažeikių komendantūros kuopos vadas ir komendanto padėjėjas (1919), Didžio-

sios kunigaikštienės Birutės 2-ojo ulonų pulko vadas (1926–1933), politinis kalinys PLECHAVIČIUS 

ALEKSANDRAS. Žuvo 1942-05-06 Petropavlovsko kalėjime, Šiaurės Kazachijos srityje. 

 

3 d. – 20 metų, kai Mažeikiuose 1997 m. mirė Mažeikių valstybinės gimnazijos (nuo1949 m. 

vidurinės mokyklos) lietuvių kalbos mokytojas (1942–1961), gimnazijos literatų ir dramos būrelių va-

dovas (1942–1953), Mažeikių valstybinės gimnazijos mokymo dalies vedėjas (1943–1944), Mažeikių 

švietimo skyriaus pedagoginio kabineto vedėjas (1953–1959), mokytojų meno saviveiklos vadovas 

(1942–1961), Mažeikių miesto kultūros namų dramos ratelio vadovas, režisierius, kultūros renginių 

organizatorius (1949–1950), Žinijos draugijos Mažeikių skyriaus pirmininkas, sekretorius (1953–

1961), Mažeikių liaudies teismo tarėjas (1957), Lietuvos Respublikos nusipelnęs mokytojas (1957), 

jūrų skautas KRULICKAS VYTAUTAS. Gimė 1903-04-27 Marijampolėje. 

BIRŽELIS 

http://www.mke.lt/Viek%C5%A1ni%C5%B3_ba%C5%BEny%C4%8Dia
http://www.mke.lt/Viek%C5%A1ni%C5%B3_ba%C5%BEny%C4%8Dia
http://www.mke.lt/Seda


 

6 d. – 25 metai, kai Mažeikiuose 1992 m. PAŠVENTINTA ATMINIMO KOPLYČIA, 

pastatyta vietoje buvusios Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios. 

 

8 d. – 75 metai, kai Viekšnių miestelyje 1942 m. gimė vienas žymiausių Lietuvos chemikų 

organikų, KPI Mokslinio tyrimo sektoriaus vyresnysis inžinierius (1966–1968), MTS ir Organinės che-

mijos katedros vyresnysis mokslinis bendradarbis (1970–1973 ir 1976–1982), KPI ir Bumerdeso nacio-

nalinio naftos, dujų ir chemijos universiteto Alžyre dėstytojas (1973–1976), docentas (1984), chemijos 

mokslų daktaras (1989), profesorius (1991), KTU Chemijos technologijos fakulteto Organinės chemi-

jos katedros vedėjas (1991–2001), KTU Cheminės technologijos fakulteto dekanas (2001–2011), KTU 

Organinės chemijos katedros profesorius (2011), mokomųjų knygų, metodinių priemonių, vadovėlių, 

250 mokslinių publikacijų, 48 išradimų autorius, žurnalų „Chemija“ ir „Cheminė technologija“ redko-

legijų narys BERSNEVIČIUS ZIGMUNTAS JONAS. 

 

9 d. – 120 metų, kai Krakių kaime 1897 m. gimė Lietuvos kariuomenės karininkas, leitenan-

tas PUNDZIUS KAZYS. Mirė 1920-07-20. 

 

10 d. – 110 metų, kai Laižuvos valsčiaus Auksūdžio kaime 1907 m. gimė pedagogas, psicho-

logas, filosofijos mokslų daktaras (1938), profesorius, Klaipėdos pedagoginio instituto lektorius (1938–

1939), Vilniaus dailės akademijos lektorius (1940–1943), Vilniaus pedagoginio universiteto pirmasis 

rektorius (1941–1944),Vilniaus universiteto Filosofijos įvado katedros asistentas (1942–1944), pirma-

sis Čikagos lituanistinio instituto rektorius, Čikagos alkoholikų centro psichologas, terapeutas, Kolum-

bijos lietuvių bendruomenės valdybos narys, Floridos lietuvių klubo direktorius, straipsnių psichologi-

jos ir pedagogikos temomis autorius LIAUGMINAS ALBINAS. Mirė 1992-07-17 Majami Byče 

(JAV). Urna su palaikais 1993-09-10 palaidota Mažeikių rajono Laižuvos miestelio kapinėse. 

 

10 d. – 15 metų, kai 2002 m. įkurta visuomeninė organizacija LIETUVOS SUTRIKUSIOS 

PSICHIKOS ŽMONIŲ GLOBOS BENDRIJOS MAŽEIKIŲ SKYRIUS. 

 

14 d. – 70 metų, kai Viekšnių miestelyje 1947 m. gimė Mažeikių autokelių eksploatavimo 

linijinės valdybos vyr. mechanikas (1970–1978), viršininko pavaduotojas (1978–1982), UAB „Mažei-

kių vandenys“ direktorius (1982–1999), vandentvarkos ūkio eksploatavimo specialistas ŽIULPA 

ANTANAS. 

 

16 d. – 55 metai, kai Hamiltone (Kanada) 1962 m. įvyko emigravusių MAŽEIKIŲ GIM-

NAZIJOS MOKYTOJŲ IR MOKINIŲ SUVAŽIAVIMAS. 
 

18 d. – 100 metų, kai Petraičių kaime 1917 m. gimė žemaičių tautosakos pateikėja, Židikų 

kultūros namų etnografinio ansamblio dainininkė GRAMALIENĖ-BARKAUSKAITĖ JULIJA. Mi-

rė 2010-08-11 Mažeikių rajono Židikų miestelyje. 

 

19 d. – 60 metų, kai Mažeikių rajono Beržėnų kaime 1957 m. gimė Mažeikių kompresorių 

gamyklos inžinierė (1979–1984), Ignalinos atominės elektrinės Komunalinio ūkio meistrė (1984–

1987), nuo 1987 m. Ignalinos atominės elektrinės Ūkio valdymo skyriaus viršininkė URBONAVIČIE-

NĖ DANUTĖ. 
 

19 d. – 25 metai, kai 1992 m. įkurta SEDOS BENDRUOMENĖ. 



 

20 d. – 5 metai, kai 2012 m. Mažeikių aviacijos sporto klubas pavadintas „MAŽEIKIŲ 

AEROKLUBU“. 

 

25 d. – 85 metai, kai Šilalės rajono Skerdynų kaime 1932 m. gimė chemikė, Onkologijos 

instituto Priešvėžinių preparatų sintezės laboratorijos mokslo darbuotoja (1958–1972), chemijos 

mokslų daktarė (1965), mokslinių publikacijų autorė  ADOMAITIENĖ-PAULIKAITĖ STASĖ. 

Baigė 1953 m. Sedos vidurinę mokyklą. 

 

25 – 45 metai, kai Mažeikiuose 1972 m. gimė Kamanų valstybinio rezervato biologas 

(1991–1997),  Aplinkos apsaugos ministerijos Nemuno deltos projekto asistentas (1997), Kamanų vals-

tybinio rezervato direktorius (1997–2000), nuo 2014 m. Renavo dvaro sodybos direktorius, Šikšnospar-

nių apsaugos Lietuvoje draugijos pirmininkas, Lietuvos ornitologų draugijos narys MAKAVIČIUS 

DEIVIDAS. 

 

27 d. – 85 metai, kai Šiaulių apskrities Tryškių miestelyje 1932 m. gimė teisininkas, žurna-

listas, Lietuvos Respublikos televizijos ir radijo komiteto Televizijos žinių redakcijos redaktorius, vyr. 

redaktorius (1961–1966), televizijos ir radijo komiteto korespondentas Rumunijoje (1966–1968), Lie-

tuvos telegramų agentūros ELTA direktoriaus pavaduotojas (1968–1970), TASS skyrių Vietname, Ma-

roke, Suomijoje, Lenkijoje vedėjas (1970–1992), Lietuvos Respublikos nusipelnęs žurnalistas (1979),  

nuo 1992 m. informacijos agentūros ITAR-TASS skyriaus Lietuvoje vedėjas, Lietuvos žurnalistų są-

jungos narys, mokslinių straipsnių, knygų autorius ir bendraautorius BURBULIS VLADISLOVAS. 

Baigė 1949 m. Viekšnių gimnaziją. 

 

27 d. – 80 metų, kai Viekšnių valsčiaus Ketvirtųjų Tučių kaimo dvare 1937 m. gimė Kauno, 

Klaipėdos dramos teatrų, lietuvių kino filmų aktorė, LNK televizijos laidos „Ponios Gražinos virtuvė“ 

vedėja (1997–2001), Lietuvos kinematografininkų sąjungos Aktorių gildijos narė BALANDYTĖ-ČY-

GIENĖ GRAŽINA. 

 

27 d. – 75 metai, kai Mažeikių rajono Bugenių kaime 1942 m. gimė ekonomistas, inžinie-

rius, Lietuvos radijo ir televizijos Kauno redakcijos korespondentas (1962–1969), ekonomikos mokslų 

daktaras (1981), Kauno politechnikos instituto Gamybos organizavimo katedros vedėjas (1983–1995), 

profesorius (1984), mokslinių straipsnių, knygų autorius DAUGĖLA VLADAS.  

 

30 d. – 80 metų, kai Mažeikių rajono Viliotės kaime 1937 m. gimė architektas, Vilniaus 

miesto projektavimo instituto technikas (1961–1962), Klaipėdos miesto vyr. dailininkas (1962–1980), 

Valstybinio dailės instituto Klaipėdos vaizdinės agitacijos katedros docentas (1982–1983), Vilniaus 

dailės akademijos Klaipėdos vizualinio dizaino katedros dėstytojas ŠADAUSKAS PETRAS. 

 

30 d. – 70 metų, kai Mažeikių rajono Bukončių kaime 1947 m. gimė fotografas, turintis Me-

no kūrėjo statusą (2005), Mažeikių rajono laikraščio „Santarvė“ fotokorespondentas (1966–2009), Liet-

uvos fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus narys (1989), sidabrinio „Fujifilm“ prizo laureatas IV 

tarptautinėje fotografijos parodoje Kaune (1998), Europos spaudos fotografijos konkurso nugalėtojas 

Vilniuje (1998), Mažeikių krašto kultūros premijos laureatas (2006), Katalonijos (Ispanija) fotografijos 

federacijos medalio laimėtojas (2002), Pasaulio Žemaičių profesionalaus meno 5-osios parodos laurea-

tas (2007), Lietuvos fotomenininkų sąjungos Garbės narys (2013), Mažeikių miesto Garbės pilietis 

(2014), Mažeikių fotografų klubo narys, fotografijos ciklų bei albumų autorius STRAZDAUSKAS 

JONAS. 

http://www.mke.lt/Sedos_gimnazija
https://lt.wikipedia.org/wiki/LRT
https://lt.wikipedia.org/wiki/Rumunija
https://lt.wikipedia.org/wiki/ELTA
https://lt.wikipedia.org/wiki/TASS
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vietnamas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Marokas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Marokas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Suomija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lenkija
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=ITAR-TASS&action=edit&redlink=1
http://www.mke.lt/Tu%C4%8Diai


30 d. – 45 metai, kai Čikagoje (JAV) 1972 m. mirė skautas, pedagogas, teisininkas, teisės 

mokslų daktaras (1949), vienas iš steigėjų aukštesniosios lituanistinės mokyklos Cicero mieste (JAV), 

nuo 1966 m. Lietuvių bibliografijos tarnybos vedėjas AŠOKLIS ZENONAS. Dirbo apylinkės teisėju 

Mažeikiuose (1943), Sedoje (1944). Gimė 1906-01-15 Mažeikių apskrities Ylakių valsčiaus Raudonių 

kaime. 
 

 

 

 

1 d. – 20 metų, kai 1997 m. įsteigta Specialiosios paskirties akcinė bendrovė „Mažeikių šilu-

mos tinklai“. Statusas pakeistas 2003-03-28 ir įmonė pavadinta UAB „MAŽEIKIŲ ŠILUMOS 

TINKLAI“. Pirmasis bendrovės direktorius Justinas Reika. Įmonė yra Mažeikių verslininkų asociaci-

jos narė. 
 

1 d. – 15 metų, kai apsijungus rajono neįgaliųjų organizacijoms 2002 m. įkurta viešoji įstai-

ga MAŽEIKIŲ BENDRUOMENĖS CENTRAS. 
 

1 d. – 10 metų, kai 2007 m. greitosios medicinos pagalbos skyrius tapo atskira įstaiga, pava-

dinta VŠĮ MAŽEIKIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS CENTRU. 
 

2 d. – 40 metų, kai Čikagoje 1977 m. mirė Lietuvos kariuomenės savanoris (1918–1920), 

Kaune 2-ojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Algirdo pulko vadas, pulkininkas, Židikų pra-

džios mokyklos mokytojas (1941), Lietuvos Vietinės rinktinės Mažeikių apskrities karo komendantas 

(1944), politinis kalinys TUMAS JUOZAS. Gimė 1893 m. Alytaus rajono Kalnėnų kaime. 
 

2 d. – 15 metų, kai Telšiuose 2002 m. mirė publicistė, poetė, Žemaičių rašytojų sambūrio na-

rė, Telšių Žemaičių dramos teatro aktorė (1944–1945), Šiaulių dramos teatro aktorė (1955), Papilės ir 

Akmenės kultūros namų direktorė (1955–1958), Naujosios Akmenės kultūros rūmų dramos ratelio va-

dovė (1958–1964), lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Naujosios Akmenės mokyklose (1964–1970), 

Akmenės cemento gamyklos profsąjunginių kultūros rūmų vaikų sektoriaus vedėja (1970–1973) ir liau-

dies teatro režisierė (1973–1978), Žemaičių kultūros draugijos narė, politinė kalinė, tremtinė, Akmenės 

rajono politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininkė (1989–1991), Akmenės rajono Sąjūdžio inicia-

tyvinės grupės narė NIŪNIAVAITĖ STASĖ. Mokėsi 1934–1939 m. Viekšnių valstybinėje progimna-

zijoje. Gimė 1923-01-20 Šiaulių apskrities Tryškių valsčiaus Maldenių kaime. 

 

4 d. – 65 metai, kai Mažeikių rajono Tvaskučių kaime 1952 m. gimė mokytojas, Kretingos 

rajono Salantų gimnazijos direktorius (nuo 1989 m.), Sąjūdžio iniciatyvinės grupės Salantuose dalyvis 

BUTKUS VAIDUTIS. Baigė 1970 m. Židikų vidurinę mokyklą. 

 

5 d. – 90 metų, kai Mažeikiuose 1927 m. gimė poetė, Čikagos lituanistinės mokyklos moky-

toja, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė (2007), Vinco Krėvės literatūrinės prie-

mijos JAV laureatė (1975), Lietuvos rašytojų draugijos (JAV) premijos laureatė (1982), vertėja LIŪNĖ 

SUTEMA (ZINAIDA NAGYTĖ-KATILIŠKIENĖ). Mirė 2013-01-17 Lemonte (JAV), palaidota lie-

tuvių tautinėse kapinėse Čikagoje. 

 

6 d. – 55 metai, kai Mažeikiuose 1962 m. gimė Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė 

(2007–2011), Mažeikių verslininkų asociacijos viceprezidentė (2006–2007), Mažeikių moterų LIONS 

klubo prezidentė (2007–2008), Mažeikių verslininkų asociacijos tarybos narė (2010–2012), nuo 1996 

m. UAB „Edzaras“ direktorė EIDIMTIENĖ VIRGINIJA. 

LIEPA 

http://www.mke.lt/Tvasku%C4%8Diai
http://www.mke.lt/%C5%BDidik%C5%B3_vidurin%C4%97_mokykla


9 d. – 55 metai, kai Mažeikiuose 1962 m. gimė šachmatininkas, tarptautinės klasės didmeis-

tris, Lietuvos, Baltijos, Baltarusijos, Skandinavijos šalių šachmatų čempionas, olimpinių rinktinių Ma-

niloje (1992), Maskvoje (1994), Jerevane (1996), Stambule (2000), Blede (2002) narys, Lietuvos šach-

matų čempionato 2 vietos laimėtojas (2003), Lietuvos šachmatų čempionato 1 vietos laimėtojas (2008), 

šachmatų klubų „Hancza“ Lenkijoje ir „Bad Godesberger  Sk“ Vokietijoje narys KVEINYS ALOY-

ZAS. 

 

10 d – 115 metų, kai Mažeikių apskrities Laižuvos miestelyje 1902 m. gimė gydytojas, naujų 

vaistų gamybos tyrėjas Scheringo bendrovės Neurofarmakologijos skyriuje Bloomfielde, mokslo aka-

demijos narys Niujorke SLABOKAS MARIJONAS. Mirė 1965-05-25 Unione (JAV). 

 

12 d. – 65 metai, kai Rietave 1952 m. gimė Mažeikių 1-osios vidurinės mokyklos istorijos ir 

visuomenės mokslų mokytoja (1974–1980), Mažeikių 5-osios vidurinės mokyklos mokytoja (1980–

1989),  Mažeikių 5-osios vidurinės mokyklos (nuo 1994 m. Senamiesčio vidurinė mokykla, nuo 2004 

m. Senamiesčio pagrindinė mokykla) direktorė (1989–2016) NORVILIENĖ-BALTUNIŪTĖ JANI-

NA. 

 

13 d. – 60 metų, kai Akmenės rajono Viekšnių miestelyje 1957 m. gimė Lietuvos sveikatos 

mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos gydytojas otorinolaringologas, biomedicinos mokslų 

daktaras (1977), Lietuvos otorinolaringologų draugijos narys, Kauno otorinolaringologų draugijos pir-

mininkas (1998–2002), Kauno medicinos universiteto Ausų, nosies ir gerklės (ANG) ligų klinikos otia-

trinio sektoriaus vadovas, Kauno medicinos universiteto docentas KINDURIS VYTENIS JUOZAS. 

 

13 d. – 25 metai, kai Mažeikiuose 1992 m. įregistruota UAB „GRŪSTĖ“, užsiimanti did-

menine ir mažmenine prekyba maisto produktais ir pramoninėmis prekėmis, viešojo maitinimo paslau-

gomis. Bendrovės steigėjas ir pagrindinis akcininkas Alfredas Vyniautas.  

 

14 d – 70 metų, kai Mažeikių rajono Ruzgų kaime 1947 m. gimė Auksodės kultūros namų 

direktorius, Skuodo kultūros skyriaus vedėjas (1969–1973), Mažeikių kultūros skyriaus vedėjas (1973–

1984), iniciatorius pirmosios teatralizuotos dainų šventės Mažeikiuose (1975), pirmosios Žemaičių dū-

dų šventės Mažeikiuose iniciatorius ir režisierius (1978), Mažeikių rajono vykdomojo komiteto pirmi-

ninko pavaduotojas kultūros reikalams, vykdomojo komiteto pirmininkas, dailės ir choreografijos sky-

rių įkūrimo iniciatorius Mažeikių muzikos mokykloje, teatro pradininko ir režisieriaus Juozo Vaičkaus 

muziejaus, Klojimo teatro įkūrimo Zastaučių kaime iniciatorius SONGAILA ROMANAS. 

 

16 d. – 115 metų, kai Mažeikių apskrities Leckavos miestelyje 1902 m. gimė vargonininkas, 

nuo 1933 m. Amerikos lietuvių Romos katalikų Vargonininkų sąjungos narys, chorvedys, dainelių vai-

kams autorius GAUBIS KOSTAS. Mirė 1980-02-10 Čikagoje.  

 

16 d. – 75 metai, kai Mažeikių rajono Židikų miestelyje 1942 m. gimė agronomas, Kėdainių 

rajono Petkūno kolūkio pirmininkas (1972–1988), Šilalės rajono žemės ūkio valdybos viršininkas 

(1988–1991), taupomojo banko Šilalės skyriaus valdytojas (1991–2002), Šilalės rajono ligoninės direk-

torius (2003–2012), ekonomistas ALŠAUSKAS VIDMANTAS KLEMAS.  

 

18 d. – 75 metai, kai Viekšnių valsčiaus Žibikų kaime 1942 m. gimė Mažeikių centrinės li-

goninės sanitarė (1960–1962), P. Jašinsko Kauno klinikos Patologinės anatomijos skyriaus gydytoja 

(1972–1976), Patologinės anatomijos klinikos docentė (1992–1995), Patologinės fiziologijos katedros 

docentė (1995–2001), profesorė (2002), habilituota biomedicinos mokslų daktarė (2003), gydytoja kar-
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diologė, Lietuvos kardiologų draugijos, Tarptautinės kardiologų draugijos ir federacijos, Lietuvos pato-

fiziologų draugijos narė, mokslinių straipsnių, publikacijų, metodinių rekomendacijų gydytojams prak-

tikams autorė JANKAUSKIENĖ-JANKAUSKAITĖ KONSTANCIJA. 

 

20 d. – 75 metai, kai Mažeikiuose 1942 m. gimė chemikas, technikos mokslų daktaras 

(1972), docentas (1986), leidinio „Statybinės medžiagos" redaktorius (1981–1991), ilgametis KPI 

(KTU) badmintono sekcijos pirmininkas, KPI statybinių medžiagų probleminės laboratorijos vedėjas 

(1978–1983), KPI Silikatų technologijos katedros vyresnysis dėstytojas (1983–1990), KTU Silikatų 

technologijos katedros docentas, mokslinių straipsnių, vadovėlių, mokomųjų knygų autorius BALAN-

DIS ALFREDAS. 

 

20 d. – 5 metai, kai Vilniuje 2012 m. mirė chemikė, chemijos mokslų daktarė (1968), moks-

linių publikacijų autorė BUTKUTĖ ELEONORA. Gimė 1931-12-15 Viekšnių miestelyje. 

 

21 d. – 90 metų, kai Joselio Lesimo rūpesčiu iš Prekybos departamento 1927 m. gautas lei-

dimas ĮRENGTI VIEKŠNIŲ VANDENS MALŪNE ELEKTRINĘ IR ORO LAIDŲ TINKLĄ, tei-

kusį elektros energiją miestelyje. Viekšniai tapo vieninteliu Lietuvoje valsčiumi su savo elektros stoti-

mi. 

 

21 d. – 65 metai, kai Tauragėje 1952 m. gimė kunigas, Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio 

bažnyčios dekanas, parapijos klebonas (2004–2016), Mažeikių rajono Garbės pilietis (2012), Garbės 

kanauninkas, nuo 2016 m. Švč. Mergelės Marijos bažnyčios Šventojoje klebonas DEGUTIS ZENO-

NAS. 

 

21 d. – 5 metai, kai Jono Ūdros sodyboje 2012 m. vyko KNABIKŲ KAIMO GYVENTO-

JŲ SUEIGA pavadinimu „Aš į tėviškę grįžtu", skirta kaimo mokytojui, poetui Kazimierui Strazdaus-

kui ir Knabikų kaimo bendruomenei. 

 

23 d. – 105 metai, kai Šakių rajono Gustainiškių kaime 1912 m. gimė Mažeikių rajono ligo-

ninės gydytoja (1950–1995), po pediatrijos specializacijos 1955 m. vaikų ligų gydytoja, vėliau skyriaus 

vedėja, Lietuvos Respublikos nusipelniusi gydytoja (1968), Lietuvos Respublikos liaudies gydytoja 

(1978), gydytoja pediatrė CUCĖNIENĖ-STRIMAVIČIŪTĖ ADELĖ. Mirė  2014-05-01 Mažeikiuo-

se.  

 

25 d. – 155 metai, kai Viekšnių valsčiaus Pluogų kaime 1862 m. gimė kunigaikštis, teisinin-

kas, visuomenės veikėjas, vienas iš Lietuvos bajorų draugijos įkūrėjų, publicistas, vertėjas, knygnešys 

BERŽANSKIS JONAS GEDIMINAS. Mirė 1936-07-12 Kaune. 

 

27 d. – 15 metų, kai šalia Židikų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios 2002 m. atidengtas skulpto-

riaus Osvaldo Neniškio kryžių primenantis PAMINKLAS PIRMOSIOS LIETUVIŠKOS MOKYK-

LOS ĮKŪRĖJAI MARIJAI PEČKAUSKAITEI. 
 

27 d. – 10 metų, kai akredituota vidurinė mokykla 2007 m. tapo SEDOS GIMNAZIJA. 

 

28 d. – 110 metų, kai Mažeikiuose 1907 m. gimė Lietuvos kariuomenės karininkas REMYS 

BRONIUS. Sušaudytas 1943-02-16 Kanske. 

 



28 d. – 75 metai, kai Kaune 1942 m. gimė pirmojo Mažeikių fotografo Jono Motuzo vaikai-

tė, garsios provizorės Motuzaitės Eugenijos dukterėčia, iškilių šeimos narių atminimo puoselėtoja, me-

talo apdirbimo technologė, Mažeikių elektromechanikos gamyklos Moterų tarybos pirmininkė, prekių 

žinovė-ekspeditorė, buvusios Kompresorių gamyklos darbuotoja MOTUZAITĖ-PETROŠIENĖ BI-

RUTĖ. 

 

29 d. – 15 metų, kai Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios kunigas Egidijus Jurgelevičius 2012 m. 

pašventino Židikų kapinių koplyčios atstatytą  ANGELO SU TRIMITU SKULPTŪRĄ, padarytą iš 

pilkos spalvos granito. Autorius – tautodailininkas Murauskas Antanas. 

 

30 d. – 135 metai, kai Raseinių apskrities Kelmės valsčiaus Kaniūkų kaime 1882 m. gimė 

kooperatininkas, Viekšnių vartotojų draugijos krautuvės vedėjas (1911–1919), Prekybos ir pramonės 

ministerijos Kooperacijos departamento ir Šiaulių srities vartotojų bendrovių sąjungos instruktorius 

(1919–1921), Lietuvos Steigiamojo Seimo narys (1920), pirmojo Lietuvos  Seimo atstovas (1922–

1923), nuo 1923 m. Žemės ūkio ministerijos patarėjas, valstybės revizorius, Dusnūnų girininkas, spaus-

tuvės „Šviesa“ vedėjas (1927), Valstybės kontrolės vyr. revizorius Tauragės ir Raseinių apskritims AK-

MENSKIS JUOZAS. Mirė 1933-01-19 Tauragėje, palaidotas Tytuvėnuose. 

 

30 d. – 65 metai, kai Jekaterinburge (Rusija) 1952 m. gimė Vilkaviškio vakarinės vidurinės 

mokyklos mokytoja (1973–1979), Mažeikių 3-iosios vidurinės mokyklos mokytoja (1979–1980), Ma-

žeikių rajono švietimo skyriaus inspektorė metodininkė (1981–1987), Alytaus miesto švietimo skyriaus 

inspektorė metodininkė (1987–1995), Alytaus apskrities Valstybinės švietimo inspekcijos vedėja 

(1997–1998), Alytaus apskrities Socialinių reikalų, švietimo ir kultūros departamento direktorė (1998–

2010), Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui (2011–2016), Aly-

taus apskrities Kultūros ir meno tarybos pirmininkė, nuo 2016 m. Alytaus jaunimo centro direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui PILIPČIKIENĖ IRENA. 

 

31 d. – 90 metų, kai Tryškiuose 1927 m. gimė inžinierius elektromechanikas, elektros ir ele-

ktronikos inžinerijos mokslų daktaras (1963), KPI Elektros ir valdymo inžinerijos fakulteto docentas 

(1968), KTU Valdymo sistemų katedros vedėjas (1972–1983), KTU Automatizuotųjų valdymo sistemų 

laboratorijos vadovas (1972–1985), išradimų, vadovėlių autorius VOSYLIUS STANISLOVAS. Baigė 

1946 m. Viekšnių gimnaziją. Mirė 2016-11-07 Kaune. 

 

 

 
 

 

1d. – 50 metų, kai 1967 m. įkurta BALĖNŲ BIBLIOTEKA, Mažeikių rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos filialas. 

 

3 d. – 90 metų, kai Mažeikių apskrities Tryškių valsčiaus Spurganų kaime 1927 m. gimė ku-

nigas, esperantininkas, Žemaičių draugijos narys, Lietuvos Sąjūdžio dalyvis BALSYS KOSTAS. Mirė 

2005-07-24 Panevėžio rajono Miežiškių miestelyje. 

 

7 d. – 60 metų, kai Čikagoje 1957 m. mirė Sedos vidurinės mokyklos mokytojas (1924–

1927), rašytojas ABELKIS POVILAS. Gimė 1906-01-27 Žemaičių Kalvarijoje. 

 

 

RUGPJŪTIS 
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9 d. – 175 metai, kai Nansyje (Prancūzija) 1842 m. mirė Sedos dvarininkas, Telšių apskrities 

bajorų vadovas (1809–1815), įžymus kovotojas dėl baudžiavos panaikinimo, 1831 m. Telšių apskrities 

sukilėlių vadas, lenkiškai rašęs poetas, publicistas, istorikas GADONAS VLADIMIRAS. Gimė 1775-

10-9 Sedos mieste.  

 

9 d. – 65 metai, kai Marijampolės rajono Grabavos kaime 1952 m. gimė prozininkė, Mažei-

kių rajono savivaldybės kalbos tvarkytoja (1996–2000), laikraščio „Santarvė“ korespondentė, Mstisla-

vo Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondo laureatė (2006, 2008, 2011), M. Račkausko gimnazijos 

lietuvių kalbos mokytoja ekspertė ŽILINSKIENĖ  ROMUALDA. 

 

10 d. – 60 metų, kai Kelmės rajono Bulovėnų kaime 1957 m. gimė inžinierius elektromecha-

nikas, buvusios Mažeikių kompresorių gamyklos inžinierius technologas (1979–1983), kooperacijos ir 

realizacijos skyriaus viršininkas (1983–1988), Sedos kolūkio pirmininkas (1988–1990), bendrovės 

„Eta“ gamybos skyriaus viršininkas (1991–1994), UAB „Lietkomerc“ direktorius (1994–1996), Mažei-

kių rajono savivaldybės Bendrojo skyriaus vedėjas, Mažeikių miesto seniūnijos seniūnas ARMONAS 

ŠARŪNAS. 
 

10 d. – 20 metų, kai Vilniuje 1997 m. mirė prozininkas, poetas, žurnalo „Žvaigždutė“ redak-

cijos darbuotojas (1954–1956), žurnalo „Moksleivis“ redakcijos darbuotojas (1958–1961), žurnalistas, 

vertėjas GIEDRA VINCAS. Gimė 1929-01-13 Viekšnių miestelyje. 

 

18 d. – 40 metų, kai 1977 m. mirė Mažeikių centralinio valstybinio knygyno 2-asis vedėjas 

(1930–1940), bibliografinio darbo ir katalogų sudarymo pradininkas bibliotekoje, filatelistas VAINO-

RAS PETRAS. Gimė 1896-12-18. 

 

18 d. – 5 metai, kai Šerkšnėnų aerodrome 1912 m. surengta PIRMOJI AVIACIJOS 

ŠVENTĖ, skirta Julijonui Kumpikevičiui pagerbti. 

 

19 d. – 115 metų, kai Marijampolės apskrities Mokolų kaime 1902 m. gimė Mažeikių val-

džios gimnazijos (nuo 1949 m. vidurinės mokyklos) geografijos, fizikos, gamtos, higienos mokytojas 

(1925–1961), Lietuvos Respublikos nusipelnęs  mokytojas (1958), mokyklos knygyno (1936–1940, 

1942–1943) prižiūrėtojas ir kraštotyrinio darbo pradininkas, pirmosios Mažeikiuose paukščių šventės 

organizatorius ŠLEKYS JULIUS. Mirė 1961-06-05 Mažeikiuose.       

 

24 d. – 135 metai, kai Viekšnių miestelyje 1882 m. gimė teisininkas, pedagogas, publicistas, 

lietuvių tautosakos tyrinėtojas, vienas žymiausių senosios lietuvių literatūros ir kultūros istorikų, lietu-

vių rašytojų draugijos Garbės narys (1947), humanitarinių mokslų profesorius, nuo 1932 m. Lietuviš-

kos Enciklopedijos  viceredaktorius, Vytauto Didžiojo universiteto Garbės daktaras (1932), Lietuvos 

Nepriklausomybės akto signataras BIRŽIŠKA MYKOLAS. Mirė 1962-08-24 Los Andžele (JAV), 

palaidotas Pensilvanijos kapinėse. 

 

24 d. – 25 metai, kai Alytaus rajono Krokialaukio miestelyje 1992 m. mirė Šiaulių Šv. Petro 

ir Povilo bažnyčios, Vilkaviškio Šv. Kryžiaus bažnyčios (1969–1976), Prienų Kristaus Apsireiškimo 

bažnyčios (1976–1978), Kapsuko (Marijampolės) Šv. Arkangelo Mykolo mažosios bazilikos vikaras 

(1978–1980), vaikų choro įkūrėjas Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje (1979), Vilkaviš-

kio rajono Bartininkų Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios ir Lankeliškių Šv. Trejybės Krikštytojo 
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bažnyčios administratorius (1980–1989), Šakių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas ir dekanas 

(1989 –1992), kunigas LIUBŠYS ANTANAS. Palaidotas Krokialaukio Kristaus Atsimainymo bažny-

čios šventoriuje. Gimė 1941-04-21 Mažeikių rajono Laižuvos miestelyje. Baigė 1959 m. Mažeikių vi-

durinę mokyklą. 

 

29 d. – 125 metai, kai Laižuvos miestelyje 1892 m. mirė poetas, kunigas, Laižuvos Švč. Tre-

jybės bažnyčios klebonas (1876–1892), draudžiamos lietuviškos spaudos platinimo organizatorius 

VIENAŽINDYS ANTANAS  JUSTINAS. Gimė 1841-09-26 Zarasų apskrities Anapolio palivarke 

(dabar Rokiškio rajonas). 

 

29 d. – 75 metai, kai Skuodo rajono Luobos kaime 1942 m. gimė Mažeikių elektrotechnikos 

gamyklos inžinierius mechanikas (1962–1964), Mažeikių rajono Renavo tarybinio ūkio vyr. inžinierius 

mechanikas (1965–1978), Mažeikių rajono Varduvos kolūkio vyr. inžinierius mechanikas (1979–

1981), Mažeikių linų fabriko vyr. inžinierius (1981–1984), Mažeikių rajono žemės ūkio skyriaus žemės 

ūkio technikos valstybinės priežiūros vyr. inžinierius inspektorius, poetas, prozininkas, ūkininkas MIT-

KUS LEONAS. 
 

30 d. – 105 metai, kai Šarnelėje 1912 m. gimė kraštotyrininkas, muziejininkas, Žemaičių 

Kalvarijos kultūrinio bei istorinio paveldo puoselėtojas, iniciatorius sukūrimo 7 akmeninių vizijų Šar-

nelėje pagal poeto V. Mačernio eiles, pirmasis Žemaičių akademijos narys BRUŽAS KONSTAN-

TINAS. Mokėsi 1927–1931 m. Sedos vidurinėje mokykloje. Mirė 2005-10-16 Žemaičių Kalvarijoje. 

 

30 d. – 70 metų, kai Kaune 1947 m. gimė Mažeikių rajono švietimo tarybos narė, Lietuvos 

švietimo žymūnė (1989), nuo 1999 m. Mažeikių 1-osios vidurinės mokyklos (M. Račkausko gimnazi-

jos) rusų kalbos mokytoja ekspertė EIBUTIENĖ-RANDARSKAITĖ VIOLETA. 

 

30 d. – 60 metų, kai Akmenės rajono Viekšnių miestelyje 1957 m. gimė bibliotekininkas-

bibliografas, Viekšnių zoninių kultūros namų metodininkas (1981–1982), bibliotekininkas N. Akmenės 

centrinėje bibliotekoje (1982–1983) ir Mažeikių 3-iojoje vidurinėje mokykloje (1983–1986), Akmenės 

rajono VJSM (sporto centro) šachmatų treneris (1987–2000), Viekšnių invalidų draugijos pirmininkas 

(1996–1998), Vilniaus miesto žmonių su fizine negalia ugdymo centro pirmininkas, poetas ABLINGIS 

LAIMONDAS.  

 

31 d. – 10 metų, kai Mažeikių moksleivių namuose 2007 m. veiklą pradėjo GAMTOS IR 

MENO STUDIJA „DEBESĖLIS“. 

 
 

 

 

 

1 d. – 70 metų, kai Vanagiškės kaime 1947 m. darbą pradėjo RUZGŲ SEPTYNMETĖ 

MOKYKLA, kuri 2002 m. tapo pagrindine. 

 

1 d. – 25 metai, kai Mažeikių mieste 1992 m. įkurta „ŽIBURĖLIO“ PRADINĖ MOKYK-

LA. 
 

1 d.– 15 metų, kai Mažeikių mieste 2002 m. įkurta VAIKŲ SPORTINIŲ ŠOKIŲ STUDI-

JA „SPINDULYS“. Vadovai – Mindaugas ir Brigita Baniai. 

RUGSĖJIS 



1 d. – 15 metų, kai prie Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinės mokyklos 2002 m. pašven-

tintas MEDINIS STOGASTULPIS, ĮPRASMINANTIS RAŠYTOJOS ATMINIMĄ. Skulptorius– 

tautodailininkas Rimantas Laima. 

 

2 d. – 155 metai, kai Telšių mieste 1862 m. gimė žemaičių bajoras, advokatas, tautosakos 

rinkėjas, lietuviškų knygelių platintojas, Lenkijos dujų gamybos bendrovės vadovas (1899–1904), 

žemaičių bajorų atstovas į gubernijos zemstvą (1905), Didžiojo Vilniaus Seimo dalyvis (1905), Lie-

tuvos mokslų draugijos narys (1907), Telšių mergaičių progimnazijos steigėjas (1907), Telšių berniukų 

progimnazijos steigėjas (1909), lietuviško teismo steigėjas Kaune (1915), vienas iš Vilniuje vykusios 

Lietuvių konferencijos organizatorių ir dalyvių (1917), Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras 

NARUTAVIČIUS STANISLOVAS. Vaikystėje su motina ir broliu Gabrieliumi gyveno Mažeikių ra-

jono Renavo dvare, kurio savininkas baronas Renė Antanas 1868–1871 m. mokytoju nusamdė pirmųjų 

lietuviškų kalendorių leidėją Ivinskį Lauryną. Mirė 1932-12-31 Kaune, palaidotas Plungės rajono Alsė-

džių kapinėse. 

 

3 d. – 110 metų, kai 1907 m. Mažeikių apskrities Dabikinės kaime, esančiame netoli Akme-

nės, gimė aktorius, Darbo rūmų teatro studijos Kaune vadovas (1938–1940), Panevėžio dramos teatro 

meno vadovas, vaidybos studijos vadovas, vyriausiasis režisierius (1940–1954, 1959–1980), Lietuvos 

kino studijos dubliažo režisierius, aktorius (1954–1959), Lietuvos Respublikos nusipelnęs artistas 

(1948), Lietuvos Respublikos liaudies artistas (1965), Panevėžio miesto Garbės pilietis (1980), Meno ir 

literatūros ordino riteris Prancūzijoje (1995), teatro kritikas, vertėjas MILTINIS JUOZAS. Su tėvais 

1913 m. persikėlė gyventi į Viekšnių valsčiaus Ramoniškės kaimą. Mokėsi 1922–1925 m. Viekšnių 

progimnazijoje. Mirė 1994-07-13 Panevėžyje. Palaidotas Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros kapi-

nėse. Antkapinį paminklą sukūrė Juozas Šlivinskas ir Algimantas Mikėnas. Panevėžio dramos teatrui 

1995 m. suteiktas Juozo Miltinio vardas.  

 

6 d. – 155 metai, kai Viekšnių valsčiaus Pluogų vienkiemyje 1862 m. gimė teisininkas, lie-

tuvių tautinio atgimimo veikėjas, pirmasis caro valdžios pripažintas vaidila (1915), senovės lietuvių ti-

kėjimo garbintojas, vienas iš laikraščio „Varpas” įkūrėjų, Lietuvos bajorų draugijos įkūrimo iniciato-

rius ir vadovas (1928–1936), Šaulių sąjungos narys, Vytauto Didžiojo 500 metų jubiliejaus minėjimo 

sumanytojas (1930), publicistas, vertėjas, knygnešys GEDIMINAS BERŽANSKIS-KLAUSUTIS 

JONAS. Mirė 1936-07-12 Kaune, palaidotas Romainių kapinėse. 

 

6 d. – 20 metų, kai Akmenės rajono Ramoniškės kaime 1997 m. režisieriaus Juozo Miltinio 

90-ųjų gimimo metinių proga pastatytas ąžuolinis KOPLYTSTULPIS SU DEIVĖS MELPOMENĖS 

ATVAIZDU. Autorius – tautodailininkas Stasys Adomaitis. 

 

7 d. – 90 metų, kai Mažeikių apskrities Sedos mieste 1927 m. gimė pedagogas, senienų rin-

kėjas, istorikas, muziejininkas, Varėnos rajono muziejaus įkūrėjas (1953), Alytaus kraštotyros muzie-

jaus direktorius (1957–1976), vienas iš organizacinio komiteto narių, steigusių Lietuvos kraštotyros 

draugiją (1961), šios draugijos Alytaus skyriaus vadovas, paminklotvarkos darbų iniciatorius, archeo-

loginių ekspedicijų organizatorius, Muziejų mokslinės-metodinės tarybos ir kultūros paminklų apsau-

gos valdybos narys LIZDENIS HENRIKAS. Mirė 2001-12-21 Alytuje. 

 

7 d. – 75 metai, kai Norilsko lageryje 1942 m. žuvo Lietuvos kariuomenės karininkas, Gene-

ralinio štabo pulkininkas, Priešlėktuvinės apsaugos rinktinės vadas, nepriklausomybės kovų dalyvis SI-

DABRAS ANTANAS. Po mirties 2008-01-25 pripažintas kario savanorio teisinis statusas. Gimė 1896-

09-17 Viekšnių valsčiaus Naikių kaime. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Als%C4%97d%C5%BEiai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Als%C4%97d%C5%BEiai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Viek%C5%A1ni%C5%B3_vals%C4%8Dius
https://lt.wikipedia.org/wiki/Pluogai


 

8 d. – 5 metai, kai Mažeikių rajono Sedos mieste kalbininko Adomo Šoblinsko 80-ųjų gimi-

mo metinių proga 2012 m. pastatytas MEDINIS RŪPINTOJĖLIS. Autorius – tautodailininkas Anta-

nas Murauskas. 

 

8 d. – 5 metai, kai Mažeikių rajono Žiogaičių kaime menininkės Ilonos Jonušienės iniciatyva 

2012 m. įkurta GALERIJA-EDUKACIJOS ERDVĖ „ŽIOGĖS KERAMIKA". 

 

10 d. – 70 metų, kai Kelmės rajono Šliurpių kaime 1947 m. gimė Mažeikių kompresorių ga-

myklos direktoriaus pavaduotojas komercijai (1983–1990), UAB „Uotas“ generalinio direktoriaus pa-

vaduotojas (1992–1995), UAB „Uotas“ generalinis direktorius (1992–1995), AB „Oruva“ komercijos 

direktorius (1995–1996), UAB „Vasgena“ vadybininkas (1996–2000), Mažeikių seniūnijos seniūnas 

(2000–2010), ekonomistas UŽKURAS PETRAS. 

 

11 d. – 15 metų, kai Mažeikiuose 2002 m. įregistruota SUTRIKUSIOS PSICHIKOS 

ŽMONIŲ GLOBOS BENDRIJA „GYVENIMO SPALVOS“. 
 

15 d. – 110 metų, kai Tirkšlių valsčiaus Pievėnų kaime 1907 m. gimė skulptorius monumen-

talistas, Kauno valstybinio taikomosios ir dekoratyvinės dailės instituto Skulptūros katedros vedėjas 

(1940–1941, 1944–1946),Vilniaus dailės instituto profesorius (1951), pedagogas PUNDZIUS BRO-

NIUS. Mirė 1959-04-11 Vilniuje, palaidotas Antakalnio kapinėse. 

 

15 d. – 105 metai, kai Mažeikių valsčiaus Kušlėnų kaime 1912 m. gimė dailininkas ekspre-

sionistas, pirmasis Panevėžio teatro dailininkas (1940), Vilniaus dailės akademijos dėstytojas (1941), 

Raudonojo teroro muziejaus direktorius Kaune (1942), grafikas, vitrinų dekoratorius, knygų iliustraci-

jų, teatro dekoracijų, pašto ženklų kūrėjas VILIMAS LIUDVIKAS. Mirė 1966-08-22 Klivlande 

(JAV). 

 

16 d. – 5 metai, kai ūkininkų Irenos ir Vaclovo Akavickų iniciatyva 2012 m. surengta pirmo-

ji JURGINŲ IR VYNO ŠVENTĖ „SEDOS JURGINAS“. 

 

18 d. – 110 metų, kai Utenos apskrities Linkmenų valsčiaus Pašiekščių kaime 1907 m. gimė 

kunigas, Kauno kunigų seminarijos prefektas (1944–1946), Kaišiadorių vyskupijos valdytojas (1959–

1962), Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas (1963–1972), altarista MEIDUS JUOZA-

PAS. Mirė 1983-09-02 Viekšnių miestelyje, palaidotas Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šventoriuje. 

 

18 d. – 90 metų, kai Kuršėnuose 1927 m. gimė chemikė, chemijos mokslų daktarė (1965), 

ilgametė Lietuvos mokslų akademijos Chemijos ir cheminės technologijos instituto darbuotoja KAPA-

ČIAUSKIENĖ-ATKOČIŪNAITĖ JADVYGA IRENA. Baigė 1946 m. Viekšnių gimnaziją. Mirė 

1977-09-10 Vilniuje. 

 

19 d. – 80 metų, kai Knabikų kaimo kapinėse 1937 m. pašventintas daraktoriaus, liaudies 

švietėjo, gimtosios kalbos puoselėtojo KAZIMIERO JAGMINO PAMINKLAS. Skulptorius Mato 

Menčinsko suprojektuotą paminklą pastatė buvę mokiniai. 

 

20 d. – 10 metų, kai 2007 m. įkurtas KRAKIŲ BENDRUOMENĖS CENTRAS. 

 

http://www.mke.lt/Viek%C5%A1ni%C5%B3_gimnazija
http://www.mke.lt/Kraki%C5%B3_bendruomen%C4%97s_centras


23 d. – 10 metų, kai Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centre 2007 m. oficialiai atidary-

tas TARPTAUTINIS MENO FESTIVALIS. Koncertavo Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, 

dirigavo Saulius Sondeckis. 

 

24 d. – 20 metų, kai Mažeikių rajono Sedos mieste 1997 m. įkurtas PIRMINĖS SVEIKA-

TOS PRIEŽIŪROS CENTRAS. 

 

29 d. – 40 metų, kai Kanadoje 1977 m. mirė Kauno miesto burmistras (1942–1944), Lietuvių 

tautinės sąjungos steigėjas Kanadoje (1949), Kanados lietuvių bendruomenės laikinojo organizacinio 

komiteto pirmininkas (1952), Kanados lietuvių bendruomenės krašto tarybos narys, Kultūros fondo 

įgaliotinis Monrealyje, Mindaugo šaulių kuopos garbės teismo pirmininkas Kanadoje (1969–1975), 

teisininkas KĘSGAILA-KENSTAVIČIUS STEPONAS. Gimė 1910-12-08 Mažeikių apskrities Židi-

kų valsčiaus Dapšių kaime. 

 

29 d. – 30 metų, kai Melburne (Australija) 1987 m. mirė rašytojas, Tirkšlių Kristaus Kara-

liaus bažnyčios vikaras (1940–1944), sekmadieninės lietuvių mokyklos įkūrėjas Melburne prie Šv. Jo-

no bažnyčios, Australijos lietuvių katalikiško savaitraščio „Tėviškės aidai“ redaktorius (1964–1974), 

pirmasis Australijos lietuvių katalikų federacijos pirmininkas VASERIS PRANAS. Gimė 1915-04-01 

Kretingos apskrities Mosėdžio valsčiaus Igarių kaime. 

 

30 d. – 145 metai, kai Raseinių apskrities Girkalnio miestelyje 1872 m. gimė choro vadovas, 

artimai bendravęs su Karoliu Pukevičiumi, Viekšnių vidurinės mokyklos dainavimo mokytojas (1921–

1927), vargonininkas KAČINSKAS JERONIMAS. Mirė 1936-03-21 Viekšnių miestelyje. 

 

30 d. – 105 metai, kai Tirkšlių miestelyje 1912 m. mirė kunigas, knygnešių rėmėjas ŠLIŪ-

PAVIČIUS (ŠLIŪPAS) ALOYZAS. Gimė apie 1822 m. Šiaulių valsčiaus Rakandžių kaime. 

 

30 d. – 30 metų, kai Mažeikių mieste 1987 m. atidarytas  LOPŠELIS-DARŽELIS „DEL-

FINAS“. 

 

 

 

 

1 d. – 115 metų, kai Židikų miestelyje 1902 m. mirė kunigas, knygnešys, spaudos bendradar-

bis, tremtinys DOMARKAS KAZIMIERAS. Gimė 1864 m. Kretingos rajono Prystovų kaime. 

 

1 d. – 95 metai, kai Lietuvos švietimo ministerijos įsakymu Nr. 79 Mažeikiuose 1922 m. 

įsteigtas CENTRALINIO VALSTYBINIO KNYGYNO SKYRIUS, turėjęs atlikti viešosios bibliote-

kos funkcijas. Vedėju paskirtas Aleksandras Vaičkus. Patalpas centraliniam knygynui Stoties gatvėje 

nemokamai suteikė kooperacijos sąjunga.  

 

1 d. – 50 metų, kai 1967 m. atidaryta  PALNOSŲ BIBLIOTEKA, Mažeikių rajono savival-

dybės viešosios bibliotekos filialas. 

 

1 d. – 20 metų, kai 1997 m. reorganizavus Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros biudže-

tines įstaigas į valstybės ir savivaldybių sveikatos priežiūros viešąsias įstaigas pradėjo veikti SEDOS 

PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS. 

SPALIS 

http://www.mke.lt/Dap%C5%A1iai
http://www.mke.lt/Pukevi%C4%8Dius_Karolis


 

1 d. – 15 metų, kai 2002 m. įkurta nevyriausybinė organizacija MAŽEIKIŲ VERSLININ-

KŲ ASOCIACIJA, vienijanti 56 įvairių verslo sričių narius. Pirmasis pirmininkas Kęstutis Bartkevi-

čius. 

 

1 d. – 5 metai, kai Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos patalpose 2012 m. atidary-

tas VAIKŲ DIENOS CENTRAS. 

 

2 d. – 115 metų, kai Krakių kaime 1902 m. gimė veterinarijos gydytojas, Lietuvos kariuome-

nės vyriausiasis veterinarijos karininkas, leitenantas ČAPAS ANTANAS. Mirė 1937-10-02, palaidotas 

Kauno katalikų kapinėse. 

 

7 d. – 120 metų, kai Laižuvos miestelyje 1897 m. gimė Lietuvos kariuomenės savanoris 

(1920–1924), atsargos kapitonas, teisininkas, advokatas, Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministe-

rijos Piliečių apsaugos departamento direktorius (1925–1927), laikraščio „Policija“ redaktorius, Kauno 

apygardos teismo prokuroro padėjėjas (1926),  Eltos direktorius (1927–1928), Vidaus reikalų ministe-

rijos ir Darbo rūmų juriskonsultas (1928–1940), knygų ir 140 straipsnių teisės klausimais autorius, 

tremtinys JAKOBAS ANTANAS. Mirė 1965 m. tremtyje. 

 

8 d. – 85 metai, kai Mažeikiuose 1932 m. raitininkų instruktoriaus Juozo Streikaus iniciatyva 

Pavenčiuose organizuotas pirmasis ARKLIŲ JOJIMO KONKURSAS. 

 

14 d. – 100 metų, kai Omsko mieste 1917 m. gimė Viekšnių vidurinės mokyklos sekretorė 

mašininkė (1950–1966), Viekšnių kultūros namų meno vadovė (1952–1953), Viekšnių zoninių kultū-

ros namų direktorė, suaugusiųjų bei vaikų dramos ratelių režisierė (1966–1992), Lietuvos Respublikos 

kultūros žymūnė, spektaklių režisierė, šokių mokytoja, kraštiečių susitikimų bei masinių renginių orga-

nizatorė SALADŽIUVIENĖ-MOZOLIAUSKAITĖ REGINA. Mirė 1994-11-24 Akmenės rajono 

Viekšnių miestelyje, palaidota Kauno Panemunės kapinėse. 

 

15 d. – 80 metų, kai Mažeikių apskrities Kušlėnų kaime 1937 m. gimė archeologė, Lietuvos 

archeologijos draugijos narė, Mažeikių kraštotyros muziejaus darbuotoja (1971–1974), Žemaičių mu-

ziejaus „Alka“ Archeologijos skyriaus vyr. muziejininkė, mokslinė bendradarbė, nuo 1975 m. kraštoty-

rinių kompleksinių ekspedicijų organizatorė ir vadovė, Žemaitijos tyrinėtoja, mokslinių straipsnių au-

torė VALATKIENĖ LAIMUTĖ. 

 

15 d. – 65 metai, kai 1952 m. įkurta BUKNAIČIŲ BIBLIOTEKA, Mažeikių rajono savi-

valdybės viešosios bibliotekos filialas. 

 

15 d. – 65 metai, kai Mažeikių rajono Sedos mieste 1952 m. gimė aukščiausios kvalifikaci-

nės kategorijos akušeris-ginekologas, KMI Akušerijos ir ginekologijos katedros mokslo darbuotojas 

(1976–1982), Klaipėdos ligonės 1-ojo ginekologijos skyriaus vedėjas (1982–1995), medicinos mokslų 

daktaras (1983), docentas, Respublikinės Klaipėdos ligoninės ginekologijos skyriaus vedėjas, Akušeri-

jos ir ginekologijos departamento vadovas, mokslinių darbų autorius FABIJONAVIČIUS ALGI-

MANTAS. 
 

15 d. – 60 metų, kai Mažeikių rajono Pievėnų kaime 1957 m. gimė Akmenės rajono Kruopių 

vidurinės mokyklos fizikos mokytojas (1979–1983), direktoriaus pavaduotojas (1983–1986), Naujosios 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Tarpukario_Lietuvos_kariuomen%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kauno_apygardos_teismas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kauno_apygardos_teismas
https://lt.wikipedia.org/wiki/ELTA
https://lt.wikipedia.org/wiki/Darbo_r%C5%ABmai
http://www.mke.lt/Ma%C5%BEeiki%C5%B3_muziejus


Akmenės „Saulėtekio“ vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas (1988–1990), Akmenės rajono 

sporto tarybos vadovas (1991–1997), Akmenės rajono sporto centro direktorius (1997–2000), nuo 2000 

m. Akmenės rajono Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, Alkiškių kaimo bendruomenės pirmi-

ninkas JUOZAPAVIČIUS VYTAUTAS. 

 

16 d. – 15 metų, kai 2002 m. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Nr. 1946 patvirtintas 

dabartinis VIEKŠNIŲ HERBAS. Etalono autorius – dailininkas Rolandas Rimkūnas. 

 

18 d. – 65 metai, kai Akmenėje 1952 m. gimė verslininkas, Mažeikių sviesto gamyklos 

meistras (1972–1990), AB „Pieno žvaigždės“ Mažeikių pieninės filialo generalinio direktoriaus pava-

duotojas, generalinis direktorius (1990–1999), valdybos narys, Mažeikių Rotary klubo prezidentas 

(2012–2013), AB „Pieno žvaigždės“ Direktorių tarybos pirmininkas, valdybos narys KLOVAS VOL-

DEMARAS. 
 

22 d.– 90 metų, kai Mažeikių valsčiaus Leckavos miestelyje 1927 m. gimė Židikų vidurinės 

mokyklos lituanistė (1959–1982), mokymo dalies vedėja, pirmoji Šatrijos Raganos premijos laureatė 

Mažeikių rajone (1998), ilgametė Marijos Pečkauskaitės memorialinio muziejaus darbuotoja JUODI-

KIENĖ FILOMENA. Mirė 2013-08-28 Židikuose. 

 

23 d. – 85 metai, kai keramiko Spingio Antano iniciatyva 1932 m. įsteigtas LIETUVOS 

VERSLININKŲ SĄJUNGOS VIEKŠNIŲ SKYRIUS. 
 

23 d. – 75 metai, kai Akmenės rajono Kegrių kaime 1942 m. gimė agronomas, Viekšnių me-

chanizacijos mokyklos Nr. 7 dėstytojas (1963, 1967–1969), kraštotyrininkas, vienas iš Karinės šlovės 

muziejus Viekšnių proftechnikos mokykloje steigėjų (1978), Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugi-

jos Akmenės rajono skyriaus tarybos narys, Viekšnių proftechnikos mokyklos pradinio karinio rengimo 

vadovas ((1969–1980, 1984–1989), Viekšnių kaimo vidurinės profesinės technikos mokyklos direkto-

riaus pavaduotojas auklėjamajam darbui (1980–1984), Mažeikių politechnikos mokyklos Viekšnių sky-

riaus darbų ir civilinės saugos inžinierius GRIGAS ANTANAS. Mirė 2005-12-04 mažeikių rajono 

Viekšnių mieste. 

23 d. – 60 metų, kai Varėnos rajono Česukų kaime 1957 m. gimė Mažeikių sviesto gamyklos 

ekonomistas tiekimui (1985–1988), Tiekimo realizacijos skyriaus viršininkas (1988–1991), AB „Ma-

žeikių pieninė“ direktorius komercijai (1991–1999), savaitraščio „Veidas“ rengto Metų vadovo konkur-

so nugalėtojas (2001), AB „Pieno žvaigždės“ prezidentas (1999–2003), nuo 2003 m. AB „Pieno 

žvaigždės“ valdybos pirmininkas, valdybos narys KVARACIEJUS JULIUS. 

 

23 d. – 20 metų, kai Mažeikių rajono Lėlaičių kaime, išlikusioje dvaro rūmų sienoje, 1997 

m. įamžinant poeto, istoriko, muziejininko Dionizo Poškos gimimo vietą ATIDENGTA MEMORIA-

LINĖ LENTA SU UŽRAŠU. Autorius – tautodailininkas Murauskas Antanas. 

 

25 d.  – 85 metai, kai broliams Ildifonsui ir Anicetui Šadauskams nupirkus likviduojamą 

degtukų fabriką 1932 m. įsteigta MAŽEIKIŲ ALAUS DARYKLA, didžiausia tokios paskirties įmonė 

Žemaitijoje, pirmas lietuvių alaus bravoras. 

 

 25 d. – 75 metai, kai Skuodo rajono Gonaičių kaime 1942 m. gimė lituanistė, poetė, Lietuvos 

rašytojų sąjungos narė (1978), poezijos kūrinių vaikams, tekstų šiuolaikinių kompozitorių dainoms au-

torė GIRKONTAITĖ RAMUTĖ. Baigė 1960 m. Mažeikių vidurinę mokyklą. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Alki%C5%A1kiai


27 d. – 85 metai, kai Vilkaviškio apskrities Keturvalakių valsčiaus Karklinių kaime 1932 m. 

gimė Klaipėdos 8-osios vidurinės mokyklos mokytoja (1953–1956), Žemaičių Kalvarijos vidurinės 

mokyklos mokytoja (1956–1959), Sedos vidurinės mokyklos mokytoja (1959–1964), Mažeikių vidu-

rinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja (1964–1970), nuo 1970 m. Mažeikių 2-osios vidurinės mo-

kyklos lituanistė, Lietuvos Respublikos nusipelniusi mokytoja (1968), lektorė BARVYDIENĖ-VAIŠ-

NYTĖ VAIDILUTĖ. Mirė 1988-07-15 Mažeikiuose. 

 

27 d. – 15 metų, kai Klaipėdoje 2002 m. mirė lituanistas, Lietuvos Respublikos nusipelnęs 

mokytojas, Klaipėdos mokytojų instituto Lietuvių kalbos ir literatūros katedros vedėjas, Klaipėdos sky-

riaus „Žinijos" draugijos steigėjas ir vienas pirmųjų lektorių (1948), Klaipėdos švietimo skyriaus vedė-

jas, vertėjas, literatūros ir teatro kritikas SKEIVYS STEPONAS. Gimė 1913-09-16 Mažeikių apskri-

ties Židikų valsčiaus Mažaičių kaime. 

 

28 d. – 115 metų, kai Mažeikiuose 1902 m. gimė režisieriaus Juozo Vaičkaus įkurto „Skrajo-

jamojo“ teatro aktorė, pedagogė, Vilniaus Didžiojo universiteto bibliotekininkė (1935–1942), Mažeikių 

vykdomojo komiteto sekretorė ir buhalterė (1945), provizorė MOTUZAITĖ IZABELĖ. Mirė 1995-

11-24, palaidota senosiose Mažeikių kapinėse. 

 

31 d. – 95 metai, Viekšnių miestelyje 1922 m. mirė akušeris, vienintelis gydytojas Viekšnių 

apylinkėse po Pirmojo pasaulinio karo, aušrininkas, lietuvių liaudies dainų rinkėjas BIRŽIŠKA 

ANTANAS. Gimė 1855-01-29 Tauragės apskrities Vainuto valsčiaus Lapkasių dvare. 

 

31 d. – 10 metų, kai Kaune 2007 m. mirė orientalistas, istorikas, politologas, istorijos mokslų 

daktaras (1970), žurnalo „Mokslas ir gyvenimas“ premijos laureatas (1970), socialinių mokslų daktaras 

(1991), Rusijos švietimo akademijos universiteto ir Maskvos tarptautinių santykių instituto profesorius 

(1995–1998), VDU Politikos mokslų ir diplomatijos instituto direktorius, Azijos studijų centro vado-

vas, EB studijų asociacijos Lietuvos valdybos ir Lietuvos orientalistų asociacijos organizacinio komite-

to narys, mokslinių ir mokslo populiarinimo publikacijų, knygų autorius PRAZAUSKAS ALGIMAN-

TAS. Gimė 1941-04-26 Mažeikiuose. 

 

31 d. – 20 metų, kai  1997 m. įkurtas LAIŽUVOS ANTANO VIENAŽINDŽIO PAGRIN-

DINĖS MOKYKLOS MUZIEJUS. 
 

 

 

 

 
3 d. – 95 metai, kai Viekšnių mietelyje 1922 m. gimė Plungės ambulatorijos gydytojas 

(1947), Plungės apskrities Sveikatos skyriaus vedėjas (1948–1950), Plungės poliklinikos gydytojas 

(1950–1954), Plungės tuberkuliozės dispanserio vyr. gydytojas (1954–1971), Plungės ligoninės Tuber-

kuliozės skyriaus vedėjas (1971–1992), Tuberkuliozės skyriaus gydytojas ftiziatras (1992–2007), Tel-

šių vyskupijos ateitininkų draugijos pirmininkas (1989–1992), biomedicinos mokslų daktaras (1993), 

Lietuvos Respublikos nusipelnęs gydytojas, Plungės miesto Garbės pilietis (2001), katalikiškos mokyk-

los Plungėje organizatorius, Lietuvos katalikų Mokslų akademijos ir Mokslinės ftiziatrų draugijos na-

rys, Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivybės sąjūdžio Plungės parapijos draugijos pirmininkas, Šei-

mos centro lektorius, mokslinių straipsnių autorius PUNDZIUS ALOYZAS. Mirė 2014-01-13 Plungė-

je. 

 

LAPKRITIS 

http://www.mke.lt/Ma%C5%BEeiki%C5%B3_kapin%C4%97s


3 d. – 30 metų, kai Mažeikių mieste 1987 m. atidaryti NAFTININKŲ KULTŪROS IR 

TECHNIKOS RŪMAI (nuo 2004 m. Mažeikių kultūros centras). Pirmasis direktorius Azalijus Chai-

kinas. 

 

4 d. – 30 metų, kai direktoriaus Prano Barvydo iniciatyva Mažeikių 2-ojoje vidurinėje mo-

kykloje (dabar Gabijos gimnazija) 1987 m. įkurtas MOKYKLOS ISTORIJOS MUZIEJUS. 

 

5 d. – 30 metų, kai Mažeikiuose 1987 m. atidarytas CENTRINIS TURGUS. 

 

8 d. – 70 metų, kai Varėnos valsčiaus Mantvilių kaime 1947 m. žuvo mokytojas, Lietuvos 

kariuomenės karys savanoris, partizanas PERMINAS ALBERTAS. Gimė 1914-08-28 Viekšnių vals-

čiaus Čekų kaime. 

 

8 d. – 55 metai, kai Mažeikiuose 1962 m. gimė meninio stiklo dailininkas, Lietuvos dailinin-

kų sąjungos narys (1992), vitražų kūrėjas VENCLOVAS VIRGINIJUS. 

 

9 d. – 50 metų, kai Mažeikių rajono Tirkšlių miestelyje 1967 m. gimė Klaipėdos muzikinio 

teatro choro artistė (1988–1991), Mažeikių rajoninių kultūros namų renginių organizatorė (1991–1995), 

Mažeikių muzikos mokyklos Teatro skyriaus vokalo mokytoja (1991–1993), radijo stoties „Mažeikių 

aidas“ autorinės pokalbio laidos vedėja (1995–1999), vaikiško personažo Daiva Pamaiva kūrėja (1995), 

Mažeikiuose pirmojo moterų klubo „Demetra“ įkūrimo iniciatorė ir prezidentė (1995–1998), Mažeikių 

choreografijos mokyklos teatrinio meno mokytoja (2001–2002), Mažeikių K. Jagmino pradinės mo-

kyklos dramos būrelio vadovė (2002–2004), nuo 1991 m. Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro 

mėgėjų teatro trupės „Visavi“ vadovė ir režisierė, eilėraščių, dainų tekstų, muzikos kūrėja, kultūrinių 

renginių režisierė ir vedėja GEDVILIENĖ DAIVA. 

 

11 d. – 15 metų, kai Mažeikiuose 2002 m. įkurta Mažeikių rajono nevyriausybinių organiza-

cijų asociacijos narė, visuomeninė organizacija „GERUMO GALIA“. 

 

12 d. – 110 metų, kai Jūžintų valsčiaus Radišių kaime 1907 m. gimė gydytojas psichiatras, 

Viekšnių sveikatos namų vedėjas (1939–1944), Niujorko valstijos psichiatrijos centro gydytojas (1954–

1977), JAV lietuvių gydytojų draugijos narys JANKAUSKAS BENEDIKTAS. Mirė 1990 m. Long 

Ailende (JAV). 

 
12 d. – 25 metai, kai Mažeikiuose 1992 m. įkurta UAB „LUKOIL BALTIJA", užsiimanti 

mažmenine bei didmenine naftos produktų bei firminių tepalų prekyba. 

 

15 d. – 115 metų, kai Mažeikių valsčiaus Leckavos miestelyje 1902 m. gimė visuomeninin-

kas, spaudos darbuotojas, šaulių būrio steigėjas Juodkrantėje (1937), Lietuvos šaulių sąjungos valdybos 

narys, JAV lietuvių laikraščio „Laisvoji Lietuva“ redaktorius (1950–1952), „Krivulės“ klubo Garbės 

narys NEVERDAUSKAS ALFONSAS. Mirė 1970-08-05 netoli Čikagos. 

 

15 d. – 85 metai, kai 1932 m. įkurta MAŽEIKIŲ ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLA,  rengusi 

kvalifikuotus žemės ūkio ir namų ruošos darbininkus. Mokyklą įsteigė ir išlaikė Žemės ūkio rūmai. Už-

daryta 1944 m. lapkričio mėnesį. 

 

https://lt.wikipedia.org/wiki/JAV_lietuviai


15 d. – 15 metų, kai Mažeikių rajono Auksūdžio kaime 2002 m. įkurta UAB „TAULIDAS“, 

kuri specializuojasi metalinės baldų furnitūros, įvairių metalo konstrukcijų gamyboje. 

 

16 d. – 55 metai, kai Radviliškyje 1962 m. gimė Lietuvos televizijos skelbtos akcijos „Dau-

giau saulės, daugiau šviesos“ šviesuolė (2006), neakivaizdinės mokyklos „Fotonas“ lektorė, viena iš 

respublikinių fizikos čempionatų iniciatorių, Mstislavo Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondo pre-

mijos  laureatė (2004, 2005, 2006, 2007, 2008), Mažeikių Gabijos gimnazijos fizikos mokytoja eksper-

tė MEINORIENĖ GENOVATĖ. 

 

18 d. – 90 metų, kai Mažeikių rajono Tirkšlių miestelyje 1927 m. gimė reljefinių mozaikų 

kūrėjas, dailininkas monumentalistas KLOVA BOLESLOVAS. Mirė 1986-05-26 Kaune.  

 

20 d. – 140 metų, kai Biržų apskrities Vabalninkų kaime 1877 m. gimė Mažeikių apskrities 

viršininkas (1927–1932), tarpukario Lietuvos savivaldybių veikėjas BRAZDŽIUS POVILAS. Mirė 

1977-05-29. 

 

20 d. – 70 metų, kai Viekšnių valsčiaus Gyvolių kaime 1947 m. gimė gydytojas urologas, 

Lietuvos urologų draugijos ir Europos urologų asociacijos narys, mokslinių straipsnių autorius BAL-

VOČIUS ANTANAS. 
 

20 d. – 10 metų, kai 2007 m. įkurtas DAIVOS GEDVILIENĖS LABDAROS IR PARA-

MOS FONDAS, skirtas Mažeikių rajono talentingiems vaikams ir jaunimui, siekiantiems tobulėti, kur-

ti, atsiskleisti mene. 

 

21 d. – 195 metai, kai Sedos valsčiaus Rubikų kaime 1822 m. gimė kunigas, Varnių kunigų 

seminarijos moralinės teologijos ir homiletikos profesorius (1852), raštijos darbuotojas, istorikas, 1863 

m. sukilimo dalyvis, tremtinys, teologijos ir Lietuvos istorijos veikalų autorius JUZUMAS ANTA-

NAS. Mirė 1871 m. kovo mėnesį  Kargopolio lageryje (Archangelsko sritis). 

 

23 d. – 90 metų, kai Mažeikių apskrities Tirkšlių valsčiaus Spurganų kaime 1927 m. gimė 

ilgametė Mažeikių rajono centrinės ligoninės sekretorė, Mažeikių rajono centrinės ligoninės bibliotekos 

savanorė (1964), Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos narė (1991), Lietuvos kaimo rašytojų 

sąjungos narė (1995), Šatrijos Raganos premijos laureatė (2005), Jonavos rajono savivaldybės Arba-

omo Kulviečio premijos laureatė (2010), laisvės kovų dalyvė, poetė  ŠVIESAITĖ SOFIJA. Mirė 

2016-03-03 Mažeikiuose, palaidota Tirkšliuose. 

 

24 d. – 80 metų, kai Klaipėdoje 1937 m. gimė gydytoja okulistė, Vilniaus Santariškių ligo-

ninės Akių ligų skyriaus vedėja ADOMAVIČIENĖ-POCIŪTĖ VIDA EUGENIJA. Mokėsi 1947–

1954 m. Mažeikių vidurinėje mokykloje. Mirė Vilniuje 1979 m. lapkričio mėnesį, palaidota Rokantiš-

kių kapinėse. 

 

24 d. – 60 metų, kai Mažeikiuose 1957 m. gimė Mažeikių 1-osios vidurinės mokyklos rusų 

kalbos mokytoja (1981–1984), vidurinio ugdymo programos akreditavimo ekspertė, nuo 1985 m. Ma-

žeikių 1-osios vidurinės mokyklos (nuo 1996 m. Merkelio Račkausko gimnazijos) direktoriaus pava-

duotoja ugdymui KRIGELIENĖ LENA. 

 

 

http://www.mke.lt/Ma%C5%BEeiki%C5%B3_apskritis


 

 

 
24 d. – 20 metų, kai 1997 m. savo veiklą pradėjo UAB „SAURIDA“, užsiimanti didmenine 

ir mažmenine naftos produktų bei suskystintų dujų prekyba Lietuvoje ir užsienyje. 

 

25 d. – 70 metų, kai Mažeikių rajono Tirkšlių miestelyje 1947 m. gimė Klaipėdos 1-osios 

pradinės mokyklos bibliotekos vedėja (1969–1970), Klaipėdos 18-osios vidurinės mokyklos lituanistė 

(1970–1978), Klaipėdos 18-osios vidurinės mokyklos užklasinio darbo organizatorė (1978–1981), 

Klaipėdos Baltijos vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui (1981–2004), nuo 2004 m. 

Klaipėdos Baltijos gimnazijos direktorė GRYBAUSKIENĖ VITALIJA. 

 

26 d. – 115 metų, kai Seinuose 1902 m. mirė poetas, kunigas, Žemaičių kunigų seminarijos 
homiletikos ir dogmatinės teologijos profesorius (1866–1884), Seinų vyskupas (1897–1902), kalbinin-

kas, pirmasis lietuvių dialektologas, lietuvių kalbos gramatikos terminų kūrėjas BARANAUSKAS 

ANTANAS. Jaunystėje nuo 1855-04-26 iki 1855-06-11 dirbo Sedoje raštininko padėjėju. Gimė 1835-

01-17 Anykščiuose. Palaidotas Seinų Švč. Mergelės Marijos bazilikos koplyčios kriptoje. 

 

26 d. – 30 metų, kai Vilniuje 1987 m. mirė fizikas, fizikos ir matematikos mokslų daktaras 

(1983), Vilniaus universiteto Teorinės fizikos katedros dėstytojas (1969–1986), docentas (1984), pro-

fesorius (1986), mokslinių straipsnių autorius KUPLIAUSKIS ZIGMAS. Gimė 1943-09-07 Mažeikių 

rajono Bugenių kaime.  

 

26 d. – 15 metų, kai Mažeikiuose 2002 m. įkurta MODERNAUS ŠOKIO STUDIJA „ŠO-

KIO BANGA“. Vadovė Inga Diržininkienė. Studija rengia tradicinį rajono dainų, muzikos ir šokių 

festivalį „Būk matomas“.  

 

27 d. – 65 metai, kai Mažeikių rajono Auksūdžio kaime 1952 m. gimė teisininkas, socialinių 

mokslų daktaras (1982), Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Valstybinės teisės katedros docentas 

(1980), Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės ir teisės komiteto patarėjas ir Lietuvos Respublikos vy-

riausiosios rinkimų komisijos pirmininko pavaduotojas (1993–1996), Lietuvos Respublikos Konstituci-

nio Teismo teisėjas (1996–2005), nuo 2005 m. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, Lietuvos 

Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos vadovas, nuo 2013 m. Europos ombudsmenų instituto valdy-

bos narys NORMANTAS AUGUSTINAS. 

 

27 d. – 15 metų, kai Mažeikių rajono Plinkšių kaime 2002 m.  įkurta durpių mišinių gamyba, 

mažmenine prekyba užimanti UAB „PLINKŠIŲ VILISTRA“. Įmonė yra Mažeikių verslininkų aso-

ciacijos narė. 

 

28 d. – 75 metai, kai Mažeikių rajono Purvėnų kaime 1942 m. gimė energetikas, šiluminės 

fizikos specialistas, habilituotas technologijos mokslų daktaras, Pavenčių cukraus fabriko direktorius 

(1977–1980, 1991–1995), Kauno technologijos universiteto dėstytojas (1992–2005), profesorius 

(1992), mokslinių straipsnių ir 30 išradimų autorius NARBUTAS SIMONAS. 

 

30 d. – 95 metai, kai Joniškio rajono Žagarės mieste 1922 m. gimė skautas, Mažeikių vaisti-

nės asistentas-praktikantas (1943), provizorius-chemikas, farmacijos istorikas, Kauno medicinos insti-

tuto Farmacijos ir stomatologijos fakulteto prodekanas (1957–1963), docentas (1978), Lietuvos farma-

https://lt.wikipedia.org/wiki/KKS
https://lt.wikipedia.org/wiki/1902
https://lt.wikipedia.org/wiki/Sein%C5%B3_%C5%A0v%C4%8D._Mergel%C4%97s_Marijos_bazilika


cininkų mokslinės draugijos narys (1964–1987), Latvijos medicinos istorijos muziejaus Paulio Stradi-

nio vardo premijos laureatas (1988), muziejininkas, Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muzie-

jaus įkūrėjas Kauno miesto Rotušės aikštėje, Kauno medicinos akademijos dėstytojas (1947–1997),  

mokslinių straipsnių autorius KAIKARIS ALFONSAS. Mokėsi 1934–1941 m. Mažeikių valstybinėje 

gimnazijoje. Mirė 1997-12-19 Kaune, palaidotas Panemunės kapinėse. 
 

 

 

 

 

 

1 d. – 110 metų, kai Mažeikiuose 1907 m. kunigo Meškausko Pranciškaus iniciatyva parapi-

jos namuose įsteigta visuomeninė organizacija „SAULĖS"  ŠVIETIMO DRAUGIJOS SKYRIUS. 

 

2 d. – 10 metų, kai Mažeikių rajono Antanavos kaime 2007 m. mirė agronomas, Mažeikių 

žemės ūkio valdybos viršininkas (1974), Purvėnų kolūkio pirmininkas (1988–1992), mažųjų hidroelek-

trinių ant Varduvos ir Virvytės upių statytojas, ūkininkas ČEPAS ČESLOVAS. Gimė 1941-01-04 Ra-

seinių rajono Šilininkų kaime. 

 

4 d. – 20 metų, kai 1997 m. įkurta Mažeikių rajono nevyriausybinių organizacijų asociacijos 

narė, visuomeninė organizacija „ASTMOS KLUBAS“. 

 

 6 d. – 95 metai, kai Mažeikių rajono Puokės kaime 1922 m. gimė mokytoja, dirbusi Rača-

liuose, Puokėje, Ketūnuose, Sedoje, Mažeikių 2-osios vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja 

(1976–1977), Mažeikių Gabijos gimnazijos matematikos mokytoja (1977–1991), Mažeikių Gabijos 

gimnazijos senjorų klubo narė POVILAVIČIENĖ-SEDLECKAITĖ PULCHERIJA. Mirė 2015 m. 

rugpjūčio mėnesį Mažeikiuose. 

 

6 d. – 10 metų, kai Mažeikių rajono Palnosų kaime 2007 m. įkurta visuomeninė organizacija 

PALNOSŲ BENDRUOMENĖS CENTRAS. 

9 d. – 65 metai, kai Skuodo rajono Vizgaudžių kaime 1952 m. gimė Laižuvos 8-metės mo-

kyklos mokytojas (1976–1980), Mažeikių 5-osios vidurinės mokyklos mokytojas (1980–1993), Mažei-

kių M. Račkausko gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas ekspertas, Mažeikių rajono švietimo ir meno 

tarybos narys, Šatrijos Raganos premijos laureatas (1999), Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų są-

jungos pirmininkas (2002–2004), Lietuvos Respublikos Metų mokytojas (2009), Mažeikių krašto kul-

tūros premijos laureatas (2012), Mažeikių Rotary klubo narys, Lietuvos mokinių meninio skaitymo 

konkurso respublikinio vertinimo komisijos narys, literatūrinių kompozicijų, scenarijų videofilmams 

kūrėjas, masinių renginių režisierius JANUŠKA MARTYNAS. 

10 d. – 55 metai, kai Mažeikių rajono Židikų miestelyje 1952 m. gimė istorijos mokytojas, 

poetas, Lazdijų rajono literatų klubo „Jotvingis" narys VŽESNIAUSKAS GINTARIUS. 

12 d. – 140 metų, kai Varšuvoje 1877 m. žuvo labai reto XIX a. vidurio lietuviškosios karto-

grafijos brėžinio-Žemaičių vyskupijos žemėlapio sudarytojas (1855),Varšuvos medicinos akademijos ir 

Varšuvos universiteto profesorius (1859), chirurgas, straipsnių bei knygų apie mediciną lenkų kalba au-

torius JUZUMAS JUOZAPAS (POLIKARPAS GIRŠTAUTAS). Gimė 1825-10-26 Sedos valsčiaus 

Rubikų kaime. 

 

GRUODIS 



 

 
13 d. – 15 metų, kai Mažeikiuose 2002 m. pastatytas NAUJASIS TELEVIZIJOS BOKŠ-

TAS, kurio aukštis 100 m. 

 

16 d. –95 metai, kai Varšuvoje (Lenkija) 1922 m. mirė žemaičių bajoras, statybos inžinie-

rius, neprilygstamas hidroelektrinių statybų vadovas, Šveicarijos elektrifikacijos pradininkas, Ciuricho 

politechnikos instituto profesorius (1907), Ciuricho politechnikos institutoVandens statybos fakulteto 

dekanas (1913–1920), Lozanoje veikusios draugijos „Lenkija ir karas“ narys, Lenkijos viešųjų darbų 

ministras (1920–1922), Lenkijos užsienio reikalų ministras, Lenkijos vyriausybės atstovas Vilniaus 

krašte, 1922 m. pirmasis Lenkijos prezidentas NARUTAVIČIUS GABRIELIUS. Vaikystėje su mo-

tina ir broliu Stanislovu gyveno Mažeikių rajono Renavo dvare, kurio savininkas baronas Renė Antanas 

1868–1871 m. mokytoju nusamdė pirmųjų lietuviškų kalendorių leidėją Ivinskį Lauryną. Palaidotas 

Varšuvos Šv. Jono katedros kriptoje. Gimė 1865 m. kovo 17 d. Telšių mieste. 

 

17 d. – 60 metų, kai Mažeikiuose 1957 m. mirė vargonininkas, nuo 1905 m. pirmasis Ma-

žeikių katalikų bažnyčios choro vadovas (dirbo daugiau nei 50 m.), vienas iš pirmojo lietuviško vakaro 

Mažeikiuose organizatorių, „Saulės" pradinės mokyklos ir Mažeikių progimnazijos muzikos mokytojas 

(1919–1930), mokinių choro vadovas PUKEVIČIUS KAROLIS. Gimė 1885-01-12 Anykščių apskri-

ties Pakalniškių vienkiemyje.  

 

22 d. – 10 metų, kai  2007 m. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Nr. 1K-1210 patvir-

tintas dabartinis ŽIDIKŲ HERBAS. Etalono autorius – dailininkas Rolandas Rimkūnas. 

 

23 d. – 15 metų, kai 2002 m. įsteigta UAB „ŽEMAITIJOS AGROPREKYBA“, užsiiman-

ti želdynų ir gerbūvio įrengimu, priežiūra. Įmonė yra Mažeikių verslininkų asociacijos narė. 

 

25 d. – 60 metų, kai Šiauliuose 1957 m. gimė Vilniaus miesto greitosios medicinos tarnybos 

stoties felčeris (1978–1980), Vilniaus miesto Klinikinės ligoninės gydytojas internas (1981–1982), 

Kuršėnų ligoninės chirurgas ordinatorius (1982–1995), Kuršėnų ligoninės Chirurginių ligų skyriaus ve-

dėjas (1996–2003), Šiaulių rajono „Lions“ klubo prezidentas (2006–2007), Kuršėnų ligoninės direkto-

rius (2003–2016), gydytojas chirurgas KRILIUS ARVYDAS. Mokėsi 1964–1965 m. Mažeikių viduri-

nėje mokykloje. 

 

27 d. – 20 metų, kai Vilniuje 1997 m. mirė kraštotyrininkė, literatė, Viekšnių krašto tautosa-

kos, papročių, etnografijos rinkėja ir 16 iliustruotų aplankalų sudarytoja (1965–1986), liaudies kūrybos 

puoselėtoja URBIENĖ-LENGVENAITĖ AMELIJA. Gimė 1909-05-15 Daubarių kaimo dvare. Mo-

kėsi 1920–1922 m. Viekšnių liaudinėje mokykloje, 1922–1924 m. Viekšnių vidurinėje mokykloje, 

1924–1925 Mažeikių progimnazijoje. 

 

28 d. – 105 metai, kai Telšių apskrities Plungės valsčiaus Kepurėnų kaime 1912 m. gimė 

Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (1939–1941), Mosėdžio, Alsėdžių, Kaltinėnų, Kauno Šv. 

Antano Paduviečio parapijų vikaras, Žemalės, Spraudės, Šačių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios kle-

bonas (1960–1986), tremtinys SENKUS VINCENTAS. Mirė 1986- 04-29 Šačiuose, palaidotas baž-

nyčios šventoriuje. 
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28 d. – 85 metai, kai Mažeikių rajono Nausodės kaime 1932 m. gimė Sedos vidurinės mo-

kyklos mokytojas, Tirkšlių vidurinės mokyklos direktorius (1959–1963), kalbininkas, filologijos moks-

lų daktaras (1968), Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos katedros ir Liaudies švietimo darbuotojų tobu-

linimosi instituto Lietuvių kalbos ir literatūros katedros docentas (1975), Vilniaus universiteto Kauno 

vakarinio fakulteto Lietuvių kalbos ir literatūros katedros vedėjas (1973–1977), knygų, straipsnių iš sti-

listikos, lietuvių kalbos dėstymo metodikos autorius ŠOBLINSKAS ADOMAS. Mirė 1990-04-03 Vil-

niuje, palaidotas Kauno rajono Karmėlavos kapinėse. 
 

 

 

Parengė Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyriaus 
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