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Mažeikių rajono 

2018 metų atmintinų datų kalendorius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 765 metai, kai pirmą kartą 1253 m. paminėti VIEKŠNIAI. 

 

 480 metų, kai Sedoje 1538 m. įkurta PARAPIJINĖ MOKYKLA, pati seniausia mokymo 

įstaiga Mažeikių krašte. 

 

 460 metų, kai pirmą kartą 1558 m. paminėtas ŠERKŠNĖNŲ KAIMAS. 

 

 450 metų, kai per Valakų reformą 1568 m. įkurtas LAIŽUVOS KAIMAS. 

 

 450 metų, kai per Valakų reformą 1568 m. įkurtas ŽIDIKŲ KAIMAS. 

 

 450 metų, kai pirmą kartą 1568 m. paminėtas PIKELIŲ KAIMAS. 

 

 450 metų, kai pirmą kartą 1583 m. paminėtas SUGAUDŽIŲ KAIMAS. 

 

 360 metų, kai pirmą kartą 1658 m. įvardintas LECKAVOS MIESTELIS. 

 

 350 metų, kai Tirkšlių bažnyčios santuokos metrikų knygoje 1668 m. paminėtas TROŠKU-

ČIŲ KAIMAS. 

 

 305 metai, kai 1713 m. suteikta MIESTELIO PRIVILEGIJA ŽEMALEI. 

 

 235 metai, kai Mažeikių rajono Sedos mieste 1783 m. pastatyta medinė, stačiakampio plano, 

vienabokštė ŠV. JONO NEPOMUKO BAŽNYČIA. 

 

 230 metų, kai Mažeikių rajono Pievėnų kaime 1788 m. dvarininko Felikso Važinskio inicia-

tyva pastatyta stačiakampio plano medinė NUKRYŽIUOTOJO JĖZAUS BAŽNYČIA, VARPINĖ 

IR ŠVENTORIAUS VARTAI. 

 

 170 metų, kai prie Varduvos upės 1848 m. pastatytas GRIEŽĖS VANDENS MALŪNAS, 

kuris veikė iki 1965 m. 

 

 155 metai, kai apie 1863 m. Viekšnių valsčiaus Naikių kaime gimė advokatas, knygnešių rė-

mėjas, lietuviškų kalendorių rengėjas LIAUGMINAS JUOZAS. Mirė 1902-03-20 Liepojoje. 
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 150 metų, kai ant Šerkšnės upės 1868 m. pastatytas medinis KETŪNŲ 1-ASIS VANDENS 

MALŪNAS, kurio įtvarai sugriuvo per 1962 m. potvynį. 

 

 150 metų, kai prie Varduvos upės 1868 m. pastatytas RUZGŲ VANDENS MALŪNAS, 

kurio užtvanka sugriuvo per 1964 m. potvynį. 

 

 125 metai, kai Alytaus rajono Kalnėnų kaime 1893 m. gimė Lietuvos kariuomenės savanoris 

(1918–1920), Kauno 2-ojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Algirdo pulko vadas, pulkinin-

kas, Židikų pradžios mokyklos mokytojas (1941), Lietuvos Vietinės rinktinės Mažeikių apskrities karo 

komendantas (1944), politinis kalinys TUMAS JUOZAS. Mirė 1977-07-02 Čikagoje. 

 

 120 metų, kai pagal iš Latvijos gautus brėžinius Antano Racevičiaus rūpesčiu 1898 m. pasta-

tytas trijų aukštų PURPLIŲ VĖJINIS MALŪNAS, kuris veikė iki 1962 m. Įrašytas į Lietuvos Respu-

blikos kultūros paveldo registrą 1995-06-12 kaip turintis technologinę, istorinę ir architektūrinę vertę. 

 

 120 metų, kai Laižuvos miestelyje 1898 m. įkurta VALDINĖ PRADŽIOS MOKYKLA. 

 

 105 metai, kai 1913 m. Mažeikiuose atidarytos pirmosios AVALYNĖS DIRBTUVĖS. 

 

 105 metai, kai Mažeikių mieste 1913 m. įsteigta E. LEVINO SPAUSTUVĖ IR LITO-

GRAFIJA. 

 

 95 metai, kai prie Šerkšnės upės bajoro K. Rudnicko iniciatyva 1923 m. pastatytas medinis 

BUGENIŲ VANDENS MALŪNAS. 

 

 95 metai, kai po Daubiškių dvaro išparceliavimo 1923 m. buvo suformuotas DAINORIŲ 

KAIMAS. 

 

 95 metai, kai po Daubiškių dvaro išparceliavimo 1923 m. išdalintose žemėse įsikūrė nauja-

kuriai ir buvo suformuotas DAUBIŠKIŲ KAIMAS. 

 

 95 metai, kai pirmą kartą 1923 m. paminėtas REKEČIŲ KAIMAS. 

 

 95 metai, kai 1923 m. įkurta Mažeikių ŽYDŲ PROGIMNAZIJA „TARBUT“. 

 

 90 metų, kai Mažeikių rajono Purplių kaimo senosiose kapinėse, šalia koplyčios, 1928 m. 

pastatytas cementinis KRYŽIUS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS DEŠIMTMEČIUI pažy-

mėti. 

 

 90 metų, kai Ketūnų kaime 1928 m. pastatytas PAMINKLAS LIETUVOS NEPRIKLAU-

SOMYBĖS DVIDEŠIMTMEČIUI paminėti. Pokario metais nugriautas, paminklo vietą žymi tik likę 

pamatai. 

 

 90 metų, kai šaulių iniciatyva prie Tirkšlių mokyklos 1928 m. pastatytas medinis KOPLYT-

STULPIS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS DEŠIMTMEČIUI pažymėti. Sunaikintas pamin-

klas 1989 m. atstatytas Tirkšlių sąjūdžio iniciatyvinės grupės pirmininko Vinco Liaubos rūpesčiu. 

 

http://www.mke.lt/Purpliai


3 

 

 90 metų, kai Mažeikų XIII rinktinės Sedos šaulių būrio Grūstės grandies lėšomis prie Sedos-

Ylakių kelio 1928 m. pastatytas iš akmenų sumūrytas piramidės formos su kryžiumi viršuje PAMIN-

KLAS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS DEŠIMTMEČIUI pažymėti. Mūrininkas Justinas Mi-

kalauskas. Sudarkytas paminklas atstatytas ir sutvarkytas 1988 m. rudenį. 

 

 90 metų, kai istorijos mokytojo, žurnalisto Stasio Ličkūno namuose Kankinių gatvėje iš as-

meninių bei „Senovės pažinimo mėgėjų kuopelės“ narių surinktų eksponatų 1928 m. įkurtas MAŽEI-

KIŲ MUZIEJUS. 

 

 80 metų, kai gydytojo Vlado Burbos (1891–1966) ir jo bendradarbių rūpesčiu Mažeikiuose 

1938 m. PASTATYTA 100 LOVŲ LIGONINĖ. 

 

 80 metų, kai Purplių kaimo senosiose kapinaitėse šalia koplyčios 1938 m. pavasarininkų, 

mokyklos mokytojų ir mokinių iniciatyva pastatytas cementinis KRYŽIUS LIETUVOS RESPUB-

LIKOS NEPRIKLAUSOMYBĖS DEŠIMTMEČIUI pažymėti. Paminklas 1986-11-05 išniekintas, 

tačiau vietos žmonių dėka vėl pastatytas. 

 

 80 metų, kai smuikininko ir fleitisto Juozo Remio iniciatyva 1938 m. įkurtas MAŽEIKIŲ 

SIMFONINIS ORKESTRAS, gyvavęs iki 1944 m. 

 

 65 metai, kai 1953 m. įkurta UŽLIEKNĖS BIBLIOTEKA, Mažeikių rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos filialas. 

 

 65 metai, kai 1953 m. įkurtas BUGENIŲ MEDICINOS PUNKTAS. 

 

 65 metai, kai 1953 m. įkurti VIEKŠNIŲ KULTŪROS NAMAI. 
 

 65 metai, kai 1953 m. susibūrė VIEKŠNIŲ KULTŪROS NAMŲ MĖGĖJŲ TEATRAS. 
 

 55 metai, kai buvusioje špitolėje 1963 m. įkurti UŽLIEKNĖS KULTŪROS NAMAI. 
 

 55 metai, kai 1963 m. veiklą pradėjo LAIŽUVOS KULTŪROS NAMAI, kurie 2006 m. ta-

po kultūros centru, kuriam priklauso Purvėnų ir Auksodės kultūros namai. 

 

 45 metai, kai Mažeikiuose šalia ligoninės 1973 m. pastatyta POLIKLINIKA. 

 

 45 metai, kai Mažeikiuose 1973 m. atidarytas LOPŠELIS-DARŽELIS „EGLUTĖ“. 
 

 40 metų, kai Mažeikių rajono Buknaičių kaime 1978 m. mirė (palaidotas Leckavos kapi-

nėse) dievdirbys, liaudies menininkas ŠIMKUS SIMONAS. Gimė 1895 m. Mažeikių rajono Buknai-

čių kaime. 
 

 40 metų, kai 1978 m. įkurta PLINKŠIŲ BIBLIOTEKA, Mažeikių rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos filialas. 
 

 40 metų, kai Mažeikių mieste 1978 m. birželio mėnesį buvo organizuota pirmoji pučiamųjų 

instrumentų orkestrų „ŽEMAIČIŲ DŪDŲ ŠVENTĖ“, vykstanti kas treji metai. Šventės pradininkas  

ir vyriausiasis režisierius Romanas Songaila. 
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 35 metai, kai 1983 m. spalio mėnesį mirė Bugenių, Leckavos, Laižuvos, Buknaičių, Mažei-

kių pradinių mokyklų mokytoja, politinė kalinė MISIUKEVIČIENĖ-SILKAUSKAITĖ MARIJA. 

Gimė 1897-03-16 Sedos valsčiaus Girbalių kaime. 

 

 35 metai, kai Mažeikiuose 1983 m. prie Muzikos mokyklos Vykdomojo komiteto pirminin-

ko Romano Songailos iniciatyva buvo atidarytas CHOREOGRAFIJOS SKYRIUS, kuris 1993 m. ta-

po atskira mokykla. Nuo įkūrimo pradžios vadovauja Jolanta Plioplytė-Tendienė. 

 

 35 metai, kai Mažeikiuose 1983 m. prie Muzikos mokyklos įsteigtas DAILĖS SKYRIUS, 

kuris 1989 m. tapo atskira mokykla.Nuo įkūrimo pradžios vadovauja Zenonas Steponavičius. 

 

 30 metų, kai 1988 m. įkurta VIEKŠNIŲ ATEITININKŲ KUOPA, Mažeikių rajono NVO 

asociacijos narė. 

 

 30 metų, kai Mažeikiuose 1988 m. įkurtas vaikų ir jaunimo TAUTINIŲ ŠOKIŲ ANSAM-

BLIS „KAUŠKUTIS“. Kolektyvui 1998 m. suteiktas Liaudies kolektyvo vardas, įteikta „Aukso 

paukštės“ 2011 m. nominacija. Vadovė Jolanta Plioplytė-Tendienė. 

 

 30 metų, kai 1988 m. įkurtas SEDOS ETNOGRAFINIS ANSAMBLIS „RĖMOLEE“, 

kuriam 2003 m. suteiktas geriausio Lietuvos kaimo folkloro ansamblio vardas bei garbės, pripažinimo 

ir įvertinimo ženklas – „Aukso paukštės“ statulėlė. Vadovas Gintautas Griškėnas. 

 

 30 metų, kai 1988 m. įkurta Tirkšlių kultūros centro LIAUDIŠKA KAPELA „SUBATVA-

KARIS“, kuri iki 2009 m. vasaros priklausė Viekšnių kultūros centrui. Vadovas Antanas Erlickas. 

 

 30 metų, kai Žemalėje vietoje sunykusio 1988 m. pastatytas naujas kaimą nuo šiltinės sau-

gantis medinis KRYŽIUS KARAVYKAS, žmonių vadinamas baltuoju. Autorius – dailidė Vaclovas 

Žulpa-Juozapavičius. 

 

 25 metai, kai Mažeikiuose 1993 m. įkurta Choreografijos mokyklos MODERNAUS ŠO-

KIO STUDIJA „NIUANSAS“. Vadovė mokytoja ekspertė Jelena Legenzovienė. 

 

 25 metai, kai Mažeikių senamiesčio Nepriklausomybės aikštėje politinio kalinio Antano Ka-

zlausko rūpesčiu 1993 m. rugpjūčio mėnesį pastatytas metalinis KRYŽIUS MAŽEIKIŲ APYLIN-

KĖSE ŽUVUSIŲ ŽEMAIČIŲ APYGARDOS PARTIZANŲ ATMINIMUI. Autorius – kraštietis 

kalvis Algirdas Stonkus. 

 

 25 metai, kai 1993 m. reorganizavus AB „Mažeikių melioracija“ įkurta AB „HIDROTE-

CHNINIAI STATINIAI“, kurios veikla susijusi su statybos darbais, melioracija, vietinių kelių tiesi-

mu. 

 

 25 metai, kai 1993 m. prekybos centre „Ąžuolas“ įkurta individuali įmonė „KAUKUTIS“, 

prekiaujanti dailininkų, tautodailininkų darbais. 

 

 25 metai, kai Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios šventoriuje LPKTS Mažeikių skyriaus 

pirmininko Vytauto Tallat-Kelpšos rūpesčiu 1993 m. pastatytas medinis KRYŽIUS TAUTOS KAN-

ČIŲ ATMINIMUI. Autorius – tautodailininkas Kazimieras Krapauskas. 

http://www.mke.lt/w/index.php?title=Songaila_Romanas&action=edit&redlink=1
http://www.mke.lt/Aukso_pauk%C5%A1t%C4%97
http://www.mke.lt/Aukso_pauk%C5%A1t%C4%97
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 25 metai, kai Mažeikiuose 1993 m. įkurta KAVINĖ „VALINA“. 

 

 20 metų, kai senosiose Viekšnių miestelio kapinėse 1998 m. pastatytas KRYŽIUS VIEKŠ-

NIŲ APYLINKĖSE ŽUVUSIŲ NEATPAŽINTŲ ŽEMAIČIŲ APYGARDOS PARTIZANŲ AT-

MINIMUI. 

 

 20 metų, kai 1998 m. įkurta Mažeikių kultūros centro SATYROS IR HUMORO GRUPĖ 

„VAMZDIEC“. Grupės vadovė Krista Kinčienė. 

 

 20 metų, kai 1998 m. Kulšėnų kaime ant Varduvos upės buvusio malūno liekanų pastatyta 

HIDROELEKTRINĖ. 

 

 20 metų, kai 1998 m. įkurta standartinius ir nestandartinius korpusinius baldus ir jų detales 

gaminanti UAB „TAUMONA“, Mažeikių verslininkų asociacijos narė. 

 

 20 metų, kai 1998 m. savo veiklą pradėjo UAB „MAŽEIKIŲ BETONAS“, gaminanti me-

talo konstrukcijas, skiedinius iš gelžbetonio. 

 

 20 metų, kai 1998 m. įkurtas Lietuvos BLAIVYBĖS DRAUGIJOS „BALTŲ AINIAI“ 

MAŽEIKIŲ RAJONO SKYRIUS. 

 

 20 metų, kai ūkininko Česlovo Čepo užsakymu 1998 m. gruodžio mėnesį už 3 km nuo Se-

dos miesto ant Varduvos upės vietoje buvusio vandens malūno pastatyta KULŠĖNŲ HIDROELEK-

TRINĖ. 

 

 20 metų, kai Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centre 1998 m. suburtas Lietuvos pensi-

ninkų sąjungos „Bočiai“ Mažeikių bendrijos ANSAMBLIS „BOČIAI“. 

 

 20 metų, kai tikintiesiems 1998 m. sugrąžinta MAŽEIKIŲ EVANGELIKŲ LIUTERONŲ 

BAŽNYČIA. 

 

 15 metų, kai Mažeikiuose 2003 m. įkurta visuomeninė organizacija „GERUMO GALIA“, 

NVO asociacijos narė. 

 

 15 metų, kai 2003 m. prie Virvytės upės įkurta JAUNŲJŲ EKOLOGŲ STOVYKLA, ku-

rioje kasmet poilsiauja ir savo žinias gilina Gabijos gimnazijos ir Pavasario pagrindinės mokyklos mo-

kiniai. 

 

 15 metų, kai 2003 m. Sedoje surengtas pirmasis respublikinis FOLKLORO FESTIVALIS 

„GEID VUOLUNGELE“. 

 

 15 metų, kai Mažeikiuose 2003 m. lapkričio mėnesį įkurtas KLUBAS „MANO NAMAI“, 

NVO asociacijos narys. Pirmasis vadovas Tolišius Pranciškus. 

 

 15 metų, kai 2003 m. ant Ventos upės atstatyta JAUTAKIŲ ARBA STULPINO MALŪ-

NO HIDROELEKTRINĖ, priklausanti UAB „Eltekma“. 
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 15 metų, kai Mažeikiuose 2003 m. įkurta Pauliaus Daujoto AKMENS APDIRBIMO „PD 

STUDIJA“, vienintelės Lietuvoje specializuotos meninio akmens apdirbimo dirbtuvės, atstovaujančios 

senąsias akmentašystės tradicijas. 

 

 15 metų, kai Mažeikiuose 2003 m. įkurtas DIAGNOSTIKOS CENTRAS „MEDEA“, ku-

ris priklauso UAB „Žemaitijos Medea klinika“. 

 

 15 metų, kai Mažeikiuose 2003 m. įkurta UAB „RNT“, prekiaujanti kieto kuro šildymo ka-

tilais. 

 

 10 metų, kai šalia Mažeikių-Skuodo kelio, dešinėje pusėje, priešais tiltą per Ventos upę, 

2008 m. pradėjo veikti ekologiški ir atitinkantys visus ES standartus MAŽEIKIŲ BUITINIŲ NUO-

TĖKŲ VALYMO ĮRENGINIAI. 

 

 10 metų, kai Mažeikių rajono Pikelių miestelyje 2008 m. įkurtas JAUNŲJŲ ŠAULIŲ BŪ-

RYS. Vadovas Egidijus Lukoševičius. 

 

 10 metų, kai 2008 m. įkurtas Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro VAIKŲ FOLK-

LORO ANSAMBLIS „ALKSNIOKĀ“, kuriam 2012 m. įteikta respublikinė nominacija „Aukso pau-

kštė“. 

 

 10 metų, kai Mažeikių rajono Sedos mieste 2008 m. įkurtas NEFORMALAUS JAUNIMO 

CENTRAS „BŪK SAVAS“, priklausantis NVO asociacijai. 

 

 5 metai, kai Mažeikių rajono Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šventoriuje 2013 m. 

pastatytas MEDINIS KOPLYTSTULPIS. Skulptorius Viskantas Antanas. 

 

 5 metai, kai Mažeikiuose 2013 m. susikūrė motociklininkų klubas „AŠVINIAI MCC“. 

 

 

 

 

 1 d. – 95 metai, kai Šiaulių apskrities Gruzdžių valsčiaus Dauginčių kaime 1923 m. gimė 

Kelmės rajono Šaukėnų Švč. Trejybės bažnyčios vikaras (1951–1952), Mažeikių rajono Leckavos Šv. 

Lauryno bažnyčios klebonas (1952–1963), Šilalės rajono Pajūrio Švč. Trejybės bažnyčios klebonas 

(1963–1967), Plungės rajono Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios alta-

rista (1967), Rietavo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios vikaras (1967–1970), Mažeikių rajono Laižuvos 

Švč. Trejybės bažnyčios klebonas (1970–2003), nuo 2003 m. iki mirties Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies 

bažnyčios rezidentas kunigas jubiliatas VENCKUS PRANAS. Mirė 2006-12-06 Mažeikiuose. 

 

 1 d. – 80 metų, kai prie apylinkės teismo 1938 m. įsteigta MAŽEIKIŲ APSKRITIES IPO-

TEKOS ĮSTAIGA. 

 

 1 d. – 70 metų, kai Šiaulių rajono Katiliškių kaime 1948 m. gimė Uosto sanitarijos ir epide-

miologijos stoties Sanitarinio karantininio skyriaus vyresnysis gydytojas epidemiologas (1971–1974), 

stoties vyriausiasis gydytojas (1974–1979), Klaipėdos vykdomojo komiteto Sveikatos apsaugos sky-

riaus vedėjas (1979–1986), Sveikatos apsaugos ministerijos Sanitarijos ir epidemiologijos valdybos vir-

SAUSIS 
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šininkas (1986–1990), Respublikinio higienos centro Ypatingų situacijų higieninės priežiūros skyriaus 

vedėjas (1990–1991), Radiologijos laboratorijos vedėjas (1991–1996), Lietuvos Respublikos vyriausia-

sis gydytojas higienistas (1996), Radiacinės saugos centro direktorius (nuo 1996 m.), Lietuvos radiaci-

nės saugos draugijos, Tarptautinės radiacinės saugos asociacijos, Tarptautinės radioekologų sąjungos, 

Vilniaus radiologų draugijos, Lietuvos higienistų ir epidemiologų draugijos narys MASTAUSKAS 

ALBINAS. Mokėsi 1954–1965 m. Mažeikių vidurinėje mokykloje. 

 

 1 d. –35 metai, kai Mažeikių mieste 1983 m. atidarytas LOPŠELIS-DARŽELIS „GINTA-

RĖLIS“. 

 

 1 d. – 25 metai, kai 1993 m. atidaryti MAŽEIKIŲ NAKVYNĖS NAMAI, išlaikomi iš 

savivaldybės biudžeto. 

 

 2 d. – 135 metai, kai Šiaulių apskrities Žagarės valsčiaus Alsių kaime 1883 m. gimė bendro-

sios praktikos gydytojas, patologas, Mažeikių apskrities vyr. gydytojas, Mažeikių šaulių XIII rinktinės 

sanitarinės dalies viršininkas (1939), Mažeikių apskrities epidemiologas, Mažeikių ligoninės Užkrečia-

mųjų ligų skyriaus vedėjas, Mažeikių medicinos teismo ekspertas (1946–1957), Mažeikių poliklinikos 

paauglių kabineto vedėjas, tremtinys TAUTVAIŠAS POVILAS. Mirė 1957-05-12 Mažeikiuose. 

 

 3 d. – 25 metai, kai Mažeikių rajono Tirkšlių miestelyje 1993 m. mirė buhalteris, daugkarti-

nis rajono šachmatų čempionas VITKUS ALFONSAS. Gimė 1916-03-20 Mažeikių rajono Tirkšlių 

miestelyje. 

 

 4 d. – 140 metų, kai Joniškio apskrities Žagarės valsčiaus Bandorio kaime 1878 m. gimė re-

voliucinio judėjimo dalyvis (1905), Anykščių rajono Kavarsko miesto vaistininkas (1906–1915), Lietu-

vių katalikų blaivybės draugijos Kavarsko skyriaus valdybos narys (1912–1913), Žagarės miesto vaisti-

nės tarnautojas (1926–1931), Mažeikių rajono Laižuvos miestelio vaistininkas (1931–1950), spaudos 

bendradarbis KAIKARIS ANTANAS. Mirė 1950-12-21 Mažeikių rajono Laižuvos miestelyje. 

 

 7 d. – 50 metų, kai Mažeikių rajono Sedos mieste 1968 m. gimė skulptorius, instaliacijų, lė-

lių ir kostiumų teatrams kūrėjas, nuo 1997 m. grupuotės „DDD“ narys, meninių akcijų ir gatvės meno 

festivalių rengėjas JANKAUSKAS DONATAS (DUONIS). 

 

 7 d. – 50 metų, kai Kaune 1968 m. mirė literatūros tyrinėtojas, Bolgrado (Odesos sritis) ir 

Chersono gimnazijų pedagogas, Panevėžio berniukų gimnazijos ir mokytojų seminarijos mokytojas 

(1921–1923), pirmasis Mažeikių progimnazijos direktorius (1923–1927) ir Lietuvos universiteto dėsty-

tojas, Švietimo ministerijos vidurinių mokyklų inspektorius-vizitatorius (1927–1940), Kauno 3-osios 

gimnazijos direktorius (1940–1941), Kauno suaugusiųjų gimnazijos mokytojas (1941–1944), Kauno 

(1940–1949) ir Vilniaus universiteto klasikinės filologijos dėstytojas (1949–1967), klasikinės filologi-

jos profesorius (1944), Lietuvos Respublikos nusipelnęs mokslo veikėjas (1965), vertėjas ,vadovėlių 

autorius RAČKAUSKAS MERKELIS. Gimė 1885-01-06 Šiaulių apskrities Papilės valsčiaus Šiaudi-

nės kaime. 

 

 8 d. – 105 metai, kai Mažeikių apskrities Židikų valsčiaus Pikelių miestelyje 1913 m. gimė 

Lietuvos kariuomenės atsargos kavalerijos jaunesnysis leitenantas ADAMKAVIČIUS HENRIKAS. 

Mirimo vieta ir data nežinoma. 

 

 8 d. – 70 metų, kai 1948 m. Mažeikiuose įvyko PIRMOSIOS BOKSO PIRMENYBĖS. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Odesos_sritis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Chersonas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Panev%C4%97%C5%BEio_gimnazija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Panev%C4%97%C5%BEio_mokytoj%C5%B3_seminarija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kauno_Salom%C4%97jos_N%C4%97ries_vidurin%C4%97_mokykla
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kauno_Salom%C4%97jos_N%C4%97ries_vidurin%C4%97_mokykla
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kauno_universitetas
https://lt.wikipedia.org/wiki/VU


8 

 

 9 d. – 70 metų, kai Mažeikių rajono Juodeikių kaime 1948 m. gimė istorijos mokytojas, Lie-

tuvos ir Mažeikių rajono politinis bei visuomenės veikėjas, LKJS Mažeikių rajono komiteto instrukto-

rius (1965–1966),Valstybinio radijo ir televizijos komiteto vietinių laidų korespondentas-organizatorius 

(1966–1968), LKJS Mažeikių rajono komiteto skyriaus vedėjas, 2-asis, 1-asis sekretorius (1968–1977), 

LKP Mažeikių rajono komiteto organizacinio skyriaus vedėjas (1977–1979), Mažeikių naftos perdirbi-

mo gamyklos LKP komiteto sekretorius (1981–1987), LKP Mažeikių rajono komiteto 2-asis sekreto-

rius (1987–1988), LKP Mažeikių rajono komiteto sekretorius (1989–1990), LDDP Mažeikių rajono ta-

rybos pirmininkas (1990–1991), UAB „Noris“ direktorius (1991–1992), Lietuvos Respublikos Seimo 

nario padėjėjas (1992–1996), Mažeikių atstovybės UAB „Tėvija“ vadovas (1996–1998), AB „Ventus 

nafta“ degalinės vedėjas (1997–2000), Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotojas (2000–2003), 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovas Telšių apskrityje (2003–2011), nuo 2012 m. Mažeikių rajo-

no savivaldybės mero patarėjas ČEPYS ALGIMANTAS. 

 

 9 d. – 65 metai, kai Mažeikiuose 1953 m. gimė Klaipėdos respublikinės ligoninės gydytojas 

internas (1977–1978), Pagėgių 1-osios rajoninės ligoninės Chirurgijos skyriaus vedėjas (1978–1986), 

Jurbarko ligoninės vyriausiasis gydytojas (1986–2009), Jurbarko Rotary klubo narys, Lietuvos Ligoni-

nių asociacijos prezidentas (2002), gydytojas echoskopuotojas-endoskopuotojas PETKINIS JONAS. 

 

 13 d. – 130 metų, kai Plungės rajono Gečaičių kaime 1888 m. gimė švietėjas, publicistas, ra-

šytojas, knygnešys, mokytojas, 1905 m. revoliucijos dalyvis MIKA ADOMAS. Gyveno, dirbo Sedoje, 

Renave, Mažeikiuose. Mirė 1931-04-23 Plungės rajono Gečaičių kaime.  

 

 14 d. – 70 metų, kai Šilalės rajono Požerės kaime 1948 m. mirė Kelmės rajono Stulgių Šv. 

apaštalo evangelisto Mato bažnyčios vikaras (1892–1899) ir klebonas (1899–1919), žemės ūkio ratelio 

(1901), žemdirbių bedrovės (1907) ir Stulgių vartotojų bedrovės įkūrėjas (1908), Lauko Sodos Šv. Joa-

kimo bažnyčios kunigas (1919–1926), Kelmės rajono Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidė-

jimo bažnyčios vikaras (1926–1933), Šilalės rajono Požerės Kristaus Atsimainymo bažnyčios klebonas 

prelatas (1933–1948), Jotvingių kryžiaus riterių ordino atkūrėjas tarpukario Lietuvoje ir kapitulos didy-

sis kancleris (1938), knygnešys, religinės tematikos knygelių vertėjas, brošiūrų sveikatos tema autorius, 

žolininkas, sumanus ūkininkas, Lietuvos periodinių leidinių bendradarbis SKINDERIS KARIBUTAS 

ANTANAS. Gimė 1869-03-25 Mažeikių apskrities Viekšnių valsčiaus Stumbrų kaime. 

 

 15 d. – 95 metai, kai Mažeikių apskrities Židikų valsčiaus Lūšės kaime 1923 m. gimė Ro-

moje įkurtos Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos ekonomas (1949–1995), ilgametis Italijos lietuvių ben-

druomenės vadovybės narys ir iždininkas, popiežiaus Pauliaus VI kapelionas (1968–1994), monsinjo-

ras (nuo 1968-03-14), Šv. popiežiaus Jono Pauliaus II garbės prelatas (1994–1995), Vatikano Šv. Petro 

bazilikos kapitulos kanauninkas-koadiutorius (nuo 1995 m.), Telšių vyskupijos kunigas prelatas JO-

NUŠAS ANTANAS. Mirė 2015-03-30 Romoje, palaidotas Romos Verano kapinių Vatikano Kapitulos 

koplyčioje. 

 

 16 d. – 90 metų, kai Šiauliuose 1928 m. gimė Kupiškio vidurinės mokyklos (1948–1949), 

Baisogalos vidurinės mokyklos (1949–1954) muzikos mokytojas ir moksleivių chorų vadovas, Šeduvos 

vidurinės mokyklos muzikos ir dainavimo mokytojas, moksleivių dainų ir šokių ansamblio, suaugusių-

jų choro vadovas (1954–1959), Tauragės vidurinių mokyklų muzikos ir dainavimo mokytojas, mokslei-

vių chorų vadovas, kultūros namų dainų ir šokių liaudies ansamblio „Jūra“ meno vadovas ir dirigentas 

(1959–1962), Mažeikių vidurinės mokyklos (nuo 1996 m. M. Račkausko gimnazija) muzikos ir daina-

vimo mokytojas, moksleivių chorų vadovas (1962–1970), nusipelniusio kultūros-švietimo darbuotojo 

garbės vardo nominantas (1965), Mažeikių kultūros namų mišraus choro „Draugystė“ vadovas (1965), 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuva
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuva
https://lt.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%BEeiki%C5%B3_rajono_savivaldyb%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/LKJS
https://lt.wikipedia.org/wiki/Radijas
https://lt.wikipedia.org/wiki/LKJS
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_komunist%C5%B3_partija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%BEeiki%C5%B3_nafta
https://lt.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%BEeiki%C5%B3_nafta
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_komunist%C5%B3_partija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_komunist%C5%B3_partija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Seimas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%BEeiki%C5%B3_rajono_savivaldyb%C4%97s_taryba
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vyriausyb%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Tel%C5%A1i%C5%B3_apskritis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Klaip%C4%97da
https://lt.wikipedia.org/wiki/Pag%C4%97giai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Rotary
https://lt.wikipedia.org/wiki/1965
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Vilniaus 22-osios vidurinės mokyklos muzikos ir dainavimo mokytojas, vaikų ir vyresniųjų klasių mo-

ksleivių choro „Vieversys" vadovas (1972–1991), Vilniaus skaičiavimo mašinų gamyklos vyrų choro 

„Elektronika" meno vadovas ir dirigentas (1973–1977), respublikinių dainų švenčių (1965, 1969, 1987) 

dirigentas, chorų apžiūrų ir konkursų vertinimo komisijos pirmininkas arba narys URBONAVIČIUS 

VYTAUTAS. Mirė 1991-08-14 Vilniuje. 

 

 17 d. – 5 metai, kai Palangoje 2013 m. mirė (palaidotas Čikagoje) skautas, poetas, Ingolštato 

(Vokietija) lietuvių gimnazijos psichologijos mokytojas, filosofas, inžinierius, koncerno „General Elek-

tric“ gamyklos darbuotojas, firmos „Mcdonald“ restoranų įrangos konstruktorius, Lietuvos kaimo rašy-

tojų sąjungos narys, steigėjas savo vardo premijos geriausiems Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazi-

jos jauniesiems poetams (1995),Vinco Kudirkos „Varpo“ premijos laureatas (1997), vertėjas REMYS 

DONIUS. Gimė 1925-02-10 Mažeikiuose. 

 

 17 d. – 5 metai, kai Lemonte 2013 m. mirė Čikagos lituanistinės mokyklos mokytoja, Vinco 

Krėvės literatūrinės premijos JAV laureatė (1975), Lietuvos rašytojų draugijos JAV premijos laureatė 

(1982), Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė (2007), JAV lietuvių poetė, vertėja 

LIŪNĖ SUTEMA (ZINAIDA NAGYTĖ-KATILIŠKIENĖ). Gimė 1927-07-05 Mažeikiuose. 

 

 18 d. – 90 metų, kai Mažeikiuose 1928 m. gimė Kanados karo aviacijos dalinio Prancūzijoje 

lakūnas, vyresnysis leitenantas, jūrų skautas NAVIKĖNAS ALGIMANTAS. Žuvo 1955-02-19 prie 

Cveibrucheno Vakarų Vokietijoje, palaidotas Prancūzijoje. 

 

 18 d. – 55 metai, kai Mažeikių rajono Ukrinų kaime 1963 m. gimė agronomas, vadybos ir 

verslo administratorius, AB „Mažeikių nafta“ Ūkinio cecho viršininkas (1986–1992), AB „Mažeikių 

nafta“ Komercinio skyriaus viršininko pavaduotojas (1992–1993), AB „Mažeikių nafta“ Komercinio 

skyriaus direktoriaus pavaduotojas (1993–1994), Lietuvos ir Airijos degalinių tinklo UAB „Kvisti-

ja“ įkūrėjas (1995) ir generalinis direktorius, Mažeikių verslininkų asociacijos, Mažeikių Rotary klubo, 

Šiaulių pramonės prekybos rūmų narys EIDIMTAS VIRGILIJUS. 

 

 19 d. – 85 metai, kai Tauragėje 1933 m. mirė (palaidotas Tytuvėnuose) kooperatininkas, 

Viekšnių vartotojų draugijos krautuvės vedėjas (1911–1919), Prekybos ir pramonės ministerijos Koo-

peracijos departamento ir Šiaulių srities vartotojų bendrovių sąjungos instruktorius (1919–1921), Lietu-

vos Steigiamojo Seimo narys (1920), pirmojo Lietuvos Seimo atstovas (1922–1923), nuo 1923 m. Že-

mės ūkio ministerijos patarėjas, valstybės revizorius, Dusnūnų girininkas, spaustuvės „Šviesa“ vedėjas 

(1927), Valstybės kontrolės vyr. revizorius Tauragės ir Raseinių apskritims AKMENSKIS JUOZAS. 

Gimė 1882-07-30 Raseinių apskrities Kelmės valsčiaus Kaniūkų kaime. 

 

 20 d. – 95 metai, kai Šiaulių apskrities Tryškių valsčiaus Maldenių kaime 1923 m. gimė pu-

blicistė, poetė, Telšių Žemaičių dramos teatro (1944–1945) ir Šiaulių dramos teatro aktorė (1955), Pa-

pilės ir Akmenės kultūros namų direktorė (1955–1958), Naujosios Akmenės kultūros rūmų dramos ra-

telio vadovė (1958–1964), lituanistė Naujosios Akmenės mokyklose (1964–1970), Akmenės cemento 

gamyklos profsąjunginių kultūros rūmų vaikų sektoriaus vedėja (1970–1973), Akmenės cemento ga-

myklos profsąjunginių kultūros rūmų liaudies teatro režisierė (1973–1978), Žemaičių kultūros draugi-

jos narė, politinė kalinė, tremtinė, Akmenės rajono politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininkė 

(1989–1991), Žemaičių rašytojų sambūrio narė, Lietuvos Nepriklausomybės Sąjūdžio Akmenės sky-

riaus iniciatyvinės grupės narė NIŪNIAVAITĖ STASĖ. Mokėsi 1934–1939 m. Viekšnių valstybinėje 

progimnazijoje. Mirė 2002-07-02 Telšiuose. 

 

https://lt.wikipedia.org/wiki/1965
https://lt.wikipedia.org/wiki/1969
https://lt.wikipedia.org/wiki/1987
https://lt.wikipedia.org/wiki/1991
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vilnius
http://www.mke.lt/Ma%C5%BEeikiai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Taurag%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Tytuv%C4%97nai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Viek%C5%A1niai
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0iauli%C5%B3_apskritis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Pirmasis_Seimas
https://lt.wikipedia.org/wiki/1923
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0viesa_(spaustuv%C4%97)
https://lt.wikipedia.org/wiki/Taurag%C4%97s_apskritis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Raseini%C5%B3_apskritis
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 22 d. – 90 metų, kai Mažeikiuose 1928 m. gimė tapytojas grafikas, skulptorius, koliažų, gra-

viūrų ir lino raižinių kūrėjas, vienas ryškiausių lietuvių išeivijos menininkų, modernistas GAILIUS 

PRANAS. Mirė 2015-12-12 Paryžiuje. 

 

 22 d. – 5 metai, kai Bloomingdale (JAV) 2013 m. mirė (palaidotas Lemonto Šv. Kazimiero 

kapinėse) gydytojas patologas, medicinos mokslų daktaras (1947), Pasaulio ir Amerikos lietuvių gydy-

tojų sąjungos, JAV lietuvių rašytojų draugijos, ateitininkų medikų korporacijos „Gaja“ narys, JAV Lie-

tuvių rašytojų draugijos literatūrinės premijos laureatas (2006), poetas, dailininkas tapytojas LIPSKIS 

ANTANAS. Baigė 1940 m. Mažeikių valstybinę gimnaziją. Gimė 1917-03-24 Viekšnių valsčiaus Čekų 

kaime. 

 

 23 d. – 115 metų, kai Raseinių apskrities Viduklės miestelyje 1903 m. gimė mokytojas, dir-

bęs Papilės, Degimų, Šiaulėnų ir Mažeikių mokyklose (1918–1922), Klaipėdos muitinės valdininkas, 

Kauno „Tautos“ ir „Vilkolakio” teatrų aktorius (1923–1925), Kauno Valstybės teatro (1926–1936 bei 

1938–1940), Valstybės teatro Klaipėdos skyriaus (1936–1938), Vilniaus valstybinio teatro (1940–1944) 

aktorius, Bruklino dramos studijos dėstytojas, Detmoldo, Augsburgo (Vokietija) tremtinių dramos ko-

lektyvo aktorius (1944), Bostono dramos studijos vadovas (1949), Niujorko rusų dramos teatro aktorius 

(1949) KAČINSKAS HENRIKAS. Mirė 1986-09-28 Sunny Hilse (Florida, JAV). 

 

 25 d. – 15 metų, kai Vilniuje 2003 m. mirė Chemijos ir cheminės technologijos instituto jau-

nesnioji mokslinė bendradarbė (1957–1965), vyresnioji mokslinė bendradarbė (1965–1992), chemijos 

mokslų daktarė (1961), mokslinių publikacijų ir penkių išradimų bendraautorė RAMANAUSKIENĖ-

RIMDŽIŪTĖ DALIA BARBORA. Gimė 1935-01-04 Raseinių rajono Šiluvos miestelyje. Baigė 1952 

m. Sedos vidurinę mokyklą. 

 

 

 

 

 2 d. – 20 metų, kai Mažeikiuose 1998 m. įkurtas INVALIDŲ SOCIALINĖS REABILI-

TACIJOS IR PARAMOS CENTRAS. 

 

 6 d. – 125 metai, kai Mažeikių apskrities Židikų valsčiaus Pikelių mietelyje 1893 m. gimė 

pedagogas, filosofijos mokslų daktaras, studentų ateitininkų sąjungos vadovas (1926), žurnalo „Lietu-

vos mokykla“ redaktorius (1925–1935), Kauno Simono Daukanto mokytojų seminarijos direktorius 

(1926–1932), Kauno Marijos Pečkauskaitės gimnazijos steigėjas ir direktorius (1933–1935), Klaipėdos 

pedagoginio instituto dėstytojas, bibliotekos vedėjas (1935–1941), Žemės ūkio akademijos Dotnuvoje 

dėstytojas (1936–1940), Lietuvių katalikų mokytojų sąjungos pirmininkas, spaudos darbuotojas, tremti-

nys RUGINIS KLEMENSAS. Mirė 1986-07-09 Kaune. 

 

 7 d. – 65 metai, kai Skuodo rajono Lenkimų kaime 1953 m. gimė Mažeikių rajono Sedos vi-

durinės mokyklos istorijos mokytoja (1975–1982), Klaipėdos rajono Gargždų vaikų lopšelio-darželio 

„Gintarėlis“ auklėtoja (1982–1985), Skuodo rajono vykdomojo komiteto Nepilnamečių reikalų komisi-

jos atsakingoji sekretorė (1985–1990), Skuodo rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja 

(nuo 1990 m.), Lietuvos invalidų draugijos Skuodo rajono valdybos narė STANIENĖ-JONEIKYTĖ 

VALERIJA.  

 

 7 d. – 10 metų, kai 2008 m. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Nr. 1K-1252 patvirtin-

tas LAIŽUVOS HERBAS, kurio etaloną sukūrė dailininkas Arvydas Každailis. 

VASARIS 

https://lt.wikipedia.org/wiki/1986
https://lt.wikipedia.org/wiki/Florida
https://lt.wikipedia.org/wiki/Florida
http://www.mke.lt/Sedos_gimnazija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_mokykla
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_mokykla
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Kauno_Marijos_Pe%C4%8Dkauskait%C4%97s_gimnazija&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_%C5%BEem%C4%97s_%C5%ABkio_akademija
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Lietuvi%C5%B3_katalik%C5%B3_mokytoj%C5%B3_s%C4%85junga&action=edit&redlink=1
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 9 d. – 75 metai, kai Akmenės rajono Žibikų kaime 1943 m. gimė Mažeikių rajono Užlieknės 

devynmetės mokyklos geografijos ir darbų mokytojas (1963–1994), Buknaičių pagrindinės mokyklos 

geografijos ir gamtos mokytojas (1995–1997), Plinkšių pagrindinės mokyklos geografijos ir istorijos 

mokytojas (1997–2006), kraštotyros būrelio vadovas VIRKUTIS JONAS. Mirė 2006-11-21 Mažeikių 

rajono Plinkšių kaime. Baigė 1963 m. Viekšnių vidurinę mokyklą. 

 

 10 d. – 80 metų, kai Mažeikių rajono Kabaldikų kaime 1938 m. gimė Sedos vidurinės moky-

klos dailės mokytojas (1954–1955), Telšių taikomosios dailės technikumo dėstytojas (1960–1993), Tel-

šių aukštesniosios taikomosios dailės mokyklos dėstytojas (1993–1998), Telšių rajono Ryškėnų seniū-

nijos seniūnas (1995–1997), Telšių rajono meras (1997), Telšių apskrities Savivaldybių priežiūros sky-

riaus vedėjas (1997–1998), Vilniaus dailės akademijos Telšių taikomosios dailės skyriaus dėstytojas 

(1998), Telšių apskrities viršininko patarėjas (1999–2000), Lietuvos Nepriklausomybės gynimo Sausio 

13-osios brolijos Telšių skyriaus pirmininkas, Žemaičių kultūros draugijos narys LAURAITIS ANTA-

NAS ALGIMANTAS. 

 

 11 d. – 155 metai, kai Viekšniuose 1863 m. mirė raštininkas Vilniaus gubernijos valdyboje 

(1829) ir Šiaulių apskrities teisme (1834–1836), sekretorius Šiaulių miesto rotušėje (1836–1845), Kau-

no gubernijos civilinio teismo rūmų vertėjas (1845–1854), mokslininkas, filosofas, skraidymo aparatų 

išradėjas (1843–1850), orlaivių konstruktorius (1855–1862), Lietuvos aviacijos pradininkas, kelių kny-

gų autorius GRIŠKEVIČIUS EMANUELIS JONAS ALEKSANDRAS. Gimė 1809-01-06 Kėdainių 

rajono Krakių apylinkėje. 

 

 11 d. – 95 metai, kai Anykščių rajono Gudonių kaime 1923 m. gimė Dotnuvos rajono Kra-

kių vidurinės mokyklos mokytojas (1946–1951), Viekšnių vidurinės mokyklos lotynų, prancūzų ir vo-

kiečių kalbų mokytojas (1951–1977), direktoriaus pavaduotojas mokymo reikalams, mokytojų ir moki-

nių dramos būrelio režisierius, Šiaulių pedagoginio instituto Pedagogikos katedros docentas (1978–

1991), Mažeikių rajono statistikos skyriaus darbuotojas (1991), Viekšnių vidurinės mokyklos etikos 

mokytojas (1996–1997), rašytojas SIMANONIS KAZYS. Mirė 2001-02-04 Mažeikių rajono Viekšnių 

mieste. 

 

 11 d. – 65 metai, kai Mažeikių rajono Krakių kaime 1953 m. gimė Kauno valstybinio dra-

mos teatro aktorė (1976–1979), TV laidos „Neeilinė šėpa“ įvairių vaidmenų atlikėja (1997–1998), SIH 

vasaros stovyklų Druskininkuose ir Birštone renginių organizatorė (2000–2009), nuo 1983 m. Vilniaus 

teatro „Lėlė“ trupės aktorė ir režisieriaus padėjėja POCEVIČIŪTĖ OLGA. 

 

 16 d. – 90 metų, kai Židikų miestelio pradžios mokyklos kieme 1928 m. atidengtas obeliskas 

ant stačiakampio postamento su metaliniu kryžiumi viršūnėje LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

DEŠIMTMEČIUI paminėti. Betoninis paminklas 1950 m. buvo susprogdintas ir netoliese užkastas. Jo 

liekanos mokytojo Vytauto Sidabro rūpesčiu 1988 m. buvo surastos ir statinys 1989 m. atkurtas pagal 

architekto Henriko Štaudės projektą. 

 

 16 d. – 75 metai, kai Krasnojarsko krašto Kansko miesto kalėjime 1943 m. sušaudytas Lie-

tuvos kariuomenės karininkas, Vidaus reikalų ministerijos darbuotojas (1935–1940), tremtinys RE-

MYS BRONIUS. Gimė 1907-07-28 Mažeikiuose. 

 

 22 d. – 90 metų, kai Mažeikių apskrities Viekšnių miestelyje 1928 m. gimė Raseinių apskri-

ties laikraščio „Stalinietis“ (1947–1949) ir Biržų apskrities laikraščio „Biržiečių tarybinis žodis“(1949–

1950) redaktorius, Raseinių ir Tauragės, Biržų ir Pasvalio apskričių laikraščio „Tiesa“ korespondentas 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Filosofija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Orlaivis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Raseini%C5%B3_apskritis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Raseini%C5%B3_apskritis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Naujas_rytas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Bir%C5%BE%C5%B3_apskritis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Bir%C5%BEie%C4%8Di%C5%B3_%C5%BEodis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Taurag%C4%97s_apskritis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Tiesa_(laikra%C5%A1tis)
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(1947–1950), laikraščio „Tiesa“ redakcijos darbuotojas (1950–1974), dvisavaičio žurnalo „Laikas ir 

įvykiai“ redaktorius (1975–1988), žurnalo „Lietuvos ūkis“ redakcijos darbuotojas (1989–1992), Lietu-

vos Respublikos nusipelnęs žurnalistas (1967), Vinco Mickevičiaus-Kapsuko premijos laureatas (1971), 

publicistas MINIOTAS VYTAUTAS. Mirė 1999-12-03 Vilniuje. 

 

 22 d. – 60 metų, kai Akmenės rajono Tučių kaime 1958 m. gimė Laižuvos pagrindinės mo-

kyklos (1980–1995) ir Mažeikių 6-osios vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja (1995–1996), 

nuo 1996 m. Merkelio Račkausko gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė (kvalifikacija suteikta 

1999 m.), Šatrijos Raganos premijos laureatė (2000), Metų mokytojos nominacijos laureatė (2011), 

Mažeikių rajono laikraščio „Santarvė“ iniciuotos nominacijos „Krašto metų žmogus“ laureatė (2012), 

tautosakos puoselėtoja, poetinių kompozicijų kūrėja, lietuvių literatūros mokomosios knygos 10 klasei 

bendraautorė, straipsnių autorė SKABICKIENĖ-ŠAKYTĖ LAIMA. 

 

 24 d. – 5 metai, kai Jonavoje 2013 m. mirė Mažeikių rajono „Kirovo“ kolūkio vyr. veterina-

rijos gydytojas (1980–1984), Jonavos rajono Kulvos apylinkės veterinarijos ligoninės vedėjas (1984–

1985), Jonavos rajono veterinarijos stoties viršininkas (1985–1991), Jonavos rajono valstybinės veteri-

narijos ligoninės vyr. gydytojas (1991–1995), Lietuvos Respublikos nusipelnęs žemės ūkio darbuotojas, 

Kauno apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas (1995–2011), nuo 2011 m. Na-

cionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Veterinarijos rizikos vertinimo skyriaus ve-

dėjo pavaduotojas ŠIUPARIS VALIUS. Gimė 1957-03-30 Tauragės rajono Meižių kaime. 

 

 24 d. – 15 metų, kai Mažeikių rajone 2003 m. įregistruota TIRKŠLIŲ SENIŪNIJOS BEN-

DRUOMENĖ. 

 

 26 d. – 75 metai, kai Mažeikiuose 1943 m. gimė dailininkas monumentalistas, Lietuvos dai-

lininkų sąjungos narys (1975), eksterjero ir interjero dekoratyvinių kompozicijų kūrėjas, medalininkas 

KAVALIAUSKAS REGIMANTAS POVILAS. 

 

 26 d. – 70 metų, kai Biržų rajono Virškupėnų kaime 1948 m. gimė Vabalninko sviesto ga-

myklos laborantė (1967–1968), Panevėžio ETRM ryšių operatorė (1968–1969), Vabalninko žemės 

ūkio technikumo bibliotekos vedėja (1969–1971), Šiaulių šilumos tinklų laborantė (1974–1985), Ma-

žeikių rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto nepilnamečių reikalų komisijos atsakingoji 

sekretorė (1985–1990), Mažeikių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja (1991–2013) 

GAGIENĖ-MARCINAUSKAITĖ ALDONA. 

 

 28 d. – 105 metai, kai Mažeikių apskrities Pumpurų kaime 1913 m. gimė Lietuvos kariuo-

menės karininkas, dimisijos majoras (1991), Kauno radijo gamyklos darbininkas (1960–1968), Aklųjų 

draugijos Kauno kombinato inžinierius technologas, tremtinys MAŽONAS KAZYS. Mirė 1995-12-13 

Kaune, palaidotas Romainių kapinėse. 

 

 

 28 d. – 90 metų, kai Šiauliuose 1928 m. gimė Kauno miesto architektas (1952–1976), Kauno 

miesto Statybos ir architektūros valdybos viršininkas, vyriausiasis architektas (1976–1987), Lietuvos 

Respublikos valstybinės premijos laureatas (1976), Kauno dailės instituto Architektūros katedros dėsty-

tojas (1987–2007), docentas (1987), Lietuvos kultūros fondo Kauno tarybos pirmininkas (1988–1990), 

Lietuvos liaudies architektas (1985), Architektūros riterio ordino nominantas (1998), Lietuvos architek-

tų sąjungos narys, knygų ir vadovėlių iliustratorius SPRINDYS ALGIMANTAS ANTANAS. Mokėsi 

(1943–1944) Mažeikių gimnazijoje ir (1944–1946) Viekšnių gimnazijoje. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Pasaulis_(%C5%BEurnalas)
https://lt.wikipedia.org/wiki/Pasaulis_(%C5%BEurnalas)
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_%C5%ABkis_(%C5%BEurnalas)
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_kult%C5%ABros_fondas
https://lt.wikipedia.org/wiki/1944
https://lt.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%BEeiki%C5%B3_gimnazija
https://lt.wikipedia.org/wiki/1946
https://lt.wikipedia.org/wiki/Viek%C5%A1ni%C5%B3_gimnazija
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 29 d. – 190 metų, kai Šiaulių apskrities Viekšnių valsčiaus Žibikų kaime 1828 m. gimė kny-

gnešė, daraktorė BERŽANSKIENĖ-ŠIUIPYTĖ BARBORA. Mirė 1893-06-16 Šiaulių apskrities 

Viekšnių valsčiaus Pluogų kaime, palaidota Viekšnių senosiose kapinėse. 

 

 

 

 

 2 d. – 150 metų, kai Sedos valsčiaus Nausodės kaime 1868 m. gimė liaudies skulptorius, 

dievdirbys, knygnešys BARZDYS KAZYS. Mirė 1953-06-22 Plungėje. 

 

 2 d. –90 metų, kai Mažeikiuose 1928 m. gimė vargonininkas, fagotistas, kompozitorius, mu-

zikologas, Niujorko lietuvių vyrų choro „Perkūnas“ meno vadovas ir dirigentas (1967–1975), simfoni-

nio orkestro dirigentas, Bostono ir Bruklino lituanistinių mokyklų mokytojas, vertėjas, lietuviškų gra-

mofono plokštelių kolekcininkas, muzikinių straipsnių autorius STROLIA VYTAUTAS. Mirė 2007-

03-29 Niudžersyje (JAV). 

 

 2 d. – 20 metų, kai 1998 m. įkurtas KARATĖ SPORTO KLUBAS „KAMINARIS“, Ma-

žeikių NVO ir Lietuvos karatė kiokušin federacijos narys. 

 

 3 d. – 70 metų, kai Akmenės rajono Viekšnių miestelyje 1948 m. gimė Akmenės melioraci-

jos įmonės lauko darbininkas (1970–1971), kalvis, metalo dailininkas, Lietuvos Respublikos dailininkų 

sąjungos monumentaliojo meno sekcijos narys, Suomijos kalvių sąjungos garbės narys (1991), lenkų, 

rusų, čekų, estų Kalvių sąjungų paprastasis narys, Lietuvos dailininkų sąjungos narys (1988), suomių ir 

estų Kalvių sąjungos garbės narys, LIONS klubo narys, Mažeikių kalvystės švenčių pradininkas ir ini-

ciatorius STANKUS ALGIRDAS. 

 

 3 d. – 65 metai, kai Akmenės rajono Svirkančių kaime 1953 m. gimė lituanistas, poetas hu-

moristas, prozininkas, dramaturgas, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas (1997), Lietuvos 

rašytojų sąjungos narys (1988), ilgametis laikraščių „Lietuvos aidas“ ir „Lietuvos rytas“ redakcijų 

bendradarbis ERLICKAS JUOZAS. Mokėsi 1964–1971 m. Viekšnių vidurinėje mokykloje. 

 

 3 d. – 55 metai, kai Šiaulių rajono Žilių kaime 1963 m. gimė Akmenės rajono Papilės vaikų 

lopšelio-darželio „Kregždutė“ auklėtoja (nuo 1984 m.), Akmens rajono Papilės Simono Daukanto vidu-

rinės mokyklos mokytoja (pusantrų metų), tarptautinės vaikų stovyklos „Artekas“ darbuotoja (2 metus), 

Akmenės rajono Papilės seniūnijos seniūno pavaduotoja (1995), Karo prievolės administravimo tarny-

bos prie krašto apsaugos ministerijos Karo prievolės centro teritorinio Mažeikių skyriaus viršininkė 

(1995–2004), kapitonė KUPSTYTĖ LINA. Žuvo avarijoje 2004-02-18 Klaipėdos-Mažeikių plente. 

 

 4 d. – 60 metų, kai Mažeikių rajono Šerkšnėnų kaime 1958 m. gimė Lietuvos aklųjų draugi-

jos Šiaulių gamybinio mokymo kombinato darbininkas (1980–1992), Lietuvos aklųjų ir silpnaregių są-

jungos Šiaulių įmonės (Všį „Aksida“) direktoriaus pavaduotojas (nuo 1992 m.), poetas GAILIUS KA-

ZIMIERAS.  

 

 6 d. – 110 metų, kai Kuktiškių valsčiaus Buitūnų kaime 1908 m. gimė Mažeikių apskrities 

agronomas (1930–1934 bei 1935–1939), sodų ir vaisių draugijos „Daržas“ Mažeikiuose įkūrėjas (1931) 

ir jos pirmininkas, Utenos rajono Buitūnų kaime privataus muziejaus-sodybos įkūrėjas (1980), Lietuvos 

šaulių sąjungos raitelių eskadrono vadas, tremtinys PETKEVIČIUS STANISLOVAS. Mirė 1989-04-

22 Utenos rajono Kuktiškės kaime. 

KOVAS 

http://www.mke.lt/Ma%C5%BEeiki%C5%B3_apskritis
http://www.mke.lt/Ma%C5%BEeiki%C5%B3_apskritis
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 6 d. – 80 metų, kai Ignalinos rajono Pakalniškių kaime 1938 m. gimė Tirkšlių vidurinės mo-

kyklos direktoriaus pavaduotoja (1961–1971), Tirkšlių vidurinės mokyklos geografijos ir gamtos paži-

nimo mokytoja (1971–2002), „Žinijos“ draugijos narė, Šatrijos Raganos premijos laureatė (2016), tapy-

toja, tautodailininkė, poetė, Mažeikių krašto literatų ir menų mėgėjų sambūrio „Aura“ narė KRAPAU-

SKIENĖ-ŽURAUSKAITĖ ALMA.  

 

 6 d. – 20 metų, kai Mažeikiuose 1998 m. įteikta PIRMOJI ŠATRIJOS RAGANOS PRE-

MIJA. Laureate tapo Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinės mokyklos lituanistė, ilgametė rašytojos 

memorialinio muziejaus darbuotoja Juodikienė Filomena (1927–2013). 

 

 9 d. – 75 metai, kai Akmenės rajono Papilės miestelyje 1943 m. gimė Telšių rajoninių kul-

tūros namų direktorius, metodininkas (1966–1971), Telšių liaudies dainų ir šokių ansamblio „Mas-

tis“ choreografinės grupės vadovas, respublikinio Žemaitijos taurės sportinių šokių konkurso Telšiuose 

organizatorius ir vyriausiasis teisėjas (1967–1971), Telšių Žemaitės liaudies teatro aktorius, Akmenės 

rajono kultūros skyriaus vedėjas (1971–1975), Naujosios Akmenės cementininkų kultūros rūmų direk-

torius (1975–1979), Mažeikių rajono kultūros skyriaus vedėjas (1979–1983), Respublikinių dainų šven-

čių choreografijos kolektyvų vadovas konsultantas (1965, 1970, 1975, 1980), Paminklų apsaugos bei 

kraštotyros draugijos Akmenės rajono skyriaus pirmininkas, pirmininko pavaduotojas (1971–1979), 

Mažeikių rajono savivaldybės muziejaus muziejininkas (1997–2010), Lietuvos muziejininkų draugijos 

narys, publikacijų istorijos ir kultūros paveldo temomis autorius MUTURAS ALGIMANTAS. Mirė 

2016-04-20 Mažeikiuose. 

 

 10 d. – 15 metų, kai Mažeikių rajone 2003 m. įregistruota ŽIDIKŲ MIESTELIO GĖLIŲ 

GATVĖS BENDRUOMENĖ. 

 

 11 d. – 60 metų, kai Mažeikių rajono Domėnų kaime 1958 m. gimė lietuvių kalbininkė, filo-

logijos mokslų daktarė (1992), Vilniaus universiteto dėstytoja, žemaičių fonetikos tyrinėtoja, mokslinių 

straipsnių autorė MAŽIULIENĖ-REMENYTĖ IRENA IEVA. Mirė 1996-02-18 Vilniuje, palaidota 

Sedoje. 

 

 15 d. – 70 metų, kai Mažeikių rajono Pievėnų kaime 1948 m. gimė Mažeikių rajono „Tary-

binės vienybės“ kolūkio inžinierius mechanikas (1972–1978), Plungės rajono Žlibinų kolūkio inžinie-

rius-mechanikas (1979–1986), Plungės rajono gamybinio žemės ūkio aptarnavimo susivienijimo pirmi-

ninko pavaduotojas (1986–1990), UAB „Rivaksa“ direktoriaus pavaduotojas (1993–1998), Mažeikių 

valstybinės alaus daryklos „Lokys“ inžinierius (1990–1992), AB „Dailuva“ atstovas Rusijoje (1998–

2000), Mažeikių rajono Tirkšlių miestelio seniūnas (2000–2014) SOBUTAS KLEMAS. 

 

 17 d. – 15 metų, kai 2003 m. oficialiai įregistruota Mažeikių rajono ŽEMALĖS KAIMO 

BENDRUOMENĖ. 

 

 20 d. – 85 metai, kai 1933 m. gimė Mažeikių rajono švietimo skyriaus inspektorė, Mažeikių 

vakarinės mokyklos direktorė, Krakių pagrindinės mokyklos direktorė (1982–1998), Krakių pagrindi-

nės mokyklos bibliotekininkė (dirbo puse etato) ir lietuvių kalbos mokytoja (1998–2006), lietuvybės 

puoselėtoja JACKEVIČIENĖ STEFANIJA. Mirė 2016-12-17 Mažeikių rajono Krakių kaime. 

 

 21 d. – 10 metų, kai Klaipėdos rajono Gargždų mieste 2008 m. mirė Mažeikių valstybinės 

gimnazijos chemijos mokytojas (1944–1952), Gargždų Statybinių medžiagų kombinato darbuotojas 

BARTAŠIŪNAS VACLOVAS. Gimė 1917-03-30 Kauno rajono Vilemų kaime. 

http://www.mke.lt/Dom%C4%97nai
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 25 d. – 80 metų, kai Mažeikių rajono Renavo kaime 1938 m. gimė dailininkas keramikas, ta-

pytojas, pedagogas, tremtinys NAVARDAUSKAS VAIDOTAS. 

 

 26 d. – 65 metai, kai Telšiuose 1953 m. gimė Mažeikių 2-osios vidurinės mokyklos chemi-

jos ir buities darbų mokytoja (1976–1980), Mažeikių 5-osios vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduo-

toja užklasiniam darbui (1980–1990) bei Mažeikių rajono Žemalės devynmetės mokyklos direktorė 

(1990–1993), Mažeikių rajono Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinės mokyklos (nuo 2015 m. gimna-

zijos) direktorė ŠIRVINSKIENĖ-MIKAITĖ RIMA. 

 

 28 d. – 80 metų, kai Mažeikių apskrities Viekšnių valsčiaus Kapėnų kaime 1938 m. gimė 

muzikologas, Lietuvos radijo muzikos redaktorius (1959–1960), Lietuvos Mokslų akademijos Lietuvių 

kalbos ir literatūros instituto Tautosakos sektoriaus vyresnysis laborantas, Fonogramų kabineto vedėjas 

(1961–1967), savaitraščio „Kalba Vilnius“ muzikos redaktorius (1967–1986), Lietuvos televizijos Mu-

zikos redakcijos vyriausiasis redaktorius (1974–1976), Kultūros ministerijos Repertuaro redakcijos ko-

legijos narys (1986–1991), laikraščio „Muzikos barai“ vyriausiasis redaktorius (1989–1996), Kultūros 

ministerijos vyriausiasis specialistas muzikai (1992–2001), Vlado Jakubėno premijos laureatas (1993), 

Lietuvos radijo laidos „Tautiečių balsai“ autorius ir vedėjas (1991–2002), Kultūros ministerijos publi-

cistikos premijos laureatas (2008), Lietuvos kompozitorių sąjungos (1972), kompozitoriaus Vlado Ja-

kubėno draugijos (1992), Lietuvos muzikų sąjungos (1988), Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros 

draugijos (2006), Žemaičių kultūros draugijos (2013), Lietuvos Respublikos Gedimino ordino kavalie-

rių draugijos narys, monografijų, straipsnių, vokalinės muzikos rinkinių, prisiminimų autorius JUOD-

PUSIS VACLOVAS. 

 

 28 d. – 15 metų, kai Mažeikių rajone 2003 m. įkurta KATALIKIŲ MOTERŲ DRAUGI-

JA, esanti NVO ir asociacijos „Apskritas stalas“ narė. 

 

 30 d. – 130 metų, kai Mažeikių apskrities Židikų valsčiaus Pikelių miestelyje 1888 m. gimė 

karininkas, Rusijos kariuomenės štabo kapitonas (1912–1918), Lietuvos Krašto apsaugos ministerijos 

Rikiuotės skyriaus viršininkas (1918), generalinio štabo viršininkas (1919), Kauno bataliono VII pėsti-

ninkų pulko vadas (1919), pulkininkas leitenantas (1919), Lietuvos ypatingųjų reikalų karininkas prie 

kariuomenės vado (1921–1922), Biržų apskrities karo komendantas (1922–1928), IX pėstininkų pulko 

vadas (1928–1930), Lietuvos kariuomenės divizijos generolas (1937), Amerikos lietuvių sąjungos „Ra-

movės" skyriaus bei Lietuvių piliečių klubo garbės narys ADAMKAVIČIUS EDVARDAS. Mirė 

1957-05-10 Vorčesteryje (JAV). 

 

 

 

 

 1 d. – 95 metai, kai Mažeikių apskrities Židikų miestelyje 1923 m. gimė Šilutės rajono Švė-

kšnos Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčios vikaras (1949–1950), Šilalės rajono Kaltinėnų Šv. Jono krikšty-

tojo bažnyčios (1950–1951) ir Kretingos rajono Salantų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapi-

jos vikaras (1951–1952), klebonas Mažeikių rajono Rubikų Šv. Roko bažnyčios (1952–1953), Šiaulių 

rajono Raudėnų Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčios (1953–1954), Plungės rajono Kantaučių Švč. 

Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios (1954–1956), Mažeikių rajono Žemalės Viešpaties 

Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios (1956–1957), tremtinys (1957–1962), klebonas Šiaulių 

rajono Žarėnų-Latvelių Šv. Mikalojaus bažnyčios (1962–1967), Klaipėdos rajono Plikių Šv. Šeimos – 

Jėzaus, Marijos ir Juozapo bažnyčios (1967–1971) bei Endriejavo Šv. apaštalo Andriejaus bažnyčios 

(1971–1976), Klaipėdos rajono Judrėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčios (1976–1981), Kretingos ra-

BALANDIS 
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jono Grūšlaukės Šv. Jono Nepomuko bažnyčios (1981–1989), rezidentas kunigas jubiliatas BUNKUS 

ANTANAS. 

 

 1 d. – 80 metų, kai Mažeikių rajono Kentaučių kaime 1938 m. gimė eseistas, prozininkas, 

poetas, vertėjas, Skuodo rajono bibliotekos vedėjas (1956–1958), Skuodo rajono komjaunimo komiteto 

instruktorius (1958–1959), Skuodo rajono laikraščio „Pergalė“ redaktoriaus pavaduotojas (1959–1960), 

Skuodo rajono komjaunimo komiteto 1-asis sekretorius (1960–1961), Skuodo rajono laikraščio „Perga-

lė“ redaktorius (1961–1962), taip pat to paties leidinio pakeistu pavadinimu „Mūsų žodis“ redaktoriaus 

pavaduotojas (1962–1965), LKP Skuodo rajono komiteto sekretorius (1965–1970), laikraščio „Kom-

jaunimo tiesa“ redaktoriaus pavaduotojas (1970–1972), Lietuvos rašytojų sąjungos narys (1974), žur-

nalo „Nemunas“ vyriausiasis redaktorius (1970–1990), nuotykių ir fantastikos laikraščio „Velniova-

ra“ redaktorius (1991–1993), leidyklos „Eridanas“ redaktorius (1993–1998), Lietuvos Respublikos nu-

sipelnęs kultūros veikėjas (1998), žurnalistas, kritikos straipsnių, recenzijų autorius INIS LAIMONAS. 

 

 1 d. – 65 metai, kai Vilkaviškyje 1953 m. gimė Šiaulių odos ir avalynės gamybinio susivie-

nijimo „Elnias“ Mažeikių avalynės fabriko darbuotoja (1976–1977), pamainos viršininkė (1977–1981), 

cecho viršininkė (1981–1985), inžinierė (1985–1991) bei TŪB „Staleks“ direktorė (1991–1992), UAB 

„Termiso“ komercijos direktorė (1992–1998), nuo 1994 m. UAB „Saulenė“ direktorė STANKEVI-

ČIENĖ-DŽENKAITYTĖ STANISLOVA. 

 

 1 d. – 30 metų, kai 1988 m. Mažeikių moksleivių namuose įkurta DAILĖS STUDIJA. Va-

dovė Genė Brasienė. 

 

 3 d. – 10 metų, kai Mažeikių rajone 2008 m. įregistruotas PALNOSŲ BENDRUOMENĖS 

CENTRAS. 

 

 4 d. – 765 metai, kai pirmą kartą Pietų Kuršo dalybų akte 1253 m. paminėtas DAPŠIŲ KAI-

MAS. 
 

 4 d. – 60 metų, kai Mažeikių rajono Spurganų kaime 1958 m. gimė Mažeikių 1-osios viduri-

nės mokyklos rusų kalbos mokytoja (1981–1992), Mažeikių „Ventos“ vidurinės mokyklos (nuo 2009 

m. pagrindinė) etikos mokytoja (1992–2012), nuo 2012 m. Mažeikių rajono Gabijos gimnazijos etikos 

mokytoja ekspertė, Mažeikių rajono etikos mokytojų metodinio ratelio pirmininkė, edukologijos magis-

trė, metodinių leidinių, straipsnių autorė, etikos vadovėlių bendraautorė DIRGINČIENĖ-BUDRYTĖ 

REGINA. 
 

 5 d. – 765 metai, kai pietinių Kuršo žemių padalijimo tarp Kuršo vyskupo ir Kryžiuočių or-

dino akte 1253 m. pirmą kartą paminėtas GRIEŽĖS KAIMAS. 
 

 5 d. – 765 metai, kai Livonijos ordino ir Kuršo vyskupijos teritorijų dalybų akte 1253 m. pa-

minėtas GRŪSTĖS KAIMAS. 
 

 9 d. – 60 metų, kai Mažeikių rajono Lėtenių kaime 1958 m. gimė Klaipėdos valstybinio mu-

zikinio teatro operos solistė (nuo 1985 m.), lietuviškos muzikos ansamblio „Kupolė" solistė, Klaipėdos 

S. Šimkaus konservatorijos vokalo dėstytoja (nuo 1985 m.), Lietuvos teatro sąjungos Klaipėdos muzi-

kinio teatro skyriaus pirmininko pavaduotoja BALSYTĖ VALERIJA. 
 

 9 d. – 15 metų, kai Mažeikių rajone 2003 m. įregistruota RAČALIŲ KAIMO BENDRUO-

MENĖ. 
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 10 d. – 90 metų, kai Klaipėdoje 1928 m. gimė Chemijos ir chemijos technologijos instituto 

mokslo darbuotojas (1951–1974), habilituotas fizinių chemijos mokslų daktaras (1973), profesorius 

(1975), Vilniaus inžinerinio statybos instituto (dabar – Gedimino technikos universitetas) Statybos eko-

nomikos fakulteto Chemijos katedros vedėjas (1974–1991), Vilniaus technikos universiteto Statybinių 

medžiagų katedros profesorius (1991–1993), Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas (1991–1995), 

žurnalų „Lietuvos TSR MA darbai“ (B serija) ir „Chemija“ redaktorių kolegijų narys, specializuotos di-

sertacijų gynimo tarybos narys, daugelio disertacijų oponentas ar gynimo komiteto narys ir gamtos mo-

kslų (chemija) mokslinių laipsnių, vardų Nostrifikacijos komisijos pirmininkas (nuo 1993 m.), moksli-

nių straipsnių iš analizinės chemijos autorius, filatelistas NORKUS POVILAS. Baigė 1946 m. Mažei-

kių gimnaziją. Mirė 2016-04-28 Vilniuje. 

 

 10 d. – 75 metai, kai Telšių apskrities Alsėdžių valsčiaus Šarnelės kaime 1943 m. gimė vais-

tininkas, Lvovo medicinos instituto aspirantas (1970–1973), Kauno medicinos instituto (KMI) Farma-

cinės chemijos ir farmakognozijos katedros vyriausiasis dėstytojas (1973–1979), KMI Farmacinės che-

mijos ir farmakognozijos katedros docentas (1980–1983) ir vedėjas (1983–1987), Kauno medicinos in-

stituto Analizinės ir toksikologinės chemijos katedros vedėjas (1987–2008) ir Farmacijos fakulteto de-

kanas (1996–2006), profesorius (1990), Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) dėstytojas 

(1973–2011), išradimų autorius VAINAUSKAS PAULIUS. Baigė 1962 m. Mažeikių rajono Sedos vi-

durinę mokyklą. 

 

 

 10 d. – 70 metų, kai Mažeikių rajono Pocaičių kaime 1948 m. gimė Kelmės vaikų muzikos 

mokyklos (1972–1980) ir Mažeikių muzikos mokyklos mokytoja (1980–1985) bei Chorinio dirigavimo 

skyriaus vedėja, chorvedė (1985–2015), Mažeikių trečiojo amžiaus universiteto mišraus choro „Melo-

dija“ vadovė GRUŠIENĖ-VAIŠVILAITĖ JANINA. 

 

 

 11 d. – 15 metų, kai Mažeikių rajone 2003 m. įregistruota RENAVO KAIMO BENDRUO-

MENĖ. 

 

 

 11 d. – 15 metų, kai 2003 m. įkurta MAŽEIKIŲ KREDITO UNIJA, priklausanti Lietuvos 

centrinei kredito unijai. 

 

 

 12 d. – 115 metų, kai Mažeikiuose 1903 m. gimė Lietuvos kariuomenės karininkas, Kretin-

gos XV šaulių rinktinės vado padėjėjas (1936–1940), Kretingos rajono Darbėnų pradžios mokyklos 

mokytojas (1940), Kretingos apskrityje pogrindyje veikusios organizacijos „Geležinis Vilkas“ grupės 

vadas (1940–1941), politinis kalinys (1941), Kretingos, Eišiškių ir Telšių apskričių viršininkas (1941–

1943), inspektorius Palangoje (1943–1944), Kretingos apskrities komendantūros darbuotojas (1944), 

LKVS „Ramovė“ garbės narys, žurnalistas emigracijoje ŽADVYDAS OSVALDAS. Mirė 1994-02-18 

Palm Springse (Kalifornija). 

 

 

 12 d. – 70 metų, kai Sedoje 1948 m. įkurtas PIRMASIS MAŽEIKIŲ APSKRITYJE 

„PERGALĖS“ KOLŪKIS. 
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 12 d. – 50 metų, kai Tauragėje 1968 m. gimė Pakruojo rajono Linkuvos gimnazijos muzikos 

mokytojas (1993–1994), Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios vikaras kunigas (1996–2000), Mažei-

kių Merkelio Račkausko gimnazijos tikybos mokytojas (1996–2000), Melburno mieste (Australija) lie-

tuvių katalikų dvasinės sielovados kapelionas (2000–2003), Telšių rajono Eigirdžių Dievo Apvaizdos 

bažnyčios klebonas bei Telšių vyskupijos Jaunimo centro direktoriaus pavaduotojas (2003–2004), Airi-

jos sostinėje Dubline esančios Šv. Andriejaus bažnyčios kapelionas kunigas (nuo 2005 m.), bajorų Dar-

gevičių palikuonis, Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos garbės ženklo „Lietuvos tūkstantmečio žvai-

gždė“ nominantas (2009), JKRO riteris (nuo 2012 m.), Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos narys, 

Lietuvių Tarptautinio Heraldikos Fondo garbės narys, dainų kūrėjas ir atlikėjas ARNAŠIUS EGIDI-

JUS. 

 

 

 16 d. – 65 metai, kai Mažeikių rajono Vadagių kaime 1953 m. gimė fizikas, biofizikas, opti-

kas, lazerių mokslo Lietuvoje pradininkas, išradėjas, fizinių mokslų daktaras (1982), profesorius, Lietu-

vos Respublikos Ministrų Tarybos premijos (1988) bei Lietuvos mokslo premijos laureatas (1994), vie-

nas iš tolygiai derinamo bangos ilgio pikosekundinių ir femtosekundinių parametrinių lazerių kūrėjų 

(1995), Lietuvos šviesuolis už „Faros“ lazerio išradimą (2005), Partnerystės pažangos premijos laurea-

tas (2007), nuo 1995 m. UAB mokslinės-gamybinės firmos „Šviesos konversija“ vadovas, Vilniaus 

universiteto Kvantinės elektronikos katedrosTrumpųjų  egion  optikos laboratorijos vyriausiasis 

mokslo darbuotojas (1975–2008), už mokslines inovacijas „Globalios Lietuvos apdovanojimo laimėto-

jas (2014), mokslo darbų autorius ir bendraautorius DANIELIUS ROMUALDAS. 

 

 

 17 d. – 60 metų, kai Mažeikių rajono Knabikų kaime 1958 m. gimė Lietuvos ir Mažeikių ra-

jono profsąjungų, politinė bei visuomenės veikėja, nuo 1998 m. AB „Mažeikių nafta“ profesinės sąjun-

gos tarybos pirmininkė, nuo 2006 m. Žemaitijos  egion Mažeikių rajono profesinių sąjungų centro pir-

mininkė VILIMIENĖ VIRGINIJA. 

 

 

 22 d. – 80 metų, kai Mažeikiuose 1938 m. gimė lietuvių išeivijos tapytojas grafikas, meno 

magistras (1962), Parsons dizaino mokyklos Niujorke (1970–1983), Prinstono universiteto Naujajame 

Džersyje (1979–1989), Niujorko Cooper Union meno mokyklos (1987–1991), Pensilvanijos universite-

to (1990–1993), Niujorko State Stony Brook universiteto (1994–2006), Vilniaus dailės akademijos Ta-

pybos katedros dėstytojas (1992 m. vieną semestrą), PLB kultūros tarybos dailės premijos laureatas 

(1989), Vilniaus dailės akademijos garbės profesorius (2014), straipsnių apie meną autorius ZAPKUS 

KĘSTUTIS. Nuo 1965 m. gyvena ir dirba Niujorke, Ist Marione (JAV). 

 

 

 22 d. – 65 metai, kai Marijampolėje 1953 m. gimė dailininkas, Plungės 3-iosios vidurinės 

mokyklos piešimo, braižybos mokytojas (1977–1980) bei AB „Mažeikų nafta“ interjero apipavidalin-

tojas (1980–1993), Mažeikių kultūros centro vadovas (1993–2001), Všį „Naftakis“ direktorius (2001–

2008), laisvas menininkas PETRAVIČIUS ALGIRDAS. 

 

 24 d. – 55 metai, kai Šilalės rajono Kvėdarnos miestelyje 1963 m. gimė istorikas, Mažeikių 

krašto muziejaus mokslinis bendradarbis (1989–2005), senojo amato – tošininkystės puoselėtojas, tau-

todailininkas (1999), sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradicinis amatininkas (2010), X-osios res-

publikinės konkursinės liaudies meno parodos „Aukso vainikas” laureatas (2014), Lietuvos tautodaili-

http://lietuvai.lt/wiki/Dublinas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kvantin%C4%97s_elektronikos_katedra
http://www.wikiwand.com/lt/Lietuva
http://www.wikiwand.com/lt/Ma%C5%BEeiki%C5%B3_rajono_savivaldyb%C4%97
http://www.wikiwand.com/lt/Ma%C5%BEeiki%C5%B3_rajono_savivaldyb%C4%97
http://www.wikiwand.com/lt/1998
http://www.wikiwand.com/lt/Ma%C5%BEeiki%C5%B3_nafta
http://www.wikiwand.com/lt/2006


19 

 

ninkų sąjungos, tautinio paveldo gamintojų asociacijos, eksperimentinės archeologijos klubo „Pajauta” 

narys, nuo 2005 m. Mažeikių muziejaus vyriausiasis muziejininkas RAMANAUSKAS VYTAUTAS. 

 

 25 d. – 75 metai, kai Mažeikių rajono Pievėnų kaime 1943 m. gimė anglistas, Vilniaus VAB 

„Inturistas“ gidas-vertėjas (1965), Vilniaus universiteto Anglų kalbos katedros dėstytojas (1970–1971), 

Vilniaus universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Anglų kalbos katedros vedėjas (1971–1979) ir 

vyresnysis mokslinis bendradarbis (1980–1981), Lietuvos kūno kultūros instituto Kalbų katedros vedė-

jas (1981–1993), filologijos mokslų daktaras, docentas (1993), mokslinių straipsnių autorius ir vadovė-

lių aukštosioms mokykloms bendraautorius, vertėjas DRAZDAUSKAS ADOMAS. 

 

 26 d. – 70 metų, kai Mažeikių rajono Kalvių kaime 1948 m. gimė Tekstilės pramonės Moks-

linio tyrimo instituto inžinierius (1972–1975), Kauno skaičiavimo technikos remonto gamyklos elek-

tromechanikas (1975–1976), Kauno skaičiavimo technikos remonto gamyklos Techninės kontrolės 

skyriaus vyresnysis meistras (1976–1977), Kauno skaičiavimo technikos remonto gamyklos Techninio 

skyriaus viršininkas (1977–1980) ir vyriausiasis inžinierius (1980–1984), Kauno informacinio skaičia-

vimo centro viršininkas (1984–1987), Kauno miesto bei rajono Statistikos skyriaus viršininkas (1987–

1991), Kauno apskrities statistikos valdybos viršininkas LIUTKUS JUOZAS. 

 

 26 d. – 60 metų, kai Švenčionių mieste 1958 m. gimė Mažeikių Švč. Jėzaus širdies bažny-

čios (1986–1989) ir Klaipėdos Taikos Karalienės bažnyčios vikaras (1989), Nidos Švč. Mergelės Mari-

jos Krikščionių pagalbos (1989 m. 6 mėnesius), Kelmės rajono Šaukėnų Švč. Trejybės bažnyčios 

(1989–1995), Akmenės rajono Papilės Šv. Juozapo bažnyčios (1996–2002), Panevėžio rajono Smilgių 

Šv. Jurgio bažnyčios (2002 m. 7 mėnesius), Panevėžio rajono Užpalių Švč. Trejybės bažnyčios klebo-

nas kunigas (nuo 2003 m.), poetas ir dainų atlikėjas BUČELIS JONAS. 

 

 27 d. – 115 metų, kai Marijampolėje 1903 m. gimė Mažeikių valstybinės gimnazijos moky-

tojas (1942–1961), mokymo dalies vedėjas, Mažeikių valstybinės gimnazijos literatūros, meno būrelių 

vadovas (1942–1953), mokytojų meno saviveiklos vadovas (1942–1961), Mažeikių miesto kultūros na-

mų dramos ratelio vadovas, režisierius (1949–1950), Mažeikių švietimo skyriaus pedagoginio kabineto 

vedėjas (1953–1959), „Žinijos“ draugijos Mažeikių skyriaus pirmininkas, sekretorius (1953–1961), 

Mažeikių liaudies teismo tarėjas (1957), Lietuvos Respublikos nusipelnęs mokytojas (1957), jūrų skau-

tas KRULICKAS VYTAUTAS. Mirė 1997-06-03 Mažeikiuose. 

 

 29 d.– 85 metai, kai Kaune 1933 m. mirė prozininkas, publicistas, literatūros istorikas, kriti-

kas, draudžiamos spaudos platintojas, lietuviškų mokyklų kūrėjas, slaptos klierikų Lietuvos mylėtojų 

draugijos narys, Mintaujos (dabar Jelgavos miestas Latvijoje) lietuvių parapijos vikaras (1894–1895), 

Mosėdžio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios vikaras (1895–1898), Kretingos apskrities Kulių Šv. vysku-

po Stanislovo bažnyčios vikaras (1898–1901), Kuršėnų valsčiaus Micaičių Nukryžiuotojo Jėzaus baž-

nyčios filialistas (1901–1902), Krekenavos valsčiaus Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko bažnyčios kuni-

gas (1902–1905), Jurbarko rajono Stakių Šv. Antano Paduviečio bažnyčios kunigas (1906–1907), kleri-

kalinio laikraščio „Tėvynės sargas“ redaktorius (1897–1902), laikraščio „Žinyčia“ redaktorius (1900–

1902), vienas iš Vilniaus Didžiojo seimo organizatorių (1905), pirmojo lietuvių dienraščio „Vilniaus ži-

nios“ (1907), laikraščio „Viltis“ (1907–1911) bendradarbis, Lietuvos mokslo draugijos (1907), „Rūtos” 

draugijos (1908) ir Lietuvos dailės draugijos narys, Mažeikių rajono Laižuvos Švč. Trejybės bažnyčios 

klebonas (1911–1914), lietuviškai leidžiamo savaitraščio „Rygos balsas“ redaktorius (1914–1915), Pet-

rograde vienas Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti veikėjų (1915–1918), laikraščio „Lie-

tuvos aidas“ redaktorius (1918), laikraščio „Nepriklausoma Lietuva“ steigėjas bei redaktorius (1919–

1920), Kaune Vytauto Didžiojo (Švenčiausiosios Mergelės Marijos ėmimo į dangų) bažnyčios rekto-

https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_myl%C4%97toj%C5%B3_draugija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_myl%C4%97toj%C5%B3_draugija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvi%C5%B3_draugija_nukent%C4%97jusiems_d%C4%97l_karo_%C5%A1elpti
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_aidas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_aidas
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rius (1920–1932), laikraščio „Tauta“ (1920), Lietuvos šaulių sąjungos žurnalo „Trimitas“ (1920), Švie-

timo ministerijos žurnalo „Mūsų senovė“ redaktorius (1921–1922), vienas iš Vytauto Didžiojo Karo 

muziejaus Kaune kūrėjų, Lietuvai pagražinti draugijos (įkurta 1921 m.) valdybos pirmasis pirmininkas, 

Kaune Lietuvos universiteto lietuvių literatūros istorijos dėstytojas (1922–1929), docentas (1924), gar-

bės daktaras (1929), Lietuvių rašytojų ir žurnalistų sąjungos signataras, pirmasis jos pirmininkas, Kau-

ne Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Rašliavos muziejaus steigėjas (1923) ir vedė-

jas, eksponatų rinkėjas ir tvarkytojas (1923–1929), XXVII knygos mėgėjų draugijos valdybos narys ir 

iždininkas (1930–1933), kanauninkas TUMAS-VAIŽGANTAS JUOZAS. Gimė 1869-09-20 Ukmer-

gės apskrities Svėdasų valsčiaus Malaišių kaime. 

 

 29 d. – 70 metų, kai Mažeikių apskrities Viekšnių mieste 1948 m. gimė Molėtų muzikos 

mokyklos mokytoja (1970–1973), Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos mokytoja, Plungės švieti-

mo darbuotojų moterų choro vadovė (1982–1986), Plungės meno mokyklos Teorijos skyriaus vedėja, 

Plungės rajono savivaldybės Kultūros centro politinių kalinių ir tremtinių mišraus choro „Tėvynės ilge-

sys“ vadovė (nuo 1989 m.), Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos muzikinio ugdymo 

ekspertų komisijos narė (1996–1998), Sausio 13-osios brolijos Plungės skyriaus pirmininkė, Lietuvos 

muzikų sąjungos narė, vertėja LIZDENYTĖ AGNIETĖ. 

 

 

 

 

 1 d. – 50 metų, kai Telšių rajono Dadotkų kaime 1968 m. gimė zooinžinierė, Plinkšių agro-

prekybinio tarybinio ūkio gyvulininkystės brigadininkė (1991), UAB „Eršketas“ pardavėja (1995–

1999), Plinkšių pagrindinės mokyklos biologijos, gamtos ir chemijos mokytoja (1999–2008), Žemaiti-

jos skautų organizacijos Medeinos draugovės įkūrėja (2008) ir vadovė Sedoje, vyresnioji skautė, Šatri-

jos Raganos premijos laureatė (2017), nuo 2008 m. Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos biologijos ir 

chemijos mokytoja, Užežerės seniūnaitė KATKUVIENĖ-VIČIUTĖ VIRGINIJA. 

 

 1 d. – 5 metai, kai Mažeikiuose 2013 m. oficialiai įkurta visuomeninė JAUNIMO ORGA-

NIZACIJA „STREET WORKOUT“, užsiimanti ir propaguojanti gatvės gimnastikos sportą. 

 

 2 d. – 65 metai, kai Mažeikių rajono Pievėnų kaime 1953 m. gimė Mažeikių centrinės bib-

liotekos Vaikų literatūros skyriaus vedėja (1976–1978) bei Metodikos skyriaus vedėja (1978–1980), 

Mažeikių centrinės bibliotekos direktorė (1980–2015), Šatrijos Raganos priemijos laureatė (2003), bib-

liotekininkė JONAUSKIENĖ-DRAZDAUSKAITĖ ALDONA. 

 

 3 d. – 5 metai, kai Mažeikių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos teritorijoje 2013 m. pastatyta 

medinė ŠV. FLORIJONO SKULPTŪRA. Autorius – tautodailininkas Antanas Murauskas. 

 

 4 d. – 95 metai, kai Mažeikių apskrities Židikų valsčiaus Butikių kaime 1923 m. gimė Lietu-

vos valstybinės filharmonijos bei valstybinio operos ir baleto teatro solistas (1954–1977), Vilniaus kul-

tūros mokyklos dėstytojas (1976–1986), tenoras USINAS VLADAS. Mirė 2005-01-30 Vilniuje. 

 

 4 d. – 60 metų, kai Mažeikių rajono Padvarninkų kaime 1958 m. gimė Mažeikių rajono Tir-

kšlių vidurinės mokyklos (1981–1987) ir Mažeikių 50-osios profesinės technikos mokyklos mokytojas 

(1987–1991), Mažeikių rajono karinės taikomosios daugiakovės rinktinės treneris (1983–1989), įvairių 

sporto šakų daugkartinis Mažeikių ir Telšių rajonų bei Žemaitijos zonos prizininkas ir čempionas, Lie-

tuvos Respublikos Kultūros ministerijos kultūros paveldo inspektorius (1991–1995), Lietuvos Respub-

GEGUŽĖ 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvi%C5%B3_ra%C5%A1ytoj%C5%B3_ir_%C5%BEurnalist%C5%B3_s%C4%85junga
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuva
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuva
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuva
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likos Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento Telšių teritorinio padalinio dar-

buotojas (1995–1997), Mažeikių muziejaus direktoriaus pavaduotojas (1997–2005), Mažeikių krašto 

kultūros premijos laureatas (2005), istorikas, redaktorius, Vilniaus dailės akademijos Telšių dailės fa-

kulteto lektorius (nuo 2005 m.), Lietuvos istorijos ir Tėviškės pažinimo draugijų narys, Žemaičių aka-

demijos tarybos tikrasis narys, straipsnių istorine tema autorius ir knygų bendraautorius ŠVEREBAS 

POVILAS. 

 

 5 d. – 130 metų, kai Marijampolės rajono Igliaukos kaime 1888 m. gimė Mažeikių valdžios 

gimnazijos direktorius (1927–1933), Alytaus apskrities viršininkas (1940), Alytaus gimnazijos mokyto-

jas (1940–1945), Alytaus švietimo skyriaus vedėjas (1945–1951), Alytaus mokytojų seminarijos direk-

torius (1951–1957), matematikos mokytojas TOTORIUS STASYS. Mirė 1977-05-07 Alytuje. 

 

 5 d. – 130 metų, kai Latvijoje buvusiame Agluonos vienuolyne 1888 m. mirė vienuolis ber-

nardinas, religinio turinio knygelės vertėjas, 1863 m. sukilimo dalyvis, gediminaičių dinastijos palikuo-

nis BERŽANSKIS GABRIELIUS. Gimė apie 1835–1838 m. Viekšnių valsčiaus Pluogų vienkiemyje. 

 

 5 d. – 90 metų, kai Šiaulių rajono Kinkupių kaime 1928 m. gimė finansininkė, Viekšnių paš-

to skyriaus viršininkė (1963–1972), Klaipėdos rajono ryšių mazgo viršininko pavaduotoja (1979–1985), 

dailininkė, Lietuvos dailininkų sąjungos narė STRAVINSKAITĖ JADVYGA. Mirė 2006-08-21 Klai-

pėdos rajono Baublių kaime. 

 

 8 d. – 85 metai, kai Mažeikiuose 1933 m. gimė poetas, žurnalistas, Klaipėdos krašto literatų 

vadovas (1954–1957), Mažeikių rajono laikraščio „Komunistinis rytojus“ bendradarbis VIRKUTIS 

ROMAS. Mirė 1957 m. birželio mėnesio pabaigoje. 

 

 8 d. – 80 metų, kai Mažeikių rajono Ketūnų pradžios mokyklos aikštelėje 1938 m. pašven-

tintas keturių dalių granito PAMINKLAS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS DVIDEŠIMTME-

ČIUI paminėti. Statinio vietą žymi buvę pamatai. 

 

 8 d. – 50 metų, kai Mažeikių rajono Leckavos kaime 1968 m. gimė Mažeikių statybos tresto 

dailidė (1986), Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gaisrininkas 

(1988–1998), Mažeikių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesys (1998–2008), fotografas VAR-

NAS SIGITAS. 

 

 8 d. – 10 metų, kai Mažeikiuose 2008 m. mirė ekonomistas, Mažeikių elektrotechnikos ga-

myklos ir Kuro tiekimo bazės darbuotojas, mero pavaduotojas ekonomikai, Mažeikių rajono savival-

dybės meras (1996–1997), Mažeikių savivaldybės tarybos narys (1995–1997, 1997–2000, 2003–2007), 

tremtinys, politinis ir visuomenės veikėjas MAŽEIKIS JONAS. Gimė 1931-03-26 Viekšniuose. 

 

 12 d. – 35 metai, kai 1983 m. Mažeikiuose įkurtas LOPŠELIS-DARŽELIS „PASAKA“, 

nuo 2013 m. Lietuvos Valdorfo vaikystės pedagogikos iniciatyvų asociacijos narys. 

 

 13 d. – 75 metai, kai Mažeikiuose 1943 m. gimė poetas, Kazachijos statybų mechaninių dir-

btuvių darbuotojas (1964–1965), Lietuvos rašytojų sąjungos narys (1966), žurnalo „Nemunas“ literatū-

ros skyriaus vedėjas (1967–1972), Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus literatūrinis konsultantas 

(1972–1982) bei „Poezijos pavasario“ laureatas (1979), Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus at-

sakingasis sekretorius (1982–1988), žurnalo „Nemunas“ vyriausiasis redaktorius (1991–2004), Lietu-

vos kultūros ir meno premijos (2011) ir Kauno meno kūrėjų asociacijos premijos laureatas (2013), Ber-

https://lt.wikipedia.org/wiki/Istorikas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Istorikas
http://www.mke.lt/Ma%C5%BEeiki%C5%B3_gimnazija
http://www.mke.lt/Ma%C5%BEeiki%C5%B3_gimnazija
http://www.mke.lt/Pergal%C4%97s_v%C4%97liava
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nardo Brazdžionio literatūros premijos (2015) ir Lietuvos rašytojų sąjungos premijos laureatas (2015), 

žurnalistas, vertėjas MIKUTA ALEKSANDRAS ALGIMANTAS. 

 

 17 d. – 5 metai, kai Mažeikių rajono Tirkšlių miestelyje 2013 m. mirė Tirkšlių vidurinės mo-

kyklos direktorius (1985–1998), matematikos mokytojas INTA STASYS. Gimė 1962-01-31 Mažeikių 

rajono Židikų miestelyje. 

 

 19 d. – 90 metų, kai Mažeikiuose 1928 m. įregistruota SAVANORIŲ UGNIAGESIŲ 

DRAUGIJA. 

 

 19 d. – 15 metų, kai Bruklino (JAV) pranciškonų vienuolyne 2003 m. mirė (palaidotas Niu-

jorke, Bruklino kapinėse) vienuolis pranciškonas (1933), kunigas, teologijos mokslų daktaras (1945), 

Italijoje leisto laikraščio „Lietuvių balsas“ bendradarbis (1945), JAV religinio laikraščio „Šv. Pranciš-

kaus varpelis“ redaktorius (1948–1952), pranciškonų leidinio „Metraštis“ redaktorius (1949), žurnalo 

„Aidas“ redakcijos darbuotojas (1950–1980) ir to paties leidinio redaktorius (1980–1969), Brukline lie-

tuvių pranciškonų vienuolyno vyresnysis (nuo 1958 m. su pertraukomis), lietuvių pranciškonų provin-

cijolas (1964–1969), Lietuvių rašytojų draugijos pirmininkas išeivijoje (1960–1970), Šv. Antano gim-

nazijos rektorius, Merilendo valstijos Kennebunkporto vienuolyno vyresnysis (1973–1976), pranciško-

nų vasarvietės Kennebunkporte vedėjas (1973–1980), žurnalo „Aidai“ bendradarbis (1950–1980) ir vy-

riausiasis redaktorius (1980–1992), bažnytinės teisės daktaras, eseistas, poetas ANDRIEKUS KAZI-

MIERAS LEONARDAS. Gimė 1914-07-15 Skuodo rajono Barstyčių kaime. Mokėsi 1931–1933 m. 

Mažeikių rajono Sedos vidurinėje mokykloje. 

 

 21 d. – 15 metų, kai Mažeikių rajone 2003 m. įregistruota RUBIKŲ KAIMO BENDRUO-

MENĖ. 

 

 23 d. – 130 metų, kai Viekšnių valsčiaus Pluogų kaime 1888 m. mirė publicistas, aušrinin-

kas, lietuvybės platintojas, laikraščių „Aušra” (1884–1885) ir „Lietuviškas balsas” (1888) bendradarbis, 

knygnešys, gediminaičių dinastijos palikuonis GEDIMINAS-BERŽANSKIS-KLAUSUTIS LIUD-

VIKAS. Gimė 1864-01-10 Viekšnių valsčiaus Pluogų kaime. 

 

 25 d. – 75 metai, kai Mažeikiuose 1943 m. gimė Dvarčionių statybinių medžiagų kombinato 

vyriausiasis dailininkas (1975–1985), Lietuvos dailininkų sąjungos narys (1975), dailininkas keramikas, 

dekoratyvinių kompozicijų autorius BUTVILA ALGIMANTAS. Mirė 2014-05-20 Vilniuje, palaido-

tas Antakalnio kapinėse, Menininkų kalnelyje. 

 

 25 d. – 55 metai, kai Mažeikių rajono Viekšnių miestelyje 1963 m. gimė Kupiškio rajono 

Skapiškio vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytojas (1985–1990), treneris, sveikatingumo kūno 

kultūros ir turizmo dėstytojas organizatorius, Sąjūdžio judėjimo dalyvis, Kupiškio rajono Skapiškio 

apylinkės viršaitis (1990–1995), UAB „Varinis varpas“ direktorius ir J. Jaručio firmos savininkas 

(1995–2000), Kupiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas (2003–2007), Kupiškio rajono savival-

dybės meras (2007–2015), Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narys (2000–2015), Lietuvos Respub-

likos Seimo narys (2016–2020), Kupiškio Rotary klubo narys JARUTIS JONAS. 

 

 30 d. – 90 metų, kai Mažeikių rajono Grūstės kaime 1928 m. gimė tremtinė, poetė, Sedos li-

teratų klubo „Varduva“ narė BUČIENĖ-GURAUSKYTĖ STEFANIJA. Mirė 2017-06-12, palaidota 

Grūstės kapinėse. 

 

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
http://www.aidai.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=206:leonardas-andriekus-&catid=83:redaktoriai&Itemid=61
https://lt.wikipedia.org/wiki/Dvar%C4%8Dionys
https://lt.wikipedia.org/wiki/LDS
https://lt.wikipedia.org/wiki/Skapi%C5%A1kio_apylink%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Skapi%C5%A1kio_apylink%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kupi%C5%A1kio_rajono_savivaldyb%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kupi%C5%A1kio_rajono_savivaldyb%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kupi%C5%A1kio_rajono_savivaldyb%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/2007
https://lt.wikipedia.org/wiki/2015
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kupi%C5%A1kio_rajono_savivaldyb%C4%97s_taryba_2011%E2%80%932015_m.
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 31 d. – 50 metų, kai Telšių rajone 1968 m. gimė verslininkas, Mažeikių verslininkų asociaci-

jos narys, UAB „Santarvės laikraštis“ direktorius (nuo 2003 m.), Mažeikių bendrovės „Alaiba" direkto-

rius (nuo 2004 m.), Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys (nuo 2012 m.), Nacionalinės rajonų ir 

miestų laikraščių leidėjų asociacijos valdybos pirmininkas BALČIŪNAS ALVYDAS. 

 

 

 

 

 3 d. – 80 metų, kai 1938 m. įsteigtas ŽIDIKŲ SVEIKATOS PUNKTAS, nuo 1999-07-01 

pavadintas pirminės sveikatos priežiūros centru. 

 4 d. – 65 metai, kai Kaune 1953 m. gimė gydytojas terapeutas, Vilniaus universiteto Medici-

nos fakulteto Hospitalinės terapijos katedros asistentas (1977–1981), Terapijos katedros asistentas 

(1982–1990), medicinos mokslų daktaras (1989), Vilniaus universiteto Santariškių klinikos Vidaus ligų 

klinikos vyriausiasis asistentas (1990–1994), docentas (1995), Santariškių klinikos Vidaus ligų Diagno-

stikos skyriaus vedėjas (1990–2004), Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Podiplominių studijų 

prodekanas (1994–2004), Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos Vidaus ligų centro direkto-

rius (nuo 2004 m.), žurnalo „Internistas“ vyriausiasis redaktorius (nuo 2000 m.), Lietuvos internistų 

draugijos pirmininkas (nuo 2000 m.), Pasaulio internistų vykdomojo komiteto narys (1999–2009), pro-

fesorius (2010), Europos internistų federacijos Garbės narys, Medicinos draugijos prezidentas, Vilniaus 

universiteto Senato narys, straipsnių, metodinių rekomendacijų bei mokomųjų knygų autorius ŠAPO-

KA VIRGINIJUS. Mokėsi (1960–1966) Mažeikių 8-metėje mokykloje. 

 

 7 d. – 75 metai, kai Štuthofo koncentracijos stovykloje 1943 m. mirė istorijos mokytojas, 

žurnalo „Ateitis“ redaktorius (1926–1928), pogrindžio organizacijos ,,Lietuvių frontas“ narys, Mažei-

kių gimnazijos vicedirektorius (1931–1939), Marijampolės gimnazijos direktorius (1940–1943), trem-

tinys JANUŠKEVIČIUS ANTANAS. Gimė 1902-11-25 Marijampolės apskrities Liubavo valsčiaus 

Epidermių kaime. 

 

 8 d. – 70 metų, kai Akmenės rajono Kalniškių kaime 1948 m. gimė ekonomistas, Kėdainių 

rajkopsąjungos prekybos bazės direktoriaus pavaduotojas (1974), Lietuvos keliautojas orientalistas, fo-

tografas, poetas, Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys (1983), pirmasis Vengrijos lietuvių bendruo-

menės pirmininkas, Vengrijos kūrėjų asociacijos ir fotografų sąjungos narys (1986), Lietuvos žurnalis-

tų sąjungos ir Tarptautinės žurnalistų sąjungos narys (1995), Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino 

V laipsnio ordino kavalierius (1999), Lietuvos Respublikos kultūros ir meno premijos laureatas (2007), 

etnografas, 12 fotoalbumų autorius NORMANTAS PAULIUS. Baigė 1965 m. Viekšnių vidurinę mo-

kyklą. Mirė 2017-01-07 Nyredhazo mieste (Vengrija). 

 

 10 d. – 95 metai, kai Klaipėdos rajono Juodupių kaime 1923 m. gimė Sedos Švč. Mergelės 

Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios vikaras (1948–1949), Mosėdžio Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios 

vikaras (1949), Tauragės Švč. Trejybės bažnyčios vikaras (1955–1956), Tauragės rajono Pagramančio 

Švč. Marijos Mergelės Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios klebonas (1956–1961), Telšių rajono Nevarė-

nų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčios klebonas (1961–1963), Šilalės rajono Girdiškės Švč. Marijos Mer-

gelės Snieginės bažnyčios klebonas (1963–1965), Kelmės rajono Vidsodžio Šv. Antano Paduviečio ba-

žnyčios klebonas (1965–1968), Skuodo rajono Aleksandrijos Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčios klebonas 

(1968–1972), Klaipėdos rajono Gargždų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios altarista su vikaro teisėmis 

(1972–1974), Šilalės rajono Kvėdarnos Švč. Marijos Mergelės Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios klebo-

nas (1974–1975), Šilutės Šv. Kryžiaus bažnyčios vikaras (1975–1976), Telšių Katedros Šv. Antano pa-

rapijos altarista su vikaro teisėmis (1976–1977), Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios vikaras 

BIRŽELIS 
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(1977–1980), Šilutės rajono Gardamo Šv. Roko bažnyčios klebonas (1980–1983), Plungės rajono Alsė-

džių Švč. Marijos Mergelės Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios klebonas (1983–1986), Šilalės rajono 

Laukuvos Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčios klebonas (1986–1990), Šilutės Šv. Kryžiaus bažnyčios alta-

rista su vikaro teisėmis (1990–1991), Skuodo rajono Šačių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas 

(1991–1996), Telšių Švč. Marijos Mergelės Ėmimo į dangų bažnyčios vikaras (1996–1998), Telšių ku-

nigų seminarijos prefektas (1998) ir auklėtinių nuodėmklausys (1996–1998), Šilalės rajono Kvėdarnos 

Švč. Marijos Mergelės Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios altarista (1998–1999), Mažeikių rajono Viekš-

nių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios altarista (1999–2000), Skuodo rajono Lenkimų Šv. Onos bažnyčios 

klebonas (2000–2002), Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko bažnyčios rezidentas (2002–2010), tremti-

nys PAKALNIŠKIS JONAS. Mirė 2010-11-05 Klaipėdoje, palaidotas Klaipėdos rajono Veiviržėnų 

miestelio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios šventoriuje. 

 

 10 d. – 15 metų, kai Mažeikių rajone 2003 m. įregistruota URVIKIŲ KAIMO BEND-

RUOMENĖ. 

 

 12 d. – 85 metai, kai Mažeikių rajono Renavo kaime 1933 m. Telšių vyskupas Justinas Stau-

gaitis pašventino pastatytą mūrinę ŠV. IZIDORIAUS BAŽNYČIĄ. Statinio architektas – inžinierius 

Liubomiras Hrycevičius. 

 

 15 d. – 55 metai, kai Mažeikiuose 1963 m. gimė Telšių trikotažo gamybinio susivienijimo 

„Mastis“ mezgėja (1983–1988), Saldus rajono (Latvija) fabriko „Jūrmala“ mezgėja (1988–1990), liau-

dies kūrybos gaminių įmonės „Minija“ mezgėja (1993–1995), pardavėja Buknaičių kaime (1996–1998), 

nuo 1999 m. Buknaičių kultūros namų darbo organizatorė BUDŽIENĖ-LEMENTAUSKYTĖ AL-

DONA. 

 

 15 d. – 25 metai, kai 1993 m. įkurta prekybos-remonto įmonė UAB „JUBANA“, priklau-

santi Mažeikių verslininkų asociacijai. 

 

 15 d. – 5 metai, kai Mažeikių rajone 2013 m. vyko PIRMASIS FESTIVALIS „MUZIKI-

NĖ VASARA DAUTARŲ DVARE“. Koncertavo Lietuvos nacionalinės premijos laureatas – M. K. 

Čiurlionio kvartetas. 

 

 17 d. – 280 metų, kai Tirkšlių seniūnijos inventoriuje 1738 m. paminėtas PUMPURŲ KAI-

MAS. 

 

 17 d. – 280 metų, kai Tirkšlių seniūnijos inventoriuje 1738 m. paminėtas KUODŽIŲ KAI-

MAS. 

 

 17 d. – 280 metų, kai Tirkšlių seniūnijos inventoriuje 1738 m. paminėtas PLĖNAKIŲ KAI-

MAS. 

 

 17 d. – 280 metų, kai Tirkšlių seniūnijos inventoriuje 1738 m. paminėtas JAUTAKIŲ KAI-

MAS. 

 

 17 d. – 280 metų, kai Tirkšlių seniūnijos inventoriuje 1738 m. paminėtas PAVENTĖS KAI-

MAS. 
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 20 d. – 55 metai, kai Klaipėdoje 1963 m. gimė Mažeikių centrinės ligoninės gydytoja pedia-

trė (1989–1992), Plungės ligoninės gydytoja neonatologė bei vaikų neurologė (1994–1999), Plungės 

rajono savivaldybės ligoninės vyriausioji gydytoja (nuo 2001 m.), UAB „VVARFF“ administracijos di-

rektorė (2000–2001), Lietuvos ligoninių asociacijos tarybos narė BUČIENĖ VANDA. 

 

 21 d. – 80 metų, kai Telšių rajono Mitkaičių kaime 1938 m. gimė Šilutės rajono Katyčių vi-

durinės mokyklos mokytojas (1962–1969), Mažeikių rajono Bružų aštuonmetės mokyklos (nuo 1987 m. 

Balėnų pagrindinė) direktorius (1969–1980), tos pačios mokyklos mokytojas (1980–1992) ir direkto-

riaus pavaduotojas (1992–1995) LIAUGAUDAS ANTANAS. Mirė 2017-06-30 Mažeikių rajono Balė-

nų kaime. 

 

 25 d. – 20 metų, kai 1998 m. įregistruota UAB „MAŽEIKIŲ BETONAS“. 

 

 26 d. – 5 metai, kai Juodkrantėje, Liudviko Rėzos kultūros centro lauko estradoje, Mažeikių 

rajono savivaldybės kultūros centro vadybininko Augusto Petkaus ir šou grupės „Lietutis“ vadovo Al-

girdo Grinkevičiaus iniciatyva 2013 m. organizuotas PIRMASIS TARPTAUTINIS JAUNŲJŲ VO-

KALISTŲ FESTIVALIS-KONKURSAS „BALTIC VOICE“. 

 

 28 d. – 5 metai, kai 2013 m. Mažeikių rajono savivaldybės sprendimu specialiojo ugdymo 

įstaiga pavadinta „JIEVARO“ PAGRINDINE MOKYKLA. 

 

 30 d. – 65 metai, kai Telšių rajono Stakminių kaime 1953 m. gimė Telšių rajono Džiugų ta-

rybinio ūkio brigadininkas (1973) bei to paties ūkio skyriaus valdytojas (1974–1976), Plungės rajono 

Šateikių tarybinio ūkio skyriaus vyriausiasis agronomas (1976–1979), Mažeikių rajono Plinkšių tarybi-

nio ūkio vyriausiasis agronomas (1979–1980), Mažeikių komunalinės įmonės kombinato viršininkas 

(1984–1985), Mažeikių rajono agropramoninio susivienijimo vyriausiasis agronomas (1986), Mažeikių 

rajono Žemalės kolūkio pirmininkas (1986–1992), UAB „Audinė“ prezidentas (1992–1994), UAB 

„Vega“ direktorius (1992), UAB „Aisra“ (1996) bei UAB „Žemalės agraras“ direktorius (1997–2000), 

agronomas BUTKUS ALEKSAS. Mirė 2016-10-25 Mažeikių rajono Žemalės kaime. 

 

 

 

 

 1 d. –50 metų, kai Bostone (JAV) 1963 m. mirė spaudos darbuotojas, Lietuvos kariuomenės 

savanoris (1919–1920), ekonomistas, Šiaulių kooperatyvo sąjungos darbuotojas (1925–1926), „Darbi-

ninko balso“ redaktorius Šiauliuose (1926), žurnalo „Naujoji gadynė“ redaktorius Kaune (1926–1927), 

laikraščio „Kova“ redaktorius Berlyne ir Paryžiuje (1930–1935), Paryžiuje laikraščio „Lietuvos ži-

nios“ korespondentas (1937–1940), savaitraščio „Naujoji gadynė“ redaktorius Brukline (1942–1943), 

savaitraščio „Keleivis“ redaktorius Bostone (1943–1953), šio leidinio reikalų vedėjas ir redkolegijos 

narys (1954), tremtinys JANUŠKIS JONAS. Gimė 1900-02-09 Šiaulių apskrities Šiaulių valsčiaus 

Čekų kaime. 

 

 2 d. – 10 metų, kai 2008 m. įkurta Mažeikių rajono IŠSĖTINĖS SKLEROZĖS DRAUGI-

JA, nevyriausybinių organizacijų asociacijos narė.  

 

 7 d. – 55 metai, kai Mažeikiuose 1963 m. gimė ekonomistas, SEB Mažeikių filialo direkto-

rius, Mažeikių Rotary klubo narys VORAUSKAS SAULIUS. 
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 8 d. – 20 metų, kai 1998 m. įkurtas judėjimo „STABDYK NUSIKALTIMĄ“ MAŽEIKIŲ 

SKYRIUS. 

 

 12 d. – 100 metų, kai Mažeikių rajono Meinorių kaime 1918 m. gimė audėja, tautodailininkė, 

tremtinė TARVYDIENĖ-BALTUTYTĖ ADOLFINA. Mirė 2011-06-26 Mažeikių rajono Meinorių 

kaime. 

 

 12 d. – 60 metų, kai Kelmės rajono Pašatrijos kaime 1958 m. gimė Viekšnių žemės ūkio mo-

kyklos fizikos mokytoja (1980–1996), tos pačios mokyklos direktoriaus pavaduotoja (1996–1999), Ma-

žeikių politechnikos mokyklos Viekšnių skyriaus vedėja (2000–2002), nuo 2002 m. Viekšnių gimnazi-

jos direktoriaus pavaduotoja ugdymui RAUDONIENĖ-BANYTĖ BIRUTĖ. 

 

 13 d. – 10 metų, kai minint Mažeikių rajono Auksodės kaimo bendruomenės jubiliejų 2013 

m. atidengtas ir pašventintas AUKSINIS OBUOLYS, sukurtas tautodailininko Antano Murausko. 

 

 15 d. – 30 metų, kai Mažeikiuose 1988 m. mirė Klaipėdos 8-osios vidurinės mokyklos mo-

kytoja (1953–1956), Žemaičių Kalvarijos vidurinės mokyklos (1956–1959) ir Sedos vidurinės mokyk-

los mokytoja (1959–1964), Mažeikių 1-osios vidurinės mokyklos (1964–1970) ir Mažeikių 2-osios vi-

durinės mokyklos lituanistė (1970–1988), Lietuvos Respublikos nusipelniusi mokytoja (1968), lektorė 

BARVYDIENĖ-VAIŠNYTĖ VAIDILUTĖ. Gimė 1932-11-27 Vilkaviškio apskrities Keturvalakių 

valsčiaus Karklinių kaime. 

 

 19 d. – 65 metai, kai Mažeikių rajono Buknaičių kaime 1953 m. gimė Mažeikių rajono 

melioracijos statybos ir montavimo valdybos meistras (1974–1981), Mažeikių rajono Auksodės kolū-

kio juriskonsultas (1987–1989), Mažeikių rajono apylinkės prokuratūros prokuroro padėjėjas (1989–

1993), Mažeikių rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas (1993–2005), pro-

kuroras GERYBA PAULIUS. 

 

 24 d. – 20 metų, kai 1998 m. įkurtas KARATĖ SCHOTOKAN KLUBAS „ŽEMAITIS“, 

priklausantis Mažeikių NVO ir Lietuvos karatė asociacijai. 

 

 24 d. – 20 metų, kai Mažeikiuose 1998 m. įkurtas KARATĖ KLUBAS „DANAS“, priklau-

santis Lietuvos karatė asociacijai. 

 

 26 d. – 135 metai, kai Biržų apskrities Radviliškio valsčiaus Purviškių kaime 1883 m. gimė 

knygnešio Jurgio Bielinio sūnus, vienas iš žymiausių 1905 m. tautinės revoliucijos Lietuvoje veikėjų, 

politinių mitingų ir demonstracijų prieš caro valdžią rengėjas (1905), politinis kalinys (1907–1912), 

tremtinys, Lietuvos Respublikos Steigiamojo (1920–1922) bei II-ojo (1923–1926) ir III-ojo (1926–

1927) Seimų narys, Žemės ūkio rūmų Finansų ir atskaitomybės skyriaus vedėjas (1926), Šiaulių ir Ma-

žeikių savivaldybių darbuotojas, Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIKo) finansų komisi-

jos pirmininkas (1943), Tautos fondo valdytojas (1945–1949), įvairių laikraščių bendradarbis, publicis-

tas, vertėjas, žymus politikas, oratorius BIELINIS KIPRAS. Mirė 1965-12-07 Niujorke, palaikai per-

laidoti 1996 m. Kauno Petrašiūnų kapinėse. 

 

 27 d. – 50 metų, kai Čikagoje 1968 m. mirė Pirmojo pasaulinio karo dalyvis, Maskvos-Vin-

davos-Ribinsko geležinkelio agronomijos tarnybos agronomas (1918–1920), Lietuvos kariuomenės ka-

pitonas (1921–1924), Žemės ūkio ministerijos darbuotojas (1924–1926), Mažeikių apskrities argono-
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mas (1924–1926), Utenos žemės ūkio draugijos agronomas JASUTIS JONAS. Gimė 1885-10-14 Ma-

žeikių apskrities Auksūdžio kaime. 

 

 29 d. – 5 metai, kai Klaipėdoje 2013 m. mirė Žagarės progimnazijos vokiečių kalbos moky-

tojas (1941), Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios vikaras (1946 m. 6 mėnesius), Plungės Šv. Jono 

Krikštytojo bažnyčios vikaras (1947–1948), Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčios vikaras klebonas 

(1948–1953), tremtinys ir politinis kalinys (1953–1956), Priekulės Šv. Antano Paduviečio altarista 

(1956), Tauragės rajono Adakavo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas (1956–1958), Tauragės ra-

jono Žygaičių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios klebonas (1958–1963), Šilutės Šv. Kryžiaus 

bažnyčios klebonas (1963–1966), Rietavo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios klebonas (1966–1978), 

Tauragės Švč. Trejybės bažnyčios klebonas ir dekanas (1978–1981), Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies baž-

nyčios klebonas ir dekanas (1981–1991), monsinjoras (1990), Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos Taikos 

Karalienės bažnyčios klebonas-dekanas (1991–2002), Karinių jūrų pajėgų kariuomenės kapelionas, 

Telšių Šv. Antano Paduviečio Katedros rezidentas monsinjoras jubiliatas ir Telšių kunigų seminarijos 

konfesarijus (nuo 2002 m.), bajoriško herbo „Jelita“ atstovas, Lietuvių katalikų mokslo akademijos 

(LKMA) Klaipėdos skyriaus narys GEDVILA JONAS. Gimė 1922-08-03 Joniškio valsčiaus Šiaulių 

apskrities Maldenių kaime. 

 

 30 d. – 25 metai, kai Kaune 1993 m. mirė inžinierius mechanikas, technikos mokslų dakta-

ras, Lietuvos nusipelnęs inžinierius (1964), profesorius (1965), Mašinų gamybos technologijos kated-

ros įkūrėjas ir pirmasis jos vedėjas (1951–1985), pirmasis Mašinų gamybos fakulteto dekanas (1962–

1972), Lietuvos valstybinės premijos laureatas (1973), vadovėlių, monografijų, straipsnių autorius 

KUMPIKAS LEOPOLDAS. Gimė 1906-02-15 Židikų valsčiaus Čepiškės kaime. 

 

 

 

 

 1 d. – 95 metai, kai Mažeikių apskrities Židikų miestelyje 1923 m. gimė prozininkė, farma-

cininkė, pedagogė ALŠĖNIENĖ-VAITKUTĖ ESTERA. Mirė 2015-06-17 Clevelande (JAV). 

 

 1 d. – 35 metai, kai 1983 m. įkurta REIVYČIŲ BIBLIOTEKA, Mažeikių rajono savival-

dybės viešosios bibliotekos filialas. 

 

 1 d. – 5 metai, kai 2013 m. įkurta LECKAVOS KAIMO BENDRUOMENĖ. Pirmasis 

pirmininkas Gelžinis Petras. 

 

 3 d. – 130 metų, kai Mažeikių apskrities Pakvistės kaime 1888 m. gimė Panevėžio moterų 

gimnazijos mokytojas (1912–1916), Rusijos valstybinės kontrolės revizoriaus padėjėjas (1917 m. 10 

mėnesių), Nikopolio (Ukraina) komercinės mokyklos mokytojas (1917–1918), Kauno lenkų gimnazijos 

fizikos mokytojas (1919), Kauno komercinės mokyklos (1919–1922) mokytojas, Švietimo ministerijos 

aukštųjų mokyklų inspektorius (1922–1924), Kauno 2-osios gimnazijos direktorius (1924–1926), Ma-

žeikių gimnazijos matematikos, fizikos ir kosmografijos mokytojas (1926–1927), tos pačios gimnazijos 

vicedirektorius (1927), Tauragės komercinės mokyklos (1928–1936) ir Plungės progimnazijos mokyto-

jas (1938–1940), Skuodo vidurinės mokyklos mokytojas (1941–1842), Viekšnių progimnazijos moky-

tojas (1942–1946), nuo 1915 m. esperantų kalbos propaguotojas, lietuvybės skleidėjas, Blaivybės, Es-

perantininkų, Lietuvių-latvių vienybės draugijų narys, filatelistas OPULSKIS APOLINARAS. Mirė 

1948-06-14 Vilniuje. 

 

RUGPJŪTIS 
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 4 d. – 95 metai, kai Skuode 1923 m. mirė Drūkšių vikaras (1890), kunigas Raudėnuose, Se-

doje, Salakuose, Kretingoje, Vabalninkuose, Miežyškiuose, Kaltinėnuose, Varsėdžiuose ir Skuode, lei-

dinių „Vilniaus žinios”, „Vienybė” (1906), „Šaltinis” bendradarbis, kalėjo Kretingos pranciškonų ber-

nardinų vienuolyne (1890–1892), Skuodo rajono Šačių Šv. Jono krikštytojo bažnyčios klebonas (1906–

1922), Lietuvos konferencijos Vilniuje dalyvis (1917), gediminaičių dinastijos palikuonis GEDIMI-

NAS-BERŽANSKIS-KLAUSUTIS ANTANAS. Gimė 1859-01-03 Viekšnių valsčiaus Pluogų vien-

kiemyje. 

 

 4 d. – 20 metų, kai 1998 m. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Nr. 139 patvirtintas 

VIEKŠNIŲ HERBAS, kurio etaloną sukūrė dailininkas Rolandas Rimkūnas. 

 

 9 d. – 60 metų, kai Mažeikių rajono Dautarų kaime 1958 m. gimė Šiaulių miesto „Nuklo-

no“ gamyklos juristas (1985–1987), Šiaulių transporto prokuratūros tardytojas, prokuroro padėjėjas 

(1987–1990), Šiaulių miesto prokuratūros prokuroro padėjėjas (1990–1994), Šiaulių apygardos teismo 

Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas (nuo 1994 m.), Šiaulių Alka LIONS klubo ir Lietuvos Respublikos 

teisėjų asociacijos narys MYLĖ VIDMANTAS.  

 

 9 d. – 60 metų, kai Mažeikių rajono Leckavos miestelyje 1958 m. pastatyta medinė, stačia-

kampio plano su bokšteliu ŠV. LAURYNO BAŽNYČIA vietoje sudegusios per Antrąjį pasaulinį karą. 

Architektas Albinas Čepys. 

 

 10 d. – 135 metai, kai Mažeikių rajono Pikelių miestelyje 1883 m. gimė provizorius, knyg-

nešys ADAMKAVIČIUS PRANAS. Mirė po 1944 m. tremtyje Sibire. 

 

 11 d. – 145 metai, kai Mažeikių apskrities Kegrių kaime 1873 m. gimė Dusetų gydytojas 

(1901–1903), Ilūkstos (Latvija) gydytojas (1903–1904), Zarasų miesto ligoninės vedėjas (1906–1914), 

Zarasų „Saulės“ draugijos progimnazijos įsteigimo iniciatorius (1918), malūno, gontų dirbtuvės, „Sau-

lės“ draugijos ir bibliotekos-skaityklos, visuomeninio pobūdžio organizacijos-kooperatyvo (visad buvo 

renkamas pirmininku), Žemės ūkio draugijos ir Šv. Kazimiero draugijos skyriaus steigėjas Zarasuose, 

antropologas, tautosakos ir liaudies dailės kūrinių rinkėjas BUKONTAS DOMINYKAS (DOMININ-

KAS). Mirė 1919-01-19 Zarasuose. 

 

 11 d. – 30 metų, kai Kelmės rajono Kražių miestelyje 1988 m. mirė Plungės Šv. Jono Krikš-

tytojo bažnyčios (1937–1943), Plungės rajono Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčios (1943–

1944), Skuodo rajono Mosėdžio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios vikaras (1944–1945), Kauno rajono 

Paštuvos Šv. Barboros bažnyčios klebonas (1945–1947), Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčios kuni-

gas (1947–1948), tremtinys (1948–1956), Kretingos rajono Kalnalio Šv. Lauryno bažnyčios klebonas 

(1956–1976), Kelmės rajono Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios klebonas 

(1976–1987), kunigas jubiliatas OLŠAUSKAS JUOZAPAS. Palaidotas Kražių bažnyčios požemio 

kriptoje. Gimė 1907-01-20 Mažeikių apskrities Židikų miestelyje. 

 

 13 d. – 85 metai, Mažeikių rajono Laižuvos miestelyje 1933 m. mirė Latvijos pasienio mui-

tinės pereinamojo punkto tarnautojas (1919 m. aštuonis mėnesius), Mažeikių vartotojų bendrovės par-

duotuvės skyriaus vedėjas (1922–1927), Mažeikių apskrities 3-ios nuovados Sedoje tarnautojas (1928), 

Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris VENCKUS PRANAS. Gimė 1892-01-30 Skuodo valsčiaus 

Kaukolikų kaime. 
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 15 d. – 120 metų, kai Tauragės apskrities Švėkšnos valsčiaus Pavilnučio kaime 1898 m. gi-

mė ateitininkas, Žemaitijos ateitininkų konferencijos organizatorius (1922–1925), žurnalo „Lietuvos 

ūkis“ redakcijos sekretorius (1925–1926), Kelmės rajono Kražių „Žiburio" gimnazijos istorijos, lotynų 

kalbos ir visuomenės mokslo mokytojas (1926), Šilutės rajono Švėkšnos „Saulės" gimnazijos direkto-

rius (1927–1931), Suvalkų Kalvarijos vidurinės mokyklos direktorius (1931–1932), Mažeikių rajono 

Sedos vidurinės mokyklos direktorius (1933–1935), Skuodo vidurinės mokyklos mokytojas (1935–

1938), Joniškio rajono Žagarės gimnazijos mokytojas (1938–1940), politinis kalinys, literatas, publi-

cistas, kultūrologas, skautas SŪDŽIUS PETRAS. Žuvo 1941-06-25 prie Džiuginėnų kaimo Telšių ra-

jone, palaidotas Plungės rajono Beržoro kapinėse. 

 

 16 d. – 15 metų, kai sovaitiškio Leono Balio iniciatyva 2003 m. ATSTATYTAS SOVAI-

ČIŲ KAIMO SIMBOLIS – ĄŽUOLINIS KRYŽIUS. Autorius –liaudies meistras, medžio drožėjas 

Vytautas Vaizgiela. Kryžių šventino Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas Vincentas Gau-

ronskas. 

 25 d. – 35 metai, kai Vilniuje 1983 m. mirė kalbininkas, Pakruojo rajono Rozalimo viduri-

nės mokyklos lietuvių kalbos mokytojas, Akmenės rajono Papilės vidurinės mokyklos direktoriaus pa-

vaduotojas (1954–1962), Pedagoginio instituto vyresnysis mokslinis bendradarbis (1962–1971), filolo-

gijos mokslų daktaras (1971), respublikinės lietuvių kalbos ir literatūros metodinės komisijos vadovas, 

mokymo programų bei mokyklinių vadovėlių autorius GEDVILAS LEONAS. Gimė 1930-02-18 Ma-

žeikiuose. 

 

 26 d – 20 metų, kai 1998 m. įkurta MAŽEIKIŲ CEREBRINIO PARALYŽIAUS 

ASOCIACIJA, NVO asociacijos narė. Pirmoji vadovė Stanislava Vaitkuvienė. 

 

 28 d. – 5 metai, kai Mažeikių rajono Židikų miestelyje 2013 m. mirė Bugenių, Dapšių, Da-

gių pradinių mokyklų, Sedos, Pikelių mokyklų mokytoja, Židikų vidurinės mokyklos lituanistė (1959–

1982), mokymo dalies vedėja, pirmoji Šatrijos Raganos premijos laureatė Mažeikių rajone (1998), ilga-

metė Židikų Šatrijos Raganos memorialinio muziejaus darbuotoja JUODIKIENĖ FILOMENA. Gimė 

1927-10-22 Mažeikių valsčiaus Leckavos miestelyje. 

 

 29 d. – 75 metai, kai Mažeikiuose 1943 m. gimė Mažeikių rajoninio susivienijimo „Lietžem-

ūktechnika“ šaltkalvis remontininkas (1961–1962), Lietuvos mašinų išbandymų stoties šaltkalvis 

(1962–1964), Mažeikių rajono komiteto LLKJS instruktorius (1964–1966), Lietuvos žemės ūkio aka-

demijos mokymo meistras (1966–1971), Molėtų rajoninio susivienijimo „Lietuvos žemės ūkio techni-

ka“ inžinierius, valdytojo pavaduotojas (1971–1974), Lietuvos Respublikos susivienijimo „Lietuvos 

žemės ūkio technika“ inžinierius, skyriaus viršininkas (1974–1978), Lietuvos liaudies kontrolės komi-

teto inspektorius (1978–1982), Lietuvos žemės ūkio darbuotojų profesinės sąjungos (LŽŪDPSF) sekre-

torius (1984–1990), LŽŪDPSF pirmininkas (1990–2009), LŽŪDPSF Respublikinės tarybos ir prezi-

diumo, Europos žemės ūkio darbuotojų profesinių sąjungų federacijos Vykdomojo komiteto narys GE-

DGAUDAS ALFONSAS. Mirė 2009-06-14 Vilniuje, palaidotas Kauno rajono Zapyškio kapinėse. 

 

 

 

 

 1 d. – 25 metai, kai Mažeikių moksleivių namuose 1993 m. įkurta DAINAVIMO STUDI-

JA „KREGŽDUTĖ“. Vadovė Eleonora Kirkilienė. 

 

RUGSĖJIS 
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 1 d. – 20 metų, kai šalia Mažeikių rajono Purvėnų pradinės mokyklos 1998 m. pastatytas 

ĄŽUOLINIS KRYŽIUS ŽEMAIČIŲ APYGARDOS ALKOS RINKTINĖS ŽUVUSIEMS PAR-

TIZANAMS atminti. Autorius skuodiškis tautodailininkas Kazimieras Karpauskas. Kryžių pašventino 

ir šv. Mišias prie jo aukojo Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios kunigas, buvęs tremtinys, atmini-

mo įamžinimo iniciatorius Romualdas Žulpa. 

 

 1 d. – 15 metų, kai Mažeikių moksleivių namuose 2003 m. įkurta MUZIKOS STUDIJA 

„ISO“. Vadovas Andrius Akavickas. 

 

 1 d. – 5 metai, kai Mažeikių rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. T1-371 Tirkšlių 

vidurinė mokykla 2013 m. pavadinta JUOZO VITKAUS-KAZIMIERAIČIO PAGRINDINE MO-

KYKLA. 

 

 2 d. – 35 metai, kai Akmenės rajono Viekšnių miestelyje 1983 m. mirė kunigas, Kauno ku-

nigų seminarijos prefektas (1944–1946), Kaišiadorių vyskupijos valdytojas (1959–1962), Viekšnių Šv. 

Jono krikštytojo bažnyčios klebonas (1963–1972), altarista MEIDUS JUOZAPAS. Gimė 1907-09-18 

Utenos apskrities Linkmenų valsčiaus Pašiekščio kaime. 

 

 4 d. – 5 metai, kai Mažeikiuose 2013 m. mirė Viliošių pradinės mokyklos, Ukrinų aštuon-

metės ir Židikų vidurinės mokyklos mokytojas, pirmasis Mažeikių 3-iosios vidurinės mokyklos ( nuo 

1993 m. Sodų vidurinė mokykla) direktorius (1975–1985), kraštotyrininkas RIMIŠKIS VYTAUTAS. 

Gimė 1930-02-28 Anykščių rajono Daujočių kaime. 

 

 7 d. – 105 metai, kai Mažeikių apskrities Židikų valsčiaus Juodeikėlių kaime 1913 m. gimė 

Priešlėktuvinės apsaugos rinktinės pasyvios apsaugos kuopos chemijos mokomojo būrio vadas (1936–

1940), Šaulių teritorinio korpuso 184 šaulių divizijos 616 lengvosios artilerijos pulko chemijos tarny-

bos viršininkas (1940–1941), tremtinys, Kauno „Drobės“ fabriko pameistrys (1954–1985), nuo 1991 m. 

dimisijos kapitonas KNEITA ANTANAS. Mirė 1998-10-24 Kaune, palaidotas Karmėlavos kapinėse. 

 

 7 d. – 100 metų, kai Papilės valsčiaus Krioklių kaime 1918 m. gimė tautosakininkas, muzi-

kinės kultūros puoselėtojas, lietuvių liaudies dainų tekstų ir melodijų sisteminio katalogo rengimo ini-

ciatorius (1956), tautosakininkų Antano ir Jono Juškų gyvenimo ir kūrybos tyrinėtojas, Lietuvių kalbos 

ir literatūros instituto Tautosakos sektoriaus vadovas (1953–1958),Vilniaus pedagogikos instituto dės-

tytojas (1959–1991), humanitarinių mokslų daktaras (1994), Lietuvių dainų švenčių (1950–1985) or-

ganizatorius, straipsnių tautosakos ir pedagogikos temomis autorius MOCKUS ANTANAS. Baigė 

1935 m. Viekšnių progimnaziją. Mirė 1995-02-21 Vilniuje, palaidotas Saltoniškių kapinėse. 

 

 7 d. – 75 metai, kai Mažeikių rajono Bugenių kaime 1943 m. gimė fizikas, fizikos ir mate-

matikos mokslų daktaras (1983), Vilniaus universiteto Teorinės fizikos katedros dėstytojas (1969–

1986), docentas (1984), profesorius (1986), mokslinių straipsnių autorius KUPLIAUSKIS ZIGMAS. 

Mirė Vilniuje 1987-11-26. 

 

 13 d. – 35 metai, kai Mažeikių rajono Tirkšlų miestelyje 1983 m. mirė Kuršėnų Šv. Jono 

Krikštytojo bažnyčios vikaras (1923–1932), Telšių kunigų seminarijos dėstytojas (1933), Mažeikių ra-

jono Tirkšlių Kristaus Karaliaus bažnyčios kunigas (1934–1945) ir altarista (1978–1983), tremtinys 

(1950–1955), Šilalės rajono Požerės Kristaus atsimainymo bažnyčios klebonas (1955–1978), garbės 

kanauninkas KIELA ANTANAS. Gimė 1899-07-25 Panevėžio apskrities Raguvos valsčiaus Pavašuo-

kių kaime. 
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 15 d. – 75 metai, kai Norilsko lageryje 1943 m. žuvo Lietuvos karininkas, tremtinys GRA-

BAŽIS ANTANAS. Gimė 1907-06-15 Telšiuose. Baigė 1929 m. Mažeikių gimnaziją. 

 

 16 d. – 105 metai, kai Mažeikių apskrities Židikų valsčiaus Mažaičių kaime 1913 m. gimė 

lituanistas, Lietuvos Respublikos nusipelnęs mokytojas, Klaipėdos mokytojų instituto Lietuvių kalbos 

ir literatūros katedros vedėjas, Klaipėdos skyriaus „Žinijos" draugijos steigėjas ir vienas pirmųjų lek-

torių (1948), Klaipėdos švietimo skyriaus vedėjas, vertėjas, literatūros ir teatro kritikas SKEIVYS 

STEPONAS. Mirė 2002-10-27 Klaipėdoje. 

 

 18 d. – 115 metų, kai Mažeikių apskrities Tirkšlių valsčiaus Bugenių kaime 1903 m. gimė 

Kauno 2-osios gimnazijos botanikos mokytojas (1925–1928), politinis kalinys (1928), Šiaulių kraštoty-

ros draugijos ir pirmasis Šiaulių „Aušros“ muziejaus vedėjas (1928–1936), Šiaulių kraštotyros draugi-

jos fotomėgėjų sekcijos steigėjas ir vadovas (1934), Šiaulių miesto tarybos narys (1936–1937), Bubių 

žiemos žemės ūkio mokyklos mokytojas (1937–1944), Šiaulių miesto ir apskrities viršininkas (1940), 

Lietuvos mokslų akademijos kultūros paminklų apsaugos viršininkas (1941–1942), Padubysio vals-

čiaus viršaitis (1942), Rydo (Austrija) DP stovyklos lietuvių atstovas komitete (1945–1947) ir stovyk-

los direktoriaus pavaduotojas (1949–1951), sporto klubo vadovas, Austrijos lietuvių informacinio biu-

letenio redaktorius (1950–1951), KLP vyriausiojo įgaliotinio Austrijai pavaduotojas, Sidnėjaus lietuvių 

bendruomenės valdybos narys, Aucklando ir apylinkės lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkas 

(1952–1956), sekmadieninės lietuvių mokyklos mokytojas, spaudos bendradarbis, Sidnėjaus lietuvių 

bibliotekos vedėjas (1976–1984), agronomas, etnografinių ekspedicijų rengėjas, istorikas, muziejinin-

kas LIUTIKAS ČESLOVAS. Mirė 1984-04-27 Sidnėjuje (Australija). 

 

 19 d. – 75 metai, kai Mažeikių rajono Dauginių kaime 1943 m. vyskupas Vincentas Borise-

vičius pašventino pastatytą ŠV. VYSKUPO STANISLOVO BAŽNYČIĄ. 

 

 21 d. – 80 metų, kai Mažeikiuose 1938 m. gimė inžinierius instruktorius Kauno staklių ga-

mykloje „Priekalas“ (1960–1963), Lietuvos Respublikos liaudies ūkio tarybos kokybės inspektorius 

(1963–1965), Išradėjų ir racionalizatorių draugijos tarybos sekretorius (1965–1972), Mokslinių ir tech-

ninių draugijų tarybos pirmininko pavaduotojas (1972–1980), Lietuvos mokslų akademijos prezidento 

padėjėjas (1990–1992), Lietuvos profesinių sąjungų centro pirmininkas (1992–1997), Lietuvos profesi-

nių sąjungų konfederacijos pirmininko pavaduotojas (1997–2012), Lietuvos TV ekonominių laidų ve-

dėjas (1976–1987), Lietuvos vartotojų asociacijos prezidentas (nuo 2013 m.), straipsnių techninės pa-

žangos ir ekonomikos klausimais autorius KVEDARAVIČIUS ALGIRDAS ALEKSANDRAS. 

 

 23 d. – 95 metai, kai Mažeikių apskrities Laižuvos miestelyje 1923 m. gimė Klaipėdos grei-

tosios medicinos pagalbos stoties vedėja (1949–1965), Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus draugijos pirmi-

ninkė (1949–1990), Klaipėdos Psichoneurologinio dispanserio gydytoja rentgenologė (1951–2000) bei 

Klaipėdos medicinos darbuotojų profsąjungos pirmininkė (1963–1965), Klaipėdos miesto Vykdomojo 

komiteto Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja (1965–1979), Lietuvos Respublikos nusipelniusi gydytoja 

(1974), Klaipėdos vaikų tuberkuliozės sanatorijos „Smiltelė“ vyriausioji gydytoja (1979–2000), Lietu-

vos Respublikos Sveikatos ir gailestingumo fondo Klaipėdos skyriaus pirmininkė (1990–2000), sąjū-

dietė RIMŠAITĖ IRENA TEKLĖ. Mirė 2015-04-03 Klaipėdoje, palaidota Lėbartų kapinėse. 

 

 24 d. – 5 metai, kai JAV 2013 m. mirė pedagogė, Lietuvos Montessori asociacijos ir Ameri-

kos lietuvių Montessori draugijos narė, montesorinių įstaigų mecenatė, viena iš montesorinio auklėjimo 

metodo diegėjų Lietuvoje VAIŠVILIENĖ-VILIMAITĖ STASĖ. Gimė 1921-08-15 Mažeikiuose. 
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 26 d. – 120 metų, kai Mažeikių valsčiaus Pašerkšnės kaime 1898 m. gimė kalbininkas, 21 m. 

dirbęs lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju Linkuvos, Jurbarko, Panevėžio ir Šiaulių gimnazijose, nuo 

1948 m. Šiaulių pedagoginio instituto (ŠPI) dėstytojas, ŠPI Lietuvių kalbos ir literatūros katedros vedė-

jas (1950–1952), akcentologas, lietuvių ir latvių kalbų savitumo tyrinėtojas FREIMANAS MYKO-

LAS. Mirė 1971-12-12 Šiauliuose, palaidotas Kaune, Romainių kapinėse. 

 

 26 d. – 50 metų, kai Mažeikių rajono Tirkšlių miestelyje 1968 m. gimė provizorius, Mažei-

kių vaistinių įmonės provizorius analitikas (1991–1992), Tirkšlių vaistinės vedėjas (1992–1993), VŠĮ 

Mažeikių ligoninės vaistinės vedėjas (nuo 1993 m.), Lietuvos farmacininkų sąjungos narys GRAŽYS 

LINAS. 

 

 27 d. – 90 metų, kai Mažeikių rajono Naikių kaime 1928 m. gimė Plungės rajono Kulių aš-

tuonmetės mokyklos mokytojas (1953–1965), Mažeikių rajono Židikų vidurinės mokyklos kūno kultū-

ros mokytojas (1965–1991), pokario metais Židikuose sugriauto ir užkasto Nepriklausomybės pamin-

klo atstatymo iniciatorius, Židikų miestelio Sąjūdžio iniciatyvinės grupės steigėjas SIDABRAS VY-

TAUTAS. Mirė 2012-02-06 Mažeikiuose. 

 

 30 d. – 65 metai, kai Irkutsko srities Taišeto rajono Suetichos gyvenvietėje 1953 m. gimė 

Eksperimentinės ir klinikinės medicinos MTI jaunesnysis mokslo darbuotojas (1981–1982), vyresnysis 

mokslo darbuotojas (1982–1985), skyriaus vedėjas (1986–1989), Vilniaus universiteto Medicinos fa-

kulteto klinikos vadovas (1990–1992), aukščiausiosios kategorijos reumatologas (1991), nuo 1992 m. 

Vilniaus universiteto Bendrosios terapijos ir reumatologijos katedros vedėjas, docentas (1994), Valsty-

binio mokslinio tyrimo instituto Eksperimentinės ir klinikinės medicinos direktorius (1994–2002), pro-

fesorius (2000), Reumatologijos, gerontologijos ir dermatovenerologijos klinikos vadovas (2002–

2005),Vilniaus universiteto Reumatologijos, gerontologijos ir dermatovenerologijos ir reabilitacijos kli-

nikos vedėjas (2005–2007), nuo 2007 m. Reumatologijos, ortopedijos-traumatologijos, plastinės rekon-

strukcinės chirurgijos klinikos vadovas, nuo 2010 m. Jungtinio inovatyvios medicinos centro direkto-

rius, ilgametis Lietuvos Reumatologų asociacijos tarybos pirmininkas, EULAR klinikinių tyrimų komi-

teto narys, Pasaulio sveikatos organizacijos ekspertas, mokslinių straipsnių ir 4 išradimų autorius VE-

NALIS ALGIRDAS. Baigė 1971 m. Mažeikių vidurinę mokyklą (nuo 1996 m. Merkelio Račkausko 

gimnazija). 

 

 30 d. – 10 metų, kai Mažeikių rajono Sedos Vytauto Mačernio gimnazijoje 2008 m. moky-

tojos Virginijos Katkuvienės iniciatyva įkurta ŽEMAITIJOS SKAUTŲ ORGANIZACIJOS DRAU-

GOVĖ, 2009 m. pavadinta „Medeinos“ (miško deivės) vardu. 

 

 

 

 

 1 d. – 100 metų, kai Krakių kaimo gyventojos Mortos Sidabrienės sodyboje 1918 m. įkurta 

KRAKIŲ PRADINĖ MOKYKLA. 

 

 1 d. – 20 metų, kai savo veiklą pradėjo UAB „ELMAGA“, gaminanti metalo konstrukcijas, 

tvoras, šarvuotas duris. Įmonė yra inžinerinės pramonės asociacijos LINPRA, Lietuvos elektros ener-

gijos bei Mažeikių verslininkų asociacijos narė. 

 

SPALIS 

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/Merkelio_Ra%C4%8Dkausko_gimnazija
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 1 d. – 5 metai, kai 2013 m. atidarytas pirmasis Mažeikių rajone AUKSŪDŽIO KAIMO 

DAUGIAFUNKCINIS CENTRAS, kuriame pradėjo veikti lopšelis-darželis, šiuolaikiškai įrengta 

biblioteka ir konferencijų salė, įsikėlė kultūros namai. Centro direktorė Oksana Gaidamovičienė. 

 

 3 d. – 65 metai, kai Kaune 1953 m. gimė Tirkšlių vidurinės mokyklos (1982–1985) ir Ma-

žeikių politechnikos mokyklos direktorius (1985–1990), Mažeikių rajono Švietimo skyriaus vedėjas 

(1990–1993), Mažeikių Gabijos gimnazijos direktorius (2001–2017), matematikas ŠIURKUS STA-

SYS. 

 

 11 d. – 55 metai, kai Šiauliuose 1963 m. gimė dailininkas, nuo 1990 m. Pavasario pagrin-

dinės mokyklos dailės mokytojas metodininkas, meno galerijos įkūrėjas Pavasario pagrindinėje moky-

kloje, Mažeikių rajono dailininkų klubo „Akvamarinas“ įkūrėjas (2000) ir vadovas, dailės studijos ir 

meninės grupės „Dimenai“ vadovas, Mažeikių krašto kultūros premijos laureatas (2008), parodų ir vai-

kų dailės stovyklų organizatorius NOVAK ALEKSANDRAS. 

 

 11 d. – 15 metų, kai 2003 m. iškilmingai atidengta MEMORIALINĖ LENTA „VIEKŠ-

NIŲ VINCO DENIUŠIO MENO MOKYKLA”. 

 

 12 d. – 25 metai, kai Vilniuje 1993 m. žuvo lietuvių žurnalistas, laikraščio „Komjaunimo 

tiesa“ korespondentas, laiškų skyriaus vedėjas (1983–1988), laikraščio „Vakarinės naujienos“ redak-

cijos atsakingasis sekretorius (1988–1989), vienas iš pirmo nepriklausomo dienraščio „Respublika“ 

įkūrėjų ir vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas (1989–1993), Lietuvoje vienas iš tiriamosios žurna-

listikos pradininkų LINGYS VITAS. Gimė 1960-08-13 Mažeikiuose. 

 

 13 d. – 95 metai, kai Mažeikių rajono Lūšės kaime 1923 m. gimė knygrišys, bibliofilas 

PLENYS ALEKSANDRAS. Mirė 2012-05-10 Mississaugos mieste (Kanada). 

 

 14 d. – 105 metai, kai Panevėžio apskrities Vadoklių valsčiaus Būtėnų kaime 1913 m. gimė 

Tauragės Švč. Trejybės bažnyčios vikaras (1937–1941), Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vika-

ras ir progimnazijos kapelionas, tikybos mokytojas (1941–1942), Mažeikių Švč. Jėzaus širdies bažny-

čios vikaras ir gimnazijos kapelionas, tikybos mokytojas (1942–1944), Telšių Švč. Mergelės Marijos 

Ėmimo į dangų bažnyčios vikaras (1944), Telšių rajono Lieplaukės Šv. Jurgio bažnyčios klebonas 

(1945–1947), Skuodo rajono Šačių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios altarista (1956), Kelmės rajono Kar-

klėnų Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčios klebonas (1957–1984), Šilalės rajono Kvėdarnos Švč. Mer-

gelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios klebonas (1984–1988), nuo 1989 m. tos pačios bažny-

čios altarista KLIMAVIČIUS ALFONSAS. Mirė 1991-02-16 Šilalės rajono Kvėdarnos miestelyje, 

palaidotas bažnyčios šventoriuje. 

 

 14 d. – 15 metų, kai Mažeikių rajone 2003 m. įregistruota UKRINŲ KAIMO BENDRUO-

MENĖ. 

 

 18 d. – 5 metai, kai 2013 m. įkurtas LIETUVOS POLICIJOS VETERANŲ ASOCIACI-

JOS MAŽEIKIŲ FILIALAS. 

 

 19 d. – 155 metai, kai Telšių priemiestyje 1863 m. sušaudytas kunigas, Darbėnų, Varnių 

bažnyčios vikaras (1863), 1863 m. sukilimo dalyvis GARGASAS (GARGAS) ANTANAS. Gimė 

1825-08-16 Viekšnių valsčiaus Rekėčių kaime. 

 

http://www.mke.lt/Auks%C5%ABd%C5%BEio_daugiafunkcinis_centras
http://www.mke.lt/Ma%C5%BEeikiai
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 23 d. – 70 metų, kai Akmenės rajono Pleikių kaime 1948 m. gimė Mažeikių rajono Sedos 

vidurinės mokyklos chemijos mokytoja (1971–1976), Sedos vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduo-

toja (1976–1979), Mažeikių rajono liaudies švietimo skyriaus mokyklų inspektorė (1979–1984), Ma-

žeikių 1-osios vidurinės mokyklos (Merkelio Račkausko gimnazijos) direktorė (1984–2009), chemijos 

mokytoja metodininkė ŽIAURIENĖ-LUNKEVIČIŪTĖ MIRDZA. 

 

 24 d. – 70 metų, kai Mažeikiuose 1948 m. gimė stambiamolekulinių junginių chemikas, sta-

tybinių medžiagų technologas, mokslinių tyrimų instituto „Termoizoliacija“ Sintetinių rišiklių labora-

torijos inžinierius (1972–1975), Statybinių medžiagų laboratorijos grupės vadovas (1975–1979), vyres-

nysis mokslo darbuotojas (1979–1983 ir 1985–1990), Fizikinių cheminių tyrimų skyriaus Statybinių 

medžiagų ilgalaikiškumo tyrimo sektoriaus vedėjas (1983–1985), Statybinių medžiagų atsparumo šal-

čiui laboratorijos vedėjas (1990–1991), Termoizoliacijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas 

(1993–1994), Termoizoliacijos instituto Statybinių medžiagų kokybės tyrimo laboratorijos vedėjas 

(1994–1998), bendrovės „Termolita“ Statybinių medžiagų kokybės tyrimo laboratorijos vedėjas (1991–

1994), habilituotas technikos mokslų daktaras (1993), Vilniaus Gedimino technikos universiteto dėsty-

tojas (nuo 1993 m.), Darbo ir gaisrinės saugos katedros vedėjas (1995–1996), VGTU Statybinių me-

džiagų katedros vedėjas (1996–2010), profesorius (1999), mokslo darbų, monografijų, vadovėlių, mo-

komųjų ir metodinių knygų autorius MAČIULAITIS ROMUALDAS. 

 

 24 d. – 10 metų, kai Mažeikiuose 2008 m. atidarytas naujas PREKYBOS IR PRAMOGŲ 

CENTRAS „EIFELIS“. 

 

 26 d. – 85 metai, kai Kaune 1933 m. mirė Rygos komercijos banko tarnautojas, nuo 1894 m. 

lietuvių Pašalpos draugijos narys, knygnešys PUKŠTIS KAZIMIERAS. Gimė 1857 m. Laižuvos mie-

stelyje. 

 

 28 d. – 130 metų, kai Mažeikiuose 1888 m. gimė latvių monumentaliosios skulptūros pradi-

ninkas, Rygos miesto Laisvės paminklo kūrėjas ZALĖ KARLIS. Mirė 1942-02-19 Inčukalnyje 

(Latvija). 

 

 29 d.– 110 metų, kai Mažeikių rajono Leckavos miestelyje 1908 m. gimė nepriklausomos 

Lietuvos kariuomenės karininkas, gydytojas, dirbo Sedoje, Židikuose, Mažeikių centrinės ligoninės 

rentgenologas (1941–1993), dailininkas mėgėjas LIUTKUS JUOZAS. Mirė 1993-06-15 Mažeikiuose. 

 

 30 d. – 90 metų, kai Širvintuose 1928 m. gimė kontrabosininkas, pirmasis Mažeikių muzi-

kos mokyklos direktorius (1955–1980), Mažeikių promkombinato (nuo 1955 m.) ir rajoninių kultūros 

namų vyrų choro vadovas (1958–1962), Mažeikių vidurinės mokyklos (nuo 1996 m. Merkelio Račkau-

sko gimnazija) moksleivių pučiamųjų instrumentų orkestro vadovas (dirbo 18 m.), Mažeikių ETG klu-

bo pučiamųjų instrumentų orkestro vadovas (dirbo 6 m.), rajoninių kultūros namų kaimo kapelos muzi-

kantas, liaudies choro „Draugystė“ dainininkas, meno saviveiklos ir kultūros žymūnas DAČKA ED-

MUNDAS. 

 

 30 d. – 80 metų, kai Viekšniuose 1938 m. pašventintas modernus pustrečio aukšto SVEI-

KATOS PUNKTAS, pastatytas profesoriaus Mykolo Biržiškos lėšomis savo tėvo daktaro, lietuvybės 

skleidėjo Antano Biržiškos atminimui. 

 

http://www.mke.lt/Elektrotechnikos_gamykla
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 1 d. – 30 metų, kai senosiose Mažeikių miesto kapinėse Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio 

Mažeikių grupės rūpesčiu 1988 m. atidengtas KRYŽIUS 1941, 1944–1953 METŲ MAŽEIKIŲ 

APSKRITIES TREMTINIŲ ATMINIMUI. Autoriai – architektas Henrikas Štaudė ir skulptorius 

Zenonas Steponavičius. 

 

 2 d. – 25 metai, kai Vilniuje 1993 m. mirė gydytojas reumatologas, medicinos mokslų dakta-

ras (1978), profesorius (1981), Respublikinio sanitarinės statistikos biuro vedėjas (1955–1965), Ekspe-

rimentinės ir klinikinės medicinos instituto Reumatologijos organizacinės metodikos skyriaus vadovas 

(1965–1992), mokslinių straipsnių autorius GARGASAS LEONARDAS. Gimė 1927-05-28 Mažeikių 

apskrities Spurganų kaime. 

 

 9 d. – 100 metų, kai Mažeikių rajono Padarbų kaime 1918 m. gimė poetė neoromantikė, 

Kauno „Drobės“ fabriko darbininkė (1956–1973), dailininkė KUMPIKEVIČIŪTĖ-KALPOKIENĖ 

VIKTORIJA. Mirė 2006-10-04 Kaune. 

 

 10 d. – 60 metų, kai Mažeikių rajono Skuodiškės kaime 1958 m. gimė liaudies kūrybos 

gaminių įmonės „Minija“ medžio drožėjas (1977, 1979–1994), Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys 

(2001), Lietuvos tautodailės kūrėjų asociacijos narys (2005), Meno kūrėjo statusą turintis tautodailinin-

kas LAIMA RIMANTAS. 

 

 12 d. – 20 metų, kai Mažeikiuose 1998 m. mirė žurnalistas, Renavo septynmetės mokyklos 

mokytojas (1950–1952), rajoninio laikraščio korespondentas (1955–1997), Mažeikių rajono Kultūros 

skyriaus vedėjas ((1955–1957, 1961–1962), Mažeikių rajoninių kultūros namų direktorius (1957–1958), 

vaidybos ratelių aktorius (1946–1971), Mažeikių rajono vykdomojo komiteto instruktorius, politinio 

švietimo kabineto vedėjas (1965–1971), choristas, satyros ir humoro vakarų rengėjas, 1-ojo atskyrio ša-

chmatininkas STANČIUS ALGIRDAS. Gimė 1931-07-17 Mažeikių apskrities Tirkšlių valsčiaus Le-

tenių kaime. 

 

 14 d. – 115 metų, kai Šiaulių apskrities Viekšnių mieste 1903 m. gimė trimitininkas, pirmojo 

pučiamojo orkestro Viekšniuose įkūrėjas (1922),Viekšnių vidurinės mokyklos muzikos, dailės mokyto-

jas (1929–1970), direktoriaus pavaduotojas (1943), sporto instruktorius, šaulių pučiamųjų orkestro ir 

skudutininkų ansamblio, liaudies universiteto Viekšnių skyriaus choro vadovas (1931), Lietuvos Res-

publikos meno saviveiklos žymūnas (1956), orkestro ir choro dirigentas, Lietuvos Respublikos nusipel-

nęs mokytojas (1964), režisierius DENIUŠIS VINCAS. Mirė 1978-05-02 Viekšniuose. 

 

 15 d. – 65 metai, kai Akmenėje 1953 m. gimė Mažeikių kompresorių gamyklos inžinierius 

technologas (1977–1978), Mažeikių kompresorių gamyklos Techninės kontrolės skyriaus vyresnysis 

inžinierius (1979–1982), Mažeikių kompresorių gamyklos inžinierius konstruktorius (1982–1988), su-

sivienijimo „Metalas“ mechaninės-energetinės tarnybos mechanikas (1988), Mažeikių kompresorių ga-

myklos eksperimentinio baro viršininkas (1988–1994), V-ųjų pasaulio lietuvių sporto žaidynių stalo te-

niso varžybų nugalėtojas, Lietuvos stalo teniso aukščiausiosios lygos komandinių varžybų prizininkas 

(1997), daugkartinis „Nemuno“ draugijos jaunių čempionas, Lietuvos jaunių dvejeto varžybų čempino-

nas, stalo teniso sporto klubo „Vijurkas“ valdybos narys NORKUS JONAS. 

 

LAPKRITIS 
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 16 d. – 5 metai, kai Židikų miestelyje 2013 m. mirė Mažeikių rajono Renavo aštuonmetės 

mokyklos mokytojas, šios mokyklos direktorius (1958–1975), Židikų vidurinės mokyklos direktorius 

(1975–1985), geografijos ir piešimo mokytojas DAGYS ALFONSAS. Gimė 1931-04-23 Pakruojo ra-

jono Diržių kaime. 

 

 18 d. – 100 metų, kai 1918 m. buvo įkurtas MAŽEIKIŲ VALSČIUS, kuris 1920 m. reor-

ganizuotas. 

 

 19 d. – 35 metai, kai Šilalėje 1983 m. mirė (palaidotas Janapolės miestelio kapinėse) kunigas, 

Pagėgių Šv. Kryžiaus ir Rukų Šv. Antano Paduviečio bažnyčių vikaras (1957), Šilutės rajono Švėkšnos 

Šv. apaštalo Jokūbo (1957–1958) ir Akmenės rajono Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčių vikaras 

(1958–1960), Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčios vikaras (1960), Mažeikių rajono Renavo Šv. Izi-

doriaus bažnyčios klebonas (1961–1972), Kelmės rajono Pakražančio Švč. Mergelės Marijos bažnyčios 

klebonas (1972–1980), Šilalės rajono Žvingių Šv. Kryžiaus išaukštinimo bažnyčios klebonas (1980–

1983), tautodailininkas, Renavo Šv. Izidoriaus bažnyčios šoninių navų tapybos darbų autorius MIT-

KUS PETRAS. Gimė 1925-03-27 Telšių rajono Jokšų kaime. 

 

 21 d. – 15 metų, kai Mažeikių rajone 2003 m. įregistruota AUKSODĖS KAIMO BEND-

RUOMENĖ. 

 

 21 d. – 15 metų, kai Mažeikių rajone 2003 m. įregistruota BUKNAIČIŲ KAIMO BEND-

RUOMENĖ. 
 

 22 d. – 115 metų, kai Rygoje 1903 m. gimė Kauno apskrities Užusalių pradžios mokyklos 

vedėjas (1928–1929), Mažeikių apskrities pradžios mokyklų inspektorius (1929–1930), Kretingos pra-

džios mokyklos mokytojas (1941m. balandžio 1 d. – gegužės 15 d.), Šventosios vidurinės mokyklos 

mokytojas (1941), Mažeikių apskrities Laižuvos pradžios mokyklos vedėjas (1941–1943), istorijos mo-

kytojas BERTAŠIUS ANTANAS. Nuo 1943 m. pabaigos duomenų apie asmenį Lietuvos centriniame 

valstybės archyve nerasta. 

 

 25 d. – 15 metų, kai Mažeikių rajone 2003 m. įkurta UŽLIEKNĖS KAIMO BENDRUO-

MENĖ. Pirmasis pirmininkas Petras Daiginas. 

 

 27 d. – 80 metų, kai Minske 1938 m. žuvo Mažeikių apskrities Vaičaičių ir Vyžančių moky-

klų mokytojas, Sedos vidurinės mokyklos direktorius (1921–1922), politinis kalinys (1923–1926), Vi-

tebsko srities (Baltarusija) Dimanovo dvare lietuvių mokyklos-internato įkūrėjas ir direktorius (1928–

1932), Baltarusijos Respublikos Mokslų akademijos mokslinis darbuotojas lietuvių sektoriuje, Minske 

ėjusio lietuvių savaitraščio „Raudonasis artojus“ skyriaus vedėjas, poetas KOPKA VINCAS. Gimė 

1892-04-22 Varėnos rajono Mikniūnų kaime. 

 

 27 d. – 15 metų, kai 2003 m. Mažeikių rajono Fermos kaime ant Ašvos upės (buvusio van-

dens malūno vietoje) pastatyta LECKAVOS HIDROELEKTRINĖ. 

 

 28 d. – 110 metų, kai Mažeikių apskrities Gulbinų kaime 1908 m. gimė gydytojas chirurgas, 

Kauno universiteto Chirurgijos katedros asistentas (1946–1950), Kauno medicinos seserų mokyklos di-

rektorius (1946–1948), Kauno srities (1950–1953) ir Kauno miesto vyriausiasis chirurgas (1953–1956), 

Kauno medicinos instituto Bendrosios chirurgijos katedros vedėjas (1955–1974), Lietuvos Respublikos 

nusipelnęs gydytojas (1965), medicinos mokslų daktaras, profesorius (1969), Kauno zonos chirurgų 

http://www.mke.lt/Renavo_ba%C5%BEny%C4%8Dia
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mokslinės draugijos pirmininkas (nuo 1969 m.), Kauno medicinos seserų mokyklos direktorius (1946–

1948), Kauno srities ir miesto vyriausiasis chirurgas (1953–1956), mokslinių straipsnių, knygų, chirur-

gijos vadovėlių autorius, lietuviškosios chirurgijos terminijos kūrėjas ŠIURKUS TELESFORAS. Bai-

gė 1926 m. Viekšnių progimnaziją. Mirė 1974-11-05 Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse. 

 

 28 d. – 5 metai, kai Mažeikių mieste 2013 m. atidarytas prekybos centras „RIMI HYPER-

MARKET“. 

 

 

 

 

 2 d. –50 metų, kai Mažeikiuose 1968 m. gimė Mažeikių „Atmosfera" ir „Jovaras", Lydos 

„Obuvščik", Smolensko „Iskra", Klaipėdos „Sirijus" komandų futbolininkas, Mažeikių „Romar" ko-

mandos kapitonas (1995), Mažeikių sporto mokyklos treneris (nuo 1996 m.), asociacijos FK „Atmosfe-

ra" vadovas, Lietuvos futbolo čempionato A lygos vyresnysis treneris GUDAITIS NERIJUS. 

 

 3 d. – 85 metai, kai Mažeikių apskrities Tirkšlių valsčiaus Žemalės kaime 1933 m. gimė sta-

tybininkas, poetas, Literatų ir menų mėgėjų sambūrio „Aura“ narys EGLINSKAS STANISLOVAS. 

Mirė 2017 m. kovo mėnesį Mažeikiuose. 

 

 3 d. – 55 metai, kai Mažeikiuose 1963 m. gimė Pabradės meno mokyklos mokytojas (nuo 

1987 m.), Pabradės miesto kultūros centro direktorius, Pabradės fanfarinio orkestro įkūrėjas (1992) ir 

vadovas, Pavoverės kaimo varinių instrumentų orkestro įkūrėjas (2010) ir vadovas, Švenčionių rajono 

savivaldybės tarybos narys (nuo 2000 m.), Pabradės ėjimo sporto klubo valdybos narysVILIMAS 

BRONISLOVAS. 

 

 10 d. – 100 metų, kai apsaugos viršininkas Povilas Plechavičius 1918 m. įkūrė SEDOS KO-

MENDANTŪRĄ. 

 

 10 d. – 55 metai, kai Kaune 1963 m. mirė vienas iš Lietuvos šaulių sąjungos Mažeikių 13 

rinktinės įkūrimo iniciatorių (1920), pirmojo lietuviško vakaro Mažeikiuose dalyvis, scenos mėgėjų ra-

telio vadovas, pirmasis Mažeikių bibliotekos vedėjas (1922–1930), buhalteris, Kauno medicinos insti-

tuto bendrabučio budėtojas VAIČKUS ALEKSANDRAS. Gimė 1892-05-03 Mažeikių apskrities Zas-

taučių kaime. 

 

 12 d. – 35 metai, kai Pikeliuose 1983 m. mirė kunigas, tremtinys LUKOŠIUS JONAS. Dir-

bo vikaru Viekšniuose, ėjo klebono pareigas Pievėnuose, Rubikuose, Pikeliuose. Palaidotas Viekšnių 

miestelio kapinėse. Gimė 1912-01-12 Telšių rajono Šarkalnės kaime. 

 

 11 d. – 15 metų, kai Mažeikių rajone 2003 m. įregistruota PURVĖNŲ KAIMO BEND-

RUOMENĖ. 

 

 13 d. – 50 metų, kai Cicere (JAV) 1968 m. mirė publicistas, rašytojas, poetas, žurnalistas, 

laikraščio „Lietuvos studentas“ redaktorius (1930–1934), mokytojas Telšių (1934–1938), Mažeikių 

(1938–1940), Naujosios Vilnios (1940–1941) gimnazijose, Kauno mokytojų seminarijos dėstytojas 

(1941–1944), Viurtenbergo (Vokietija) lietuvių gimnazijos inspektorius (1945–1949), Čikagos aukštes-

niosios lituanistinės mokyklos vedėjas ir mokytojas (1950–1964), vienas lietuvių bendruomenės Kultū-

ros fondo steigėjų JAV, Kultūros fondo vicepirmininkas (1955–1957), Čikagos lietuvių rašytojų klubo 

GRUODIS 
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pirmininkas (nuo 1950 m.), Čikagos lietuvių rašytojų draugijos pirmininkas (1951–1958), JAV Lietu-

vių fondo tarybos sekretorius (1961–1963), kritikas, kalbininkas, literatūrologas BABRAUSKAS BE-

NEDIKTAS. Gimė 1910-07-01 Kurtuvėnų valsčiaus Akseliškių kaime. 

 

 14 d. – 20 metų, kai Akmenės rajono Viekšnių miestelyje 1998 m. mirė Žagarės rajono Ša-

kynos septynmetės mokyklos lietuvių ir anglų kalbos mokytoja (1953–1957), Kruopių vidurinės moky-

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

mokytoja ARLAUSKIENĖ-JASKEVIČIŪTĖ ADELĖ. Gimė 1932-05-16 Suvalkų apskrities Seinų 

valsčiaus Aradnikų kaime. 

 

 15 d. – 80 metų, kai Kretingos rajono Salantų mieste 1938 m. gimė dažytojas-dekoratorius, 

dailininkas, Mažeikių statybos valdybos dažytojas (1955–1963), Buitinio gyventojų aptarnavimo kom-

binato meninių dirbtuvių darbuotojas (1963–1969), medžio drožėjas, liaudies meistras (1962), Mažei-

kių rajono kooperatyvų sąjungos dekoratorius ir liaudies meno kūrėjų sekcijos vadovas ANDRIEJAU-

SKAS GEDIMINAS. Mirė 2007-09-05 Mažeikiuose. 

 

 18 d. – 15 metų, kai Mažeikių rajone 2003 m. įregistruota REIVYČIŲ BENDRUOMENĖ. 

 

 19 d. – 85 metai, kai Plungėje 1933 m. gimė Marijampolės dramos teatro aktorius (1956–

1958), Lietuvos radijo ir televizijos komiteto režisierius (1960–1965), Jaunimo teatro aktorius (1965–

1996), Lietuvos radijo laidos „Dėdės Karolio valandėlė“ vedėjas (1988–2002), LT laidos „Gerbkime 

žodį“ vedėjas (1989–1999), Lietuvos Respublikos nusipelnęs artistas (1983), kino aktorius DAPKUS 

KAROLIS. Baigė 1953 m. Mažeikių vidurinę mokyklą. 

 

 19 d. – 45 metai, kai Čikagoje (JAV) 1973 m. mirė Pirmojo pasaulinio karo dalyvis, Žemai-

čių partizanų rinktinės organizatorius (1918), Sedos apskrities apsaugos vadas (1918), Mažeikių miesto 

ir apskrities karo komendantas (1919), vienas iš 1926 m. gruodžio 17 d. perversmo organizatorių, Lie-

tuvos kariuomenės generalinio štabo viršininkas (1927), Lietuvos kariuomenės generolas leitenantas 

(1929), Lietuvos vietinės rinktinės vadas Kaune (1944), JAV Lietuvių karių veteranų sąjungos „Ramo-

vė“įkūrėjas (1950) bei jos centro valdybos pirmininkas (1950–1959) ir garbės narys (nuo 1962 m.), po-

litinis kalinys PLECHAVIČIUS POVILAS. Gimė 1890-02-01 Mažeikių apskrities Židikų valsčiaus 

Bukončių kaime. 

 

 

 21 d. – 110 metų, kai Lūšės kaime 1908 m. gimė laikraščio „Darbininkas“ techninis redakto-

rius (1936–1937, 1939–1940), Lietuvių aktyvistų fronto (LAF) štabo Kaune organizacinio sektoriaus 

viršininko padėjėjas (1941), pogrindyje leisto laikraščio „Lietuvos Judas“ redaktorius (1943), politinis 

kalinys, tremtinys, Kelmės rajono „Kražių“ kolūkio agronomas (1954–1959), Klaipėdos tremtinių klu-

bo narys, sąjūdietis, atsiminimų apie tremtį autorius SAKAS ALEKSANDRAS. Mirė 1998-03-17 

Klaipėdoje, palaidotas Palangoje. 

 

 

 21 d. – 60 metų, kai Vilniuje 1958 m. gimė Mažeikių rajono Krakių aštuonmetės mokyklos 

mokytojas (1982–1986), Mažeikių ROTARY klubo narys, Mažeikių specialiosios internatinės mokyk-

los direktoriaus pavaduotojas (1986–1994), nuo 1994 m. Mažeikių specialiosios internatinės mokyklos 

(nuo 2013 m. „Jievaro“ pagrindinė mokykla) direktorius (nuo 1994 m.), specialusis pedagogas SEM-

ČENKO VALENTINAS. 
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 22 d. – 35 metai, kai Mažeikių rajono Pikelių miestelyje 1983 m. mirė (palaidotas Viekšnių 

miestelio kapinėse) Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo (1935–1937) ir Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažny-

čių vikaras (1937–1939), Joniškio rajono Žukančių Nukryžiuotojo Jėzaus bei Akmenės rajono Vegerių 

Šv. Jurgio, Šiaulių rajono Juozapavo Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčių klebonas (1939–1942), 

Mažeikių rajono Užlieknės Šv. Marijos Magdalietės bažnyčios kuratas (1942–1946), tremtinys (1946–

1954), Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vikaras (1954–1955), Plungės rajono Pakutuvėnų Šv. 

Antano Paduviečio bažnyčios klebonas (1955–1967), Mažeikių rajono Pievėnų Nukryžiuotojo Jėzaus 

bei Rubikų Šv. Roko bažnyčių klebonas (1967–1979) ir Pikelių Švč. Trejybės bažnyčios klebonas ku-

nigas (1979–1983), fotografas LUKOŠIUS JONAS. Gimė 1912-01-12 Telšių rajono Šarkalnės kaime. 

 

 22 d. – 15 metų, kai Mažeikių rajone 2003 m. įregistruota VIEKŠNIŲ GYVENVIETĖS 

BENDRUOMENĖ. 

 

 22 d. – 15 metų, kai Mažeikių rajone 2003 m. įregistruota LŪŠĖS KAIMO BENDRUO-

MENĖ. 

 

 26 d. – 100 metų, kai Mažeikių apskrities Sedos mieste 1918 m. gimė žurnalistas, pogrindy-

je leisto rotatorinio laikraščio „Žemaičių trimitas“ leidėjas (1943–1944), Doerverdene-Zydorfe (Vokie-

tija) leisto rotatorinio laikraščio „Aušros belaukiant“ leidėjas (1945–1946), redaktorius, Australijos lie-

tuvių visuomenės veikėjas, Lietuvoje bei užsienyje leistų laikraščių bendradarbis, Melburno (Australija) 

lietuviškų radijo valandėlių vedėjas POCIUS ALBINAS. 

 

 28 d. – 15 metų, kai Mažeikių rajono Viekšnių mieste 2003 m. pirmą kartą organizuotas 

mažųjų parapijų BAŽNYTINIŲ CHORŲ FESTIVALIS „ŠIRDIM Į ŠIRDĮ“. 

 

 29 d. – 15 metų, kai 2003 m. įkurta MAŽEIKIŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ 

TARNYBA. 

 

 30 d. – 10 metų, kai 2008 m. Lietuvos Respublikos Prezidento įsaku Nr. 1K-1657 patvirtin-

tas LECKAVOS HERBAS, kurio etaloną sukūrė dailininkas Arvydas Každailis. 

 

 31 d. – 20 metų, kai 1998 m. susijungus dviem savarankiškoms bendrovėms AB „Mažeikių 

pieninė“ ir AB „Pasvalio sūrinė“, įregistruota AB „PIENO ŽVAIGŽDĖS“ ir jos filialas Mažeikių pie-

ninė, kuriai priklauso Skuodo ir Akmenės cechai. 

 

 31 d. – 15 metų, kai Mažeikių rajone 2003 m. įregistruota BUGENIŲ BENDRUOMENĖ. 

 

 31 d. – 15 metų, kai Mažeikių rajone 2003 m. įregistruota KRAKIŲ KAIMO BENDRUO-

MENĖ. 

 

 31 d. – 15 metų, kai Mažeikių rajone 2003 m. įregistruota PIEVĖNŲ KAIMO BEND-

RUOMENĖ. 

 

 31 d. – 15 metų, kai Mažeikių rajone 2003 m. įregistruota PIKELIŲ MIESTELIO BEND-

RUOMENĖ. 

 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Australijos_lietuviai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Australijos_lietuviai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Arvydas_Ka%C5%BEdailis
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 31 d. – 15 metų, kai Mažeikių rajone 2003 m. įregistruota PLINKŠIŲ KAIMO BEND-

RUOMENĖ.  

 

 

Parengė Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos  

Informacijos ir kraštotyros skyriaus bibliografės  

Janina Dambrauskaitė, Rūta Skiparienė, Dalia Alseikienė 

 

 

 


