
1 

 

 

Mažeikių rajono 

2019 metų atmintinų datų kalendorius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 465 metai, kai 1554 m. pirmą kartą paminėtas Šerkšnėnų seniūnijos Žemalės kaimas. 
 

 435 metai, kai Žemaičių žemės teismo aktų knygose 1584 m. pirmą kartą paminėtas Tir-

kšlių seniūnijos Lėlaičių kaimas. 
 

 430 metų, kai 1589 m. pirmą kartą paminėtas Mažeikių apylinkės seniūnijos Ruzgų kai-

mas. 
 

 420 metų, kai 1599 m. Žemaičių žemės teismo aktų knygose pirmą kartą paminėtas Tir-

kšlių seniūnijos Daubarių kaimas. 
 

 405 metai, kai 1614 m. J. K. Chodkevičiaus fundacijos Kražių jėzuitų kolegijai nuoraše 

paminėtas Židikų seniūnijos Asteikių kaimas. 
 

 405 metai, kai 1614 m. J. K. Chodkevičiaus fundacijos Kražių jėzuitų kolegijai nuoraše 

paminėtas Židikų seniūnijos Petraičių kaimas. 
 

 165 metai, kai pagal architekto Karolio Gregotovičiaus projektą1854 m. pastatyta nauja, 

tinkuoto mūro, kryžminio plano, vienabokštė Viekšnių Švč. Jono Krikštytojo bažnyčia. 
 

 155 metai, kai Kretingos rajono Prystovų kaime 1864 m. gimė Panevėžio rajono Raguvos 

miestelio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų vikaras (1890–1896), Garšvių knygnešių draugijos 

bendradarbis, draudžiamosios spaudos platintojas Raguvos apylinkėse, Židikų Šv. Jono Krikštytojo 

bažnyčios altaristas (1902), tremtinys Domarkas Kazimieras. Mirė 1902-10-01 Mažeikių rajono 

Židikų miestelyje. 
 

 110 metų, kai Mažeikiuose 1909 m. gimė skulptorius, tapytojas, menininkų abstrakcio-

nistų grupės „Naujieji horizontai“ įkūrėjas (1948), Frankfurto meno asociacijos Garbės daktaras 

(1985), Izraelio tapytojų ir skulptorių asociacijos Garbės prezidentas (1986), vienas žymiausių žydų 

abstrakcionistų Abramovičius Pinhas. Mirė 1986 m. Tel Avive (Izraelis). 
 

 105 metai, kai Mažeikių valsčiaus Buknaičių kaime 1914 m. gimė nepriklausomos Lietu-

vos karininkas, Šiaulių ryšių tarnybos, Rokiškio apskrities raštinės darbuotojas (1939–1941) Mažei-

kių apskrities vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyriaus vyresnysis agronomas, Lietuvos politinių 

kalinių sąjungos Mažeikių skyriaus narys (nuo 2006 m.), politinis kalinys, tremtinys, literatas Mile-

ris Povilas. Mirė 2013-12-01 Mažeikiuose, palaidotas Geidžių kapinėse 
 

 105 metai, kai Mažeikiuose 1914 m. gegužės mėnesį mirė (palaidotas Viekšnių senosiose 

kapinėse) bajoras, dvarininkas, Viekšnių ir Laižuvos apylinkių gydytojas Panceržinskis Feliksas. 

Gimė 1862-05-18 Viekšnių valsčiaus Ašvėnų dvare. 
 

 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Karolis_Gregotovi%C4%8Dius
http://www.mke.lt/A%C5%A1v%C4%97n%C5%B3_dvaras
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 80 metų, kai miestelyje 1939 m. vietoj sudegusio pastato pagal Kauno inžinierių Vaclovo 

Michnevičiaus ir Stasio Bukovskio projektą pastatyta nauja mūrinė, neogotikinio stiliaus, vienabo-

kštė, stačiakampio plano Tirkšlių Kristaus Karaliaus bažnyčia, kurią konsekravo vyskupas Justi-

nas Staugaitis. 
 

 70 metų, kai miestelyje 1949 m. įkurta Pikelių biblioteka, Mažeikių rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos filialas. 
 

 55 metai, kai 1964 m. rudenį atidarytas pirmasis pagal tipinį projektą suprojektuotas Ma-

žeikių lopšelis-darželis „Saulutė“. 
 

 50 metų, kai 1969 m. pabaigoje įkurta Mažeikių kompresorių gamykla, kuri kaip AB 

„Oruva“ likviduota 2001 m. pabaigoje. 
 

 45 metai, kai 1974 m. siekiant išsaugoti rytų Žemaitijos plynaukštės kompleksus, gamti-

nės įvairovės vertybes ir kultūros paveldo objektus buvo įsteigtas Plinkšių kraštovaizdžio drausti-

nis, didžiausias Mažeikių rajone, pasižymintis landšaftų ir biologinės įvairovės gausumu. 
 

30 metų, kai Mažeikių rajono Tirkšlių miestelio sąjūdžio iniciatyvinės grupės pirmininko 

Vinco Liaubos rūpesčiu prie vidurinės mokyklos 1989 m. atstatytas medinis koplytstulpis Lietuvos 

Nepriklausomybės dešimtmečiui pažymėti. Meistras – Pranciškus Bružas. 
 

 30 metų, kai Viekšniuose netoli vandens malūno 1989 m. Ventos upės krantus sujungė 

kabantis tiltas. 
 

 30 metų, kai mieste prie Muzikos mokyklos įsteigtas Dailės skyrius (1983) tapo 1989 m. 

Mažeikių dailės mokykla. Nuo įkūrimo pradžios įstaigai vadovauja Zenonas Steponavičius. 
 

 30 metų, kai mieste chorvedės Gražinos Degutienės iniciatyva 1989 m. įkurtas Mažeikių 

kultūros centro Tremtinių ir politinių kalinių choras „Atmintis“. 
 

 25 metai, kai veiklą 1994 m. rugsėjo mėnesį pradėjo Akmenės rajono Ventos muzikos 

mokyklos Viekšnių filialas. Nuo 1999 m. veikė kaip savarankiška, juridines teises turinti įstaiga, 

kuriai 2003 m. suteiktas Mažeikių rajono Viekšnių Vinco Deniušio meno mokyklos vardas. 
 

 25 metai, kai 1994 m. Mažeikių rajono savivaldybės potvarkiu Nr. 311 Mažeikių 2-ajai 

vidurinei mokyklai suteiktas Gabijos vardas. 
 

 20 metų, kai 1999 m. įkurtas Mažeikių Gabijos gimnazijos šokių kolektyvas „Džesi“. 
 

 20 metų, kai Mažeikiuose 1999 m. įkurta Stankų kalvė-studija. 
 

 20 metų, kai režisierės Daivos Gedvilienės iniciatyva 1999 m. įkurta Mažeikių rajono 

kultūros centro mėgėjų teatro trupė „Visavi“, nuo 2005 m. tapusi Lietuvos mėgėjų teatro sąjun-

gos nare. 
 

 15 metų, kai Mažeikių rajono Sedos vidurinei mokyklai (nuo 2007 m. gimnazija) 2004 m. 

suteiktas Vytauto Mačernio vardas. 
 

 15 metų, kai Mažeikių rajono Auksodės kaimo bendruomenės tarybos iniciatyva 2004 m. 

įsteigtas apdovanojimas „Auksinis obuolys“ už ypatingus nuopelnus kaimui. 
 

http://www.mke.lt/Deniu%C5%A1is_Vincas
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 10 metų, kai Mažeikių kultūros centre 2009 m. įkurtas suaugusiųjų kantri šokių kolekty-

vas „Ciongs“. Nuo įkūrimo pradžios vadovauja choreografė Vilma Slivskienė. 
 

 10 metų, kai Ašvos bei Reivupio upelių santakoje 2009 m. rekonstravus 1846 m. statytą 

medinį Reivyčių vėjo malūną įrengta pirmoji kaimo turizmo sodyba „Ašvos malūnas“ Mažeikių 

rajone. 
 

 5 metai, kai Mažeikių rajono Sedos kultūros centre 2014 m. pavasarį suburta vokalinė 

grupė „Antena“. Vadovas – režisierius Gediminas Jokubauskas. 
 

 5 metai, kai Mažeikių rajono Sedos kultūros centre 2014 m. rudenį suburtas vaikų folklo-

ro ansamblis „Cyroliokaa“. Įkūrėja ir kolektyvo vadovė – pedagogė, kultūrinių renginių organiza-

torė Gražina Vainutienė. 
 

 

 

 
 

 1 d. – 110 metų, kai Mažeikių mieste 1909 m. gimė vyresnioji skautė, pirmosios skaučių 

stovyklos Viekšniuose organizatorė, diplomuota provizorė, rankraščio „Mažeikių miesto ir vaistinių 

istorija 1868–1887, 1968–1987 metais“ autorė, Mažeikių savivaldybės vaistinės receptorė, Mažei-

kių vaistinės Nr. 315 vedėja (1946–1951), Mažeikių ligoninės provizorė technologė, 54-erius metus 

vaistinėje dirbusi farmacininkė Motuzaitė Eugenija. Mirė 2002-01-13 Mažeikiuose, palaidota mie-

sto kapinėse. 
 

 1 d. – 80 metų, kai miestelyje 1939 m. įkurta Židikų biblioteka, Mažeikių rajono savi-

valdybės viešosios bibliotekos filialas. 
 

 2 d. – 60 metų, kai Mažeikių rajono Pievėnų kaime 1959 m. gimė Mažeikių rajono Lec-

kavos kolūkio energetikas (1980–1982), Nežinybinės apsaugos poskyrio prie Mažeikių rajono Vi-

daus reikalų skyriaus centralizuotos apsaugos punkto budėtojas (1982–1984) bei viršininkas (1984–

1986), Nežinybinės apsaugos poskyrio viršininkas (1986–1991), Mažeikių rajono policijos komisa-

riato apsaugos sektoriaus prie viešosios policijos vyresnysis inspektorius (1991–1992) bei inspekto-

rius (1992–1995), kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo grupės vyresnysis inspek-

torius (1995–1997), komisaras inspektorius personalo ir socialiniams reikalams (1997–2000), UAB 

„Mažeikių nafta“ saugos tarnybos direktorius (2001–2004), advokatas (nuo 2004 m.), judėjimo 

„Stabdyk nusikalstamumą“ Mažeikių skyriaus narys Jonauskas Adomas. 
 

 3 d. – 160 metų, kai Viekšnių valsčiaus Pluogų vienkiemyje 1859 m. gimė Drūkšių vika-

ras, kunigas Raudėnuose, Sedoje, Salakuose, Kretingoje, Vabalninkuose, Miežyškiuose, Kaltinė-

nuose, Varsėdžiuose ir Skuode, leidinių „Vilniaus žinios”, „Vienybė” (1906), „Šaltinis” bendradar-

bis, Kretingos pranciškonų bernardinų vienuolyno kalinys (1890–1892), Skuodo rajono Šačių Šv. 

Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas (1906–1922) ir altaristas (1923), Lietuvos konferencijos Vil-

niuje dalyvis (1917), gediminaičių dinastijos palikuonis Gediminas-Beržanskis-Klausutis Anta-

nas. Mirė 1923-08-04 Skuode, palaidotas Narvydžių kapinėse. 
 

 3 d. – 155 metai, kai Kretingos apskrities Skuodo valsčiaus Kivylių kaime 1864 m. gimė 

dvarininkas, gydytojas, medicinos mokslų daktaras, draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas, 

tremtinys (1894–1910), Rusijos ir Japonijos karo dalyvis (1914–1918), Mažeikių kalėjimo gydyto-

jas (1919), savo dvaro patalpose Bugenių pradžios mokyklos įkūrėjas (1918–1920), Bugenių apy-

linkės gydytojas, laisvamanis Kaunas-Kaunackis Boleslovas. Mirė 1936-05-05 Mažeikių rajono 

Bugenių kaime. Kapavietė Bugenių kaimo laukuose su Gedimino stulpų formos laidojimo rūsiu. 

SAUSIS 



4 

 

 3 d. – 25 metai, kai Vilniuje 1994 m. mirė (palaidotas Rokantiškių kapinėse) Skuodo ra-

jono ligoninės chirurgas (1952–1953), Vilniaus miesto 2-osios poliklinikos chirurgas (1954–1956), 

Vilniaus 1-osios ligoninės chirurgas (1956–1961), Vilniaus miesto universitetinės ligoninės vaikų 

Traumatologinio skyriaus gydytojas (1961), Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Vaikų traumatolo-

ginio ortopedinio skyriaus vedėjas (1962–1978), Santariškių vaikų chirurgijos centro Vaikų trauma-

tologijos ortopedijos skyriaus vedėjas (nuo1978 m.), medicinos mokslų daktaras Beniuševičius 

Vladas. Gimė 1927-05-02 Mažeikių apskrities Lėlaičių kaime. 
 

 4 d. – 10 metų, kai Kaune 2009 m. mirė (palaidota Mažeikių rajono Ukrinų kaimo kapi-

nėse) inžinierė mechanikė, Lietuvos mokslų akademijos mokslininkė (1958–1967), pirmoji techni-

kos mokslų daktarė Lietuvoje (1973), Kauno politechnikos instituto (nuo 1990 m. Kauno technolo-

gijos universitetas) dėstytoja ir laboratorijos vedėja (1967–1993), profesorė (1977), Lietuvos Res-

publikos valstybinės premijos laureatė (1983), ilgametė Probleminės precizinių sistemų dinamikos 

ir stabilumo laboratorijos vedėja, Lietuvos kariuomenės karininkų, nukentėjusių nuo okupacinio re-

žimo, artimųjų sąjungos Kauno miesto skyriaus vadovė, 6 mokslinių monografijų, per 250 straips-

nių, daugiau nei 80 išradimų autorė, vertėja Kęsgailaitė-Ragulskienė Vyda. Vaikystę praleido Ma-

žeikių apskrities Židikų valsčiaus Dapšių kaime. Gimė 1931-06-04 Klaipėdoje. 
 

 8 d. – 170 metų, kai Šiaulių apskrities Viekšnių valsčiaus Urvikių kaime 1849 m. gimė-

matematikas, Sankt Peterburge Finansų ministerijos darbuotojas (1878–1894), nelegalios lietuvių 

inteligentų kultūrinės draugijos „Dvylika Vilniaus apaštalų“ narys (1895–1904), lietuvybės puoselė-

tojas Jašmantas (Jošmantas, Jašmontas) Jonas. Mirė 1906-08-01 Vilniuje. 
 

 9 d. – 10 metų, kai Mažeikiuose2009 m. įregistruota UAB „Balti Code“. Bendrovė užsi-

ima kompiuterinių programų, interneto svetainių, programėlių išmaniesiems telefonams kūrimu. 
 

 10 d. – 155 metai, kai Viekšnių valsčiaus Pluogų kaime 1864 m. gimė aušrininkas, publi-

cistas, lietuvybės platintojas, laikraščių „Aušra“ (1884–1885) ir „Lietuviškas balsas“ (1888) bendra-

darbis, knygnešys, gediminaičių dinastijos palikuonis Gediminas-Beržanskis-Klausutis Liudvi-

kas. Mirė 1888-05-23 Viekšnių valsčiaus Pluogų kaime. 
 

 10 d. – 65 metai, kai Irkutsko srities Taišeto lageryje mirė skautų tuntininkas, Lietuvos 

skautų sąjungos narys (nuo 1932 m.), Rokiškio, Marijampolės gimnazijų, Kauno „Aušros“ gimnazi-

jos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas (1925–1933), Mažeikių gimnazijos direktorius (1933–

1938), Švietimo ministerijos vidurinių mokyklų inspektorius (1938–1941), Vidurinio mokslo depar-

tamento direktorius (1941–1943), laikinosios Lietuvos vyriausybės švietimo viceministras (1941), 

Kauno 8-osios gimnazijos direktorius (1943 m. 3 mėnesius), Lietuvos tautininkų sąjungos narys 

Rainys Juozas. Gimė 1903 m. 
 

 13 d. – 90 metų, kai Viekšnių miestelyje 1929 m. gimė prozininkas, poetas, bei žurnalų 

„Žvaigždutė“ (1954–1956) ir „Moksleivis“ (1958–1961) redakcijų darbuotojas, žurnalistas, vertėjas 

Giedra Vincas. Mirė 1997-08-10 Vilniuje. 
 

 13 d. – 5 metai, kai Plungėje 2014 m. mirė Plungės ambulatorijos gydytojas (1947), Plun-

gės apskrities Sveikatos skyriaus vedėjas (1948–1950), Plungės poliklinikos gydytojas (1950–

1954), Plungės tuberkuliozės dispanserio vyr. gydytojas (1954–1971), Plungės ligoninės Tuberku-

liozės skyriaus vedėjas (1971–1992), Tuberkuliozės skyriaus gydytojas ftiziatras (1992–2007), Tel-

šių vyskupijos ateitininkų draugijos pirmininkas (1989–1992), biomedicinos mokslų daktaras 

(1993), Lietuvos Respublikos nusipelnęs gydytojas, Plungės miesto Garbės pilietis (2001), katali-

kiškos mokyklos Plungėje organizatorius, Lietuvos katalikų Mokslų akademijos ir Mokslinės fti-

ziatrų draugijos narys, Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivybės sąjūdžio Plungės parapijos draugi-

https://lt.wikipedia.org/wiki/1895
https://lt.wikipedia.org/wiki/1904
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jos pirmininkas, Šeimos centro lektorius, mokslinių straipsnių autorius Pundzius Aloyzas. Gimė 

1922-11-03 Viekšnių mietelyje. 
 

 14 d. – 55 metai, kai Rokiškio rajono Šilaikių kaime 1964 m. gimė biologas, Botanikos 

instituto doktorantas (1987–1992), Botanikos instituto Augalų fiziologijos laboratorijos Gravitaci-

nės fiziologijos sektoriaus asistentas (1992–1994), Botanikos instituto mokslo darbuotojas (1994–

1996), Vilniaus universiteto dėstytojas (1993–1994), gamtos mokslų daktaras (1993), Lietuvos 

augalų fiziologų draugijos narys, Niujorko mokslo akademijos tikrasis narys, mokslinių straipsnių ir 

fantastinių novelių autorius Stočkus Alvidas. Gyveno (1973–1982) Plinkšėse, baigė (1982) Sedos 

vidurinę mokyklą. Mirė 1996-02-13 Vilniuje, palaidotas Karveliškių kapinėse. 
 

 17 d. – 80 metų, kai Mažeikių apskrities Žemaičių Kalvarijos miestelyje 1939 m. mirė 

knygnešys, tremtinys, 1905 m. revoliucijos dalyvis Juška Vincas (slapyvardis Pupkis). Gimė 

1860-11-28 Telšių apskrities Rubikų kaime. 
 

 17 d. – 25 metai, kai Mažeikiuose 1994 m. įregistruotas pirmasis karatė Do Shotokan 

stiliaus klubas „Vytis“, priklausantis Lietuvos karatė asociacijai. 
 

 18 d.– 210 metų, kai Grinkiškių valsčiuje prie Krakių 1809 m. gimė Lietuvos aviacijos 

pradininkas, Vilniaus gubernijos valdybos raštininkas (1829–1831), Šiaulių apskrities teismo rašti-

ninkas (1834–1836), Šiaulių miesto rotušės sekretorius (1836–1845), Kauno civilinio teismo rūmų 

vertėjas (1845–1854), Kauno gubernijos iždo rūmų titulinis patarėjas, skraidymo aparatų išradėjas 

(1843–1850), sukonstruoto Žemaičių garlėkio aviatorius (1855), orlaivių konstruktorius (1855–

1862), filosofas, knygų autorius Griškevičius Emanuelis Jonas Aleksandras. Mirė 1863-02-11 

Viekšniuose, palaidotas senosiose kapinėse. 
 

 18 d. – 90 metų, kai Mažeikių rajono Purvių 2-ajame kaime 1929 m. gimė Akmenės vi-

durinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas mokymo reikalams (1951–1952), tos pačios įstaigos 

lituanistas (1952–1953), Viekšnių vidurinės mokyklos lituanistas (1953–1994), Viekšnių vidurinės 

mokyklos kraštotyros draugijos narys, Lietuvos Respublikos meno saviveiklos žymūnas (1963), 

Lietuvos Respublikos liaudies švietimo pirmūnas (1977), Viekšnių etnografinio ansamblio „Poilsė-

lis“ narys, Viekšnių Biržiškų draugijos ir Viekšnių kultūros namų dramos ratelio narys, tekstų ren-

giniams ir montažams, scenarijų agitmeninėms brigadoms ir literatūrinių kompozicijų autorius, poe-

tas Ablingis Stasys. Mirė 2006-03-15 Mažeikių rajono Viekšnių mieste. 
 

 19 d. – 100 metų, kai Zarasuose 1919 m. mirė Dusetų gydytojas (1901–1903), Alūkstos 

miestelio (Latvija) gydytojas (1903–1904), Zarasų miesto ligoninės vedėjas (1906–1914), Zarasų 

„Saulės“ draugijos progimnazijos įsteigimo iniciatorius (1918), malūno, gontų dirbtuvės, „Saulės“ 

draugijos ir bibliotekos-skaityklos, visuomeninio pobūdžio organizacijos-kooperatyvo pirmininkas, 

Žemės ūkio ir Šv. Kazimiero draugijų steigėjas Zarasuose, tautosakos ir liaudies dailės kūrinių rin-

kėjas, antropologas Bukontas Dominykas (Domininkas). Gimė 1873-08-11 Mažeikių apskrities 

Viekšnių valsčiaus Kegrių vienkiemyje. 
 

 20 d. – 105 metai, kai Mažeikiuose 1914 m. gimė jūrų skautas, sportininkas, šaulių sporto 

klubo narys, Mažeikių 3-iojo būrio šaulys Širvinskas Aleksandras. Mirė 1942-01-13 Krasnojarsko 

krašte. 
 

 20 d. –10 metų, kai Mažeikiuose 2009 m. įregistruota UAB „ABF LT“, užsiimanti meta-

lo apdirbimu ir gamyba, aliuminio liejimu. Bendrovė yra Mažeikių verslininkų asociacijos narė. 
 

 22 d. – 5 metai, kai kaime 2014 m. įregistruotas Mažeikių rajono Šerkšnėnų mokykla-

daugiafunkcinis centras. 
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 23 d. – 125 metai, kai Sedoje 1894 m. gimė fotografė, režisieriaus J. Vaičkaus „Skrajoja-

mojo teatro“ artistė Motuzaitė Teofilė. Mirė 1971-09-20 Mažeikiuose, palaidota miesto kapinėse. 
 

 24 d. – 65 metai, kai Mažeikių rajono Skuodo-Ketūnų kaime 1954 m. gimė Mažeikių bal-

dų fabriko, statybinės organizacijos, Kompresorių gamyklos darbuotojas, Mažeikių miškų urėdijos 

eigulys (1991–2000), C. Vaizgielienės IĮ darbuotojas (1999–2006), liaudies meistras, medžio drožė-

jas Vaizgiela Vytautas. 
 

 27 d. – 55 metai, kai Čikagoje (JAV) 1964 m. mirė matematikas, lietuvių kultūrinės vei-

klos dalyvis ir organizatorius, aktyviai dalyvavęs 1905 m. revoliucijos įvykiuose, pramoninis inži-

nierius, Peterburgo ginklų fabriko direktorius (1914–1917), Laikinojo Vilniaus lietuvių komiteto 

narys (1920), Krašto apsaugos ministerijos artilerijos tiekimo viršininko pavaduotojas (1922), šios 

tarnybos viršininkas (1922–1926), Kauno „Aušros“ gimnazijos (1922–1924) ir Suaugusiųjų gimna-

zijos (1925) mokytojas, Aukštųjų karininkų kursų dėstytojas (1923–1925), Vytauto Didžiojo uni-

versiteto Kaune (iki 1930 m. Lietuvos universitetas) docentas (1922–1939) bei Matematinės anali-

zės katedros vedėjas (1931–1939), profesorius (1928), Klaipėdos kultūrinio bendradarbiavimo są-

jungos vienas iš steigėjų (1933), Lietuvos gamtininkų draugijos matematikos sekcijos pirmininkas 

(nuo 1934 m.), Lietuvių ir ukrainiečių draugijos paskutinysis pirmininkas, „Lietuviškosios enciklo-

pedijos“ Matematikos skyriaus redaktorius (1934–1944), Vilniaus universiteto ordinarinis profeso-

rius (1940–1944), Pabaltijo universiteto Hamburge ir Pinneberge (Vokietija) profesorius, Matema-

tikos ir gamtos fakulteto prodekanas, matematikos grupės vedėjas (1946–1949), lietuviškų ir lenkiš-

kų Vilniaus laikraščių bendradarbis, apie 300 straipsnių, įvairių leidinių ir pirmųjų matematikos va-

dovėlių autorius Biržiška Viktoras. Gimė 1886-02-23 Viekšniuose. Urna su palaikais 2018-07-11 

perlaidota Vilniaus senosiose Rasų kapinėse. 
 

 29 d. – 5 metai, kai mieste 2014 m. įregistruota UAB „Litvija“, užsiimanti vamzdžių, 

metalo konstrukcijų virinimu, montavimu, remonto darbais ir metalo konstrukcijų gamyba. Bendro-

vė yra Mažeikių verslininkų asociacijos narė. 
 

 31 d. – 110 metų, kai Mažeikiuose 1909 m. gimė Lietuvos kariuomenės karininkas, 

profe-sionalus muzikantas, Kauno miesto savivaldybės įvairių žinybų darbuotojas, Valstybės 

saugumo departamento valdininkas (1936–1938), pirmojo Mažeikių simfoninio orkestro įkūrėjas ir 

vadovas (1938–1944), dirigentas, smuikininkas, fleitistas, miniatiūrinių muzikos instrumentų 

kūrėjas Remys Juozas. Mirė 1997-04-19 Cicero mieste (JAV, Ilinojaus valstija), palaidotas Šv. 

Kazimiero lietuvių kapinėse Čikagoje. 

 

 

 
 

 1 d. – 80 metų, kai Kretingos rajono Salantų mieste 1939 m. gimė Mažeikių rajono bad-

mintono varžybų (1970) bei Lietuvos Respublikos PDG daugiakovės V-B pakopos čempionas 

(1986), Mažeikių centrinės ligoninės poliklinikos vedėjas (1966–1973), Mažeikių centrinės ligoni-

nės ausų, nosies ir gerklės ligų gydytojas (1973–1993), VšĮ „Mažeikių ligoninė“ Otorinolaringolo-

gijos skyriaus vedėjas (1993–2001), Priėmimo konsultacinio bei Chirurgijos ir otorinolaringologijos 

skyrių gydytojas otorinolaringologas (2001–2014), VšĮ„Mažeikių ligoninė“ medicinos etikos komi-

sijos narys (2009–2012), Lietuvos Respublikos nusipelnęs gydytojas (2001) Brasas Viktoras. Mirė 

2015-05-07 Mažeikiuose. 
 

 2 d. – 60 metų, kai Mažeikių rajono Naikių kaime 1959 m. gimė Lietuvos N. Rericho 

draugijos narė, Akmenės vidurinės mokyklos muzikos mokytoja (1992–1998), Nujosios Akmenės 

muzikos mokyklos Akmenės filialo įkūrimo iniciatorė ir mokytoja (nuo 1995 m.), Akmenės filialo 

vadovė (1995–2017), Naujosios Akmenės muzikos mokyklos Akmenės filialo labdaros ir paramos 

VASARIS 

http://mke.lt/Skuodi%C5%A1k%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kauno_Au%C5%A1ros_gimnazija
https://lt.wikipedia.org/wiki/1922
https://lt.wikipedia.org/wiki/1924
https://lt.wikipedia.org/wiki/Hamburgas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Pinebergas
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fondo vadovė (nuo 2003 m.) jaunučių ir jaunių chorų vadovė, pedagoginių ir talento ugdymo naujo-

vių diegimo pradininkė Lietuvoje, ankstyvojo ir prenatalinio muzikinio ugdymo metodų diegimo 

pradininkė Žemaitijoje,  pedagoginių ir mokslo populiarinimo straipsnių Akmenės rajono laikrašty-

je „Vienybė“ autorė Gulbinienė-Griciūtė Izolda. 
 

 7 d. – 5 metai, kai Mažeikiuose 2014 m. įregistruota UAB „Topenerga“, užsiimanti ele-

ktros skydų gamyba, didmenine ir mažmenine prekyba elektros instaliacinėmis medžiagomis. Ben-

drovė yra Mažeikių verslininkų asociacijos narė. 
 

 10 d. – 25 metai, kai Šiaulių rajono Kuršėnų mieste 1994 m. mirė kunigas, Šiaulių rajono 

Raudėnų Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčios (1940), Tauragės Švč. Trejybės bažnyčios (1941) ir 

Tryškių Švč. Trejybės bažnyčios vikaras (1942–1943), Akmenės rajono Dauginių kaimo bažnyčios 

statytojas (1942–1943), Plungės rajono Alsėdžių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo baž-

nyčios vikaras (1943–1944), Šilalės rajono Pajūralio Šv. Joakimo bažnyčios (1944–1949) ir Viekš-

nių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas (1949–1951), Šiaulių rajono Kuršėnų Šv. Jono Krikš-

tytojo bažnyčios klebonas (1951–1988) bei garbės klebonas Ilinčius Stanislovas. Gimė 1917-01-14 

Maskvoje. 
 

 11 d. – 110 metų, kai Mažeikių apskrities Tirkšlių miestelyje 1909 m. gimė jūrų skautų 

draugovės įkūrėjas (1927) Telšiuose, ekonomistas, Lietuvos užsienio reikalų ministerijos darbuo-

tojas (1931–1936), JAV korespondentas (1937–1940), vienas iš korporacijos „Ramovė“ steigėjų bei 

pirmasis jos vicepirmininkas, Lietuvos generalinio konsulato Niujorke (JAV) sekretorius (1936–

1939), konsulinis atašė (1939–1951), vicekonsulas (1951–1965), konsulas (1965–1967), generalinis 

konsulas (1967–1991), pirmasis atkurtos Lietuvos valstybės ambasadorius prie Jungtinių Tautų 

(1991–1994), diplomatas, publicistas, knygų, straipsnių JAV lietuvių spaudoje autorius Simutis 

Anicetas. Mirė 2006-03-08 Niujorke (JAV), palaikai 2007-05-22 perlaidoti Antakalnio kapinėse 

Vilniuje. 
 

 13 d. – 85 metai, kai Mažeikių rajono Spurganų kaime 1934 m. gimė Tirkšlių klubo-skai-

tyklos vedėja (1950–1951), Krakių kaimo bibliotekos vedėja (1951–1956), Mažeikių elektrotechni-

kos gamyklos elektrinių spintų surinkėja (1970–1980), Mažeikių buitinio kombinato meninių 

dirbtuvių dailininkė (1980–1985), tapytoja Eitmontienė-Butkutė Joana. 
 

13 d. – 55 metai, kai Tauragėje 1964 m. gimė kūno kultūros mokytojas, Viekšnių profe-

sinės mokyklos dėstytojas (1987–1995), Mažeikių rajono Viekšnių gimnazijos direktorius (nuo 

1995 m.), Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys (2003–2004),Viekšnių bendruomenės pirmi-

ninkas, Žemaičių kultūros draugijos narys Gricius Rimantas. 
 

 14 d. – 85 metai, kai Kaune 1934 m. gimė Mažeikių poliklinikos okulistė (1959–1961), 

gydytoja okulistė ir dermatologė Kaune (nuo 1962 m.), Lietuvos rašytojų sąjungos narė (1996), pro-

zininkė, poetė, dramaturgė Latonaitė-Packevičienė Loreta Gražina. Mirė 2011-05-18 Kaune. 

Baigė 1953 m. Mažeikių vidurinę mokyklą (nuo 1996 m. Merkelio Račkausko gimnazija). 
 

 16 d. – 115 metų, kai Kalnėnų kaime 1904 m. gimė Mažeikių „Senovės pažinimo mėgėjų 

kuopelės“ įsteigėjas (1926), šapirografuoto leidinio „Praeitis“ leidėjas (1927), Kauno (1936–1940) 

ir Mažeikių akių ligų gydytojas (nuo 1940 m.), senienų rinkėjas, pirmasis Mažeikių kraštotyrininkas 

ir muziejaus kūrėjas Pūnis Vladislovas (Vladas). Mirė 1988 m. Mažeikiuose, palaidotas miesto ka-

pinėse. 
 

 16 d. – 30 metų, kai miestelyje 1989 m. atidengtas ir pašventintas pagal architekto Hen-

riko Štaudės projektą atkurtas Židikų Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečio paminklas, kurio 

liekanos buvo surastos 1988 m. mokytojo Vytauto Sidabro rūpesčiu. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Viek%C5%A1ni%C5%B3_vidurin%C4%97_mokykla
https://lt.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%BEeiki%C5%B3_rajono_savivaldyb%C4%97s_taryba_2007-2011_m.
https://lt.wikipedia.org/wiki/Viek%C5%A1niai
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDemai%C4%8Di%C5%B3_kult%C5%ABros_draugija
http://www.mke.lt/Merkelio_Ra%C4%8Dkausko_gimnazija


8 

 

 16 d. –15 metų, kai Mažeikių rajono Viekšnių kultūros namuose Švažienės Birutės inicia-

tyva 2004 m. suburtas menininkų klubas „Spalvarnis“, vienijantis keramikus, kalvius, audėjas, ta-

pytojus, poetus, fotomenininkus. 
 

 18 d. – 70 metų, kai Skuodo rajono Girdenių kaime 1949 m. gimė inžinierius statybinin-

kas, Klaipėdos jūrų prekybos uosto gelbėjimo laivyno vyriausiasis elektrikas (1969–1971), Akme-

nės statybos tresto inžinierius (1971–1972), Mažeikių statybos tresto gelžbetonio gamyklos vyriau-

siasis energetikas (1972–1973), Klaipėdos gelžbetoninių konstrukcijų gamyklos Mažeikių cecho 

energetikas (1973–1975), Akmenės cecho vyriausiasis inžinierius (1975–1976), Mažeikių cecho di-

rektorius (1976–1978) bei Mažeikių kilnojamosios mechanizuotosios kolonos viršininkas (1978–

1986), Mažeikių rajono statybos organizacijos pirmininko pavaduotojas (1986–1991), Lietuvos ūki-

ninkų sąjungos Mažeikių skyriaus pirmininko pavaduotojas (1991–1993), TŪB „Rugelis“ pirminin-

kas (1993–1996), Žemės ūkio kooperatyvo valdybos narys (1995–1999), UAB „Mažeikių rugelis“ 

direktorius (1996–2017), UAB „Rapsoila“ steigėjas (2001), Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 

narys (2001–2013), VšĮ „Žemaičių bendruomenės fondas“ steigėjas (2002), Lietuvos paukštininkų 

asociacijos valdybos ir Mažeikių rajono darbdavių konfederacijos narys Šmaižys Gintautas. 
 

 18 d. – 25 metai, kai Palm Springse (Kalifornija) 1994 m. mirė Lietuvos kariuomenės ka-

rininkas, Kretingos XV šaulių rinktinės vado padėjėjas (1936–1940), Kretingos rajono Darbėnų pra-

džios mokyklos mokytojas (1940), Kretingos apskrityje pogrindyje veikusios organizacijos „Geleži-

nis Vilkas“ grupės vadas (1940–1941), politinis kalinys (1941), Kretingos, Eišiškių ir Telšių apskri-

čių viršininkas (1941–1943), inspektorius Palangoje (1943–1944), Kretingos apskrities komendan-

tūros darbuotojas (1944), LKVS „Ramovė“ garbės narys ir žurnalistas emigracijoje Žadvydas Os-

valdas. Gimė 1903-04-12 Mažeikiuose. 
 

 18 d. – 15 metų, kai Klaipėdos-Mažeikių plente 2004 m. avarijoje žuvo Akmenės rajono 

Papilės vaikų lopšelio-darželio „Kregždutė“ auklėtoja (nuo 1984 m.), Akmens rajono Papilės Si-

mono Daukanto vidurinės mokyklos mokytoja (pusantrų metų), tarptautinės vaikų stovyklos „Arte-

kas“ darbuotoja (2 m.), Akmenės rajono Papilės seniūnijos seniūno pavaduotoja (1995), Karo prie-

volės administravimo tarnybos prie krašto apsaugos ministerijos Karo prievolės centro teritorinio 

Mažeikių skyriaus viršininkė (1995–2004), kapitonė Kupstytė Lina. Gimė 1963-03-03 Šiaulių ra-

jono Žilių kaime. 
 

 24 d. – 65 metai, kai Tauragės rajono Staiginės kaime 1954 m. gimė Klaipėdos remonto 

įmonės šaltkalvis, laivų surinkėjas (1971–1974), Pabaltijo 7-osios specializuotos montavimo valdy-

bos šaltkalvis montuotojas, vėliau brigadininkas, padalinio vadovas (1976–1987), daugkartinis Ma-

žeikių rajono įvairių daugiakovių, krosų čempionas ar prizininkas (1976–1987), Mažeikių miesto 

Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas (1987–1990), inžinierius mechanikas, Mažeikių ra-

jono savivaldybė smeras (1990–1995), BĮ „Inkomi LM“ generalinio direktoriaus pavaduotojas ga-

mybai (1995–2000), Mažeikių rajono tarybos deputatas (1990–1995), Mažeikių rajono savivaldybės 

tarybos narys (1995–2000), UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ generalinis direktorius (2000), Lietu-

vos Respublikos Seimo narys (2000–2004), UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ generalinis direktorius 

(nuo 2004 m.), Mažeikių verslininkų asociacijos narys Jurkus Jonas. 
 

 26 d. – 200 metų, kai Sedos valsčiaus Rubikų kaime 1819 m. gimė kunigas, Šilalės rajo-

no Kvėdarnos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios (1843–1845) ir Laukuvos 

Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios vikaras (1845–1846), kunigų pataisos namų Varniuose prižiūrėto-

jas (1847–1850), Raseinių rajono Kalnujų Šv. Viktoro bažnyčios kunigas filialistas (1850–1854), 

Telšių rajono Žarėnų Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčios vikaras, altaristas Sedoje (1856), Telšių ra-

jono Lieplaukės Šv. Jurgio parapijos administratorius (1857–1861), kunigas filialistas Palangoje, 

Senųjų Varnių parapijos klebonas (1881–1894) ir monsinjoras (1894–1901), Žemaičių vyskupijos 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%BEeikiai
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDem%C4%97s_%C5%ABkis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%BEeiki%C5%B3_rajono_savivaldyb%C4%97s_taryba_2011%E2%80%932015_m.
https://lt.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%BEeiki%C5%B3_rajono_taryba_1990-1995_m.
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garbės kanauninkas (1884), bažnyčios istorikas, vertėjas, religinio turinio knygų rašytojas Juzumas 

Vincentas. Mirė 1901-06-14 Telšių rajono Varnių mieste, palaidotas senosiose kapinėse. 
 

 26 d. – 90 metų, kai Mažeikių apskrities Židikų valsčiaus Petraičių kaime 1929 m. gimė 

kalbininkas, baltų kalbų etimologijos ir žodžių darybos tyrėjas, leksikografijos istorikas, profesorius 

(1974), Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos katedros (1954–1973) ir Baltų filologijos katedros dė-

stytojas (1973–1994), mokslo žurnalo „Baltistica“ redaktoriaus pavaduotojas (1987–2005) ir redak-

torių kolegijos narys (1965–2015), akademinės tritomės „Lietuvių kalbos gramatikos“ (1965–1976) 

ir vienatomės „Dabartinės lietuvių kalbos gramatikos“ (1994, 2005) bendraautorius, Lietuvos vals-

tybinės premijos (1977) ir Lietuvos mokslo premijos (1999) laureatas, recenzijų, monografijų bei 

mokslinių straipsnių kalbos kultūros, bibliografijos, terminologijos tematika autorius Urbutis Vin-

cas. Mirė 2015-07-12 Vilniuje. Urna su palaikais 2015-07-17 palaidota Mažeikių rajono Židikų 

miestelio kapinėse. 

 

 27 d. – 95 metai, kai Skuodo rajone 1924 m. gimė ateitininkė, lituanistė, Mažeikių vidu-

rinės mokyklos mokytoja (1949–1979), Mažeikių švietimo skyriaus inspektorė (1951–1954), Ma-

žeikių vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja (1949–1951 ir 1957–1958), dramos ir literatų 

būrelio vadovė, memuarų autorė Pocienė-Račinskaitė Regina. Mirė 2012-04-20 Vilniuje, palaidota 

Karveliškių kapinėse. 
 

 28 d. – 90 metų, kai Mažeikių apskrities Sedos miestelyje 1929 m. gimė Klaipėdos buiti-

nio gyventojų aptarnavimo kombinato „Gražina“ fotografas, Lietuvos fotomenininkų sąjungos na-

rys (1973), Lietuvos fotomenininkų sąjungos garbės narys (1999), Tarptautinės meninės fotogra-

fijos federacijos fotografas menininkas (1999), nuo 2005 m. kūrėjo statusą turintis fotografas Dap-

kevičius Aleksandras. Mirė 2007-02-06 Klaipėdoje. 

 

 

 
 

 3 d. – 25 metai, kai Mažeikiuose 1994 m. registruota UAB „Edzaras“, užsiimanti maž-

menine prekyba kanceliarinėmis prekėmis, odine galanterija, vizitinių kortelių, antspaudų gamyba, 

dokumentų dauginimu, kopijavimu. Bendrovė yra Mažeikių verslininkų asociacijos narė. 
 

 4 d. – 115 metų, kai Mažeikių apskrities Vielaičių kaime 1904 gimė kunigas, Tauragės 

gimnazijos kapelionas (1931–1933), Jurbarko rajono Viešvilės Kristaus Atsimainymo bažnyčios 

klebonas (1934–1935), Telšių kunigų seminarijos etikos, asketinės ir mistinės teologijos dėstytojas 

(1937–1944), klebonas Mažeikiuose (1940), Telšių kunigų seminarijos garbės kanauninkas (1941), 

Telšių kunigų seminarijos vicerektorius (1944), Memmingeno (Vokietija) lietuvių gimnazijos kape-

lionas (1946–1949), Burbanko (Californija) Šv. Juozapo ligoninės kapelionas (1950–1968), vertė-

jas, JAV įvairių spaudos leidinių ilgametis bendradarbis Steponis-Steponavičius Kazimieras. Mirė 

1968-03-23 Los Andžele (JAV). 
 

 7 d. – 75 metai, kai Šilalėje 1944 m. gimė inžinierius mechanikas, Mažeikių rajono savi-

valdybės mero pavaduotojas (1997–2000, 2007–2011), UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ apskaitos 

ir realizacijos tarnybos vadovas (2000–2015), Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys (1995–

2015), LPS Mažeikių skyriaus narys, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos komisijos laisvės ko-

voms įamžinti įkūrėjas, tremtinys Norkus Rimantas. Mirė 2017-03-21 Mažeikiuose. 
 

 8 d. – 20 metų, kai 1999 m. įregistruota visuomeninė organizacija Lietuvos judėjimo 

„Černobylis“ Mažeikių skyrius, jungiantis Černobylio avarijos pasekmių likvidavimo dalyvius ir 

jų šeimos narius. 
 

KOVAS 

https://lt.wikipedia.org/wiki/1944
https://lt.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%BEeiki%C5%B3_rajono_savivaldyb%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%BEeiki%C5%B3_rajono_savivaldyb%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%BEeiki%C5%B3_rajono_savivaldyb%C4%97s_taryba_2011%E2%80%932015_m.
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 15 d. – 115 metų, kai Ylakių valsčiaus Vaitelių kaime 1909 m. gimė pirmosios 

žemaičių moksleivių ateitininkų stovyklos organizatorius, Mažeikių parapijos vikaras (1935–1940), 

Židikų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas (1940–1944), iniciatorius statybos koplyčios 

Židikuose ra-šytojai Šatrijos Raganai pagal architekto Jono Muloko projektą (1940), pavasarininkų 

organizacijos Mažeikių skyriaus pirmininkas, besislapstančių žydų vaikų gelbėtojas (1941–1944), 

Liubeko lietu-vių karo pabėgėlių stovyklos Vokietijoje kapelionas (1946–1950), Šv. Kazimiero 

lietuvių parapijos Providense vikaras (1952–1963) bei klebonas (1963–1979), Bendrojo Amerikos 

lietuvių fondo pir-mininkas (1964–1972), Lietuvių kunigų centro JAV narys , žurnalo „Ateitis“, 

laikraščių „Draugas“ bei „Darbininkas“ bendradarbis Martinkus Vaclovas. Mirė 1980-11-18 

Providenso mieste (JAV). 
 

 19 d. – 265 metai, kai Lydos apskrities Vosyliškių parapijos Senajame dvare 1754 m. gi-

mė Lydos apskrities rotmistras, dvarininkas Daugirdas Juozapas. Mirė 1819-04-08 Viekšniuose, 

palaidotas senosiose kapinėse. 
 

 22 d. – 5 metai, kai Mažeikiuose 2014 m. mirė Šilutės rajono Švėkšnos Šv. apaštalo Jo-

kūbo bažnyčios vikaras (1951), Šilalės rajono Tūbinių Dievo Apvaizdos bažnyčios (1951–1953) ir 

Skuodo rajono Vaičaičių Šv. Onos bažnyčios klebonas (1953–1956), Plungės rajono Kantaučių 

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios klebonas (1956–1957), tremtinys (1957–

1960), Šilalės rajono Kaltinėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vikaras (1960– 1963), Šiaulių rajo-

no Šakynos Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios klebonas (1963), Šilutės Šv. Kryžiaus bažnyčios alta-

ristas (1963–1969), Klaipėdos rajono Judrėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčios klebonas (1969–

1976), Skuodo rajono Ylakių parapijos administratorius (1976–1995), Šilalės rajono Laukuvos Šv. 

Kryžiaus Atradimo bažnyčios klebonas (1995–2002), Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios rezi-

dentas kunigas jubiliatas (2002–2014), Ylakių šaulių būrio narys, Politinių kalinių sąjungos Mažei-

kių skyriaus valdybos narys Jurgaitis Antanas. Gimė 1926-04-28 Šilalės rajono Upynos miestely-

je. Pirmasis kunigas, 2014-03-25 palaidotas Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios šventoriuje. 
 

 24 d. – 85 metai, kai Mažeikių apskrities Žemalės kaime 1934 m. gimė Vilniaus pedago-

ginio instituto Muzikos katedros studentų pučiamųjų orkestro įkūrėjas ir vadovas (1956–1966), sa-

viveiklinio Vilniaus miesto jaunimo simfoninio orkestro įkūrėjas, meno vadovas ir dirigentas 

(1958–1960), Kultūros ministerijos siūlymu Druskininkų kurorto profesionalaus pučiamųjų orkestro 

įkūrėjas ir vadovas (1961–1963), Lietuvos valstybinio pučiamųjų instrumentų orkestro „Trimitas“ 

meno vadovas (1964–1977) ir vyriausiasis dirigentas (1977–2009), Lietuvos dainų švenčių vyriau-

siasis dirigentas (nuo 1960 m.), Lietuvos Respublikos nusipelnęs artistas (1967), Lietuvos muzikos 

ir teatro akademijos Pučiamųjų instrumentų katedros docentas (1999),Vyriausybės meno premijos 

laureatas (2003), Pasaulinės pučiamųjų instrumentų orkestrų ir ansamblių asociacijos (WASBE), 

Lietuvos muzikų sąjungos ir Lietuvos pučiamųjų orkestrų asociacijos narys, tarptautinių konkursų 

komisijos narys, rajonų bei miestų saviveiklinių kolektyvų konsultantas Balčiūnas Ramutis. Mirė 

2009-04-12 Vilniuje. 
 

 24 d. – 75 metai, kai Mažeikių rajono Židikų miestelyje 1944 m. gimė Vilniaus 

pedagogi-nio instituto Bendrosios fizikos katedros laborantė (1951–1970), Mažeikių 2-osios 

vidurinės moky-klos fizikos, astronomijos ir chemijos mokytoja (1970–1999), fizikos ir 

astronomijos mokytoja eks-pertė (1999), Mažeikių rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjo 

pavaduotoja (1996), Lietuvoje pirmojo Švietimo centro Mažeikiuose įkūrėja ir direktorė (1996–

2007), ESF projektų administravi-mo grupės vertintoja (2004–2009), Mažeikių rajono savivaldybės 

tarybos narė (1995–1999, 2007–2011), ŠMM strateginio plano vertintoja ir konsultantė, 

besimokančių mokyklų tinklų konsultantė, edukologijos magistrė, androgogė, institucijų veiklos 

išorinio vertinimo ekspertė Domarkienė (Va-ranavičiūtė) Liudvika Daliuta. Mirė 2014-06-03 

Mažeikiuose, palaidota Kretingos rajono Karte-nos miestelio kapinėse. 
 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Ateitininkai
http://www.mke.lt/%C5%BDidik%C5%B3_koply%C4%8Dia
http://www.mke.lt/Pe%C4%8Dkauskait%C4%97_Marija-%C5%A0atrijos_Ragana
https://lt.wikipedia.org/wiki/Liubekas
https://lt.wikipedia.org/wiki/BALF
https://lt.wikipedia.org/wiki/BALF
https://lt.wikipedia.org/wiki/1964
https://lt.wikipedia.org/wiki/1972
https://lt.wikipedia.org/wiki/Ateitis_(%C5%BEurnalas)
https://lt.wikipedia.org/wiki/Darbininkas_(Niujorkas)
https://lt.wikipedia.org/wiki/1980
https://lt.wikipedia.org/wiki/Edukologija
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 25 d. – 160 metų, kai Šiaulių valsčiaus Raizgių kaime 1859 m. gimė numizmatas, kata-

likiškos spaudos bendradarbis, Jurbarko (1882–1885), Joniškio (1885) ir Šiaulių (1886–1889) baž-

nyčių vikaras, Radviliškio rajono Sidabravo Švč. Trejybės bažnyčios vikaras (1889–1892), Plungės 

rajono Kulių Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčios statytojas ir klebonas (1892–1900), Plungės Šv. Jo-

no Krikštytojo bažnyčios statytojas ir klebonas (1900–1910), Kauno gubernijos Valstybės Dūmos 

narys (nuo 1906 m.), Plungėje inteligentų draugijos „Kultūra“ įkūrėjas, Viekšnių Šv. Jono Krikšty-

tojo bažnyčios klebonas ir dekanas (1910–1916), Naujosios Žagarės Šv. apaštalų Petro ir Povilo 

bažnyčios klebonas (1917–1920), Akmenės rajono Papilės Šv. Juozapo bažnyčios klebonas (1920–

1928), Kauno ir Šiaulių sunkiųjų darbų kalėjimų kapelionas (1928–1934), Telšių vyskupijos garbės 

kanauninkas, Plungėje knygų leidybos draugijos „Šaltinis“ steigėjas (1905) ir pirmasis pirmininkas, 

ūkinės bendrovės „Artojas“ kūrėjas (1909), vienas iš Šiaulių muziejaus steigėjų, tremtinys, drau-

džiamos spaudos platintojas, lietuvybės puoselėtojas Jarulaitis Vincentas. Mirė 1939-11-25 Šiau-

lių apskrities Aukštelkės kaime. Palaidotas Šv. Antano Paduviečio bažnyčios šventoriuje. 
 

 25 d. – 150 metų, kai Mažeikių apskrities Viekšnių valsčiaus Stumbrų kaime 1869 m. gi-

mė Kelmės rajono Stulgių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios vikaras (1892–1899) ir klebo-

nas (1899–1919), žemės ūkio ratelio (1901), žemdirbių bedrovės (1907) ir Stulgių vartotojų bedro-

vės įkūrėjas (1908), Telšių rajono Lauko Sodos Šv. Joakimo bažnyčios kunigas (1919–1926), Kel-

mės rajono Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios vikaras (1926–1933), 

Šilalės rajono Požerės Kristaus Atsimainymo bažnyčios klebonas prelatas (1933–1948), Jotvingių 

kryžiaus riterių ordino atkūrėjas tarpukario Lietuvoje ir kapitulos didysis kancleris (1938), knygne-

šys, religinės tematikos knygelių vertėjas, brošiūrų sveikatos tema autorius, žolininkas, Lietuvos pe-

riodinių leidinių bendradarbis Skinderis-Kaributas Antanas. Mirė 1948-01-14 Šilalės rajono Po-

žerės kaime, palaidotas Požerės Kristaus Atsimainymo bažnyčios šventoriuje. 
 

 25 d. – 65 metai, kai Mažeikiuose 1954 m. gimė medicinos sesuo, masažuotoja-fiziotera-

peutė, poetė, dainų autorė ir atlikėja, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narė, Mažeikių krašto litera-

tų sambūrio „Aura“ įkūrėja (2009) ir vadovė Butnorienė (Žebrauskaitė) Janina. 
 

 29 d. – 55 metai, kai Mažeikių rajono Dargių kaime 1964 m. gimė UAB „Izogama“ di-

rektorius (nuo 1991 m.), Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys (2007–2019), veterinarijos 

felčeris Visminas Vytautas. 
 

 31 d. – 90 metų, kai Mažeikių rajono Reivyčių kaime 1929 m. gimė ekonomistas, Vil-

niaus universiteto Politinės ekonomijos katedros dėstytojas (1954–1955, 1957), ekonomikos mokslų 

daktaras (1955), kolūkio pirmininkas Mažeikių rajone (1955– 1957), Kauno politechnikos instituto 

Politinės ekonomijos katedros vedėjas (1957–1960), Lietuvos Respublikos Ministrų tarybos aukšto-

jo ir specialiojo vidurinio mokslo komiteto mokyklų inspektorius (1960–1962), docentas (1959), 

Vilniaus pedagoginio instituto Politinės ekonomijos katedros vedėjas (1962–1968), Maskvos koo-

peracijos instituto Politinės ekonomijos katedros docentas (1968–1976), Lietuvos žemės ūkio aka-

demijos Politinės ekonomijos katedros docentas (1976–1981), Lietuvos žemės ūkio akademijos Po-

litinės ekonomijos katedros vedėjas (1981–1993),politinės ekonomijos vadovėlio, daugiau nei 100 

straipsnių autorius, monografijos „Hitlerinė okupacija Lietuvoje“ bendraautorius, dailininkas Bun-

kus Alfonsas. 

 

 

 
 

 1 d. – 110 metų, kai Mažeikių apskrities Viekšnių seniūnijos Žibikų kaime 1909 m. gimė  

poetas, prozininkas, jaunųjų poetų almanacho „Septyni“ redaktorius (1933), Žemaičių rašytojų sam-

būrio dalyvis, lietuviškos spaudos bendradarbis Dulkė Klemensas (tikroji pavardė Baltutis). Mirė 

1944-12-17 Kaune. 
 

BALANDIS 

http://lietuvai.lt/wiki/Viek%C5%A1ni%C5%B3_%C5%A0v._Jono_Krik%C5%A1tytojo_ba%C5%BEny%C4%8Dia
http://lietuvai.lt/wiki/Viek%C5%A1ni%C5%B3_%C5%A0v._Jono_Krik%C5%A1tytojo_ba%C5%BEny%C4%8Dia
http://www.mke.lt/Aura
https://lt.wikipedia.org/wiki/1964
https://lt.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%BEeiki%C5%B3_rajono_savivaldyb%C4%97s_taryba_2007-2011_m.
https://lt.wikipedia.org/wiki/Veterinarija
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 1 d. – 70 metų, kai miestelyje 1949 m. įkurta Leckavos biblioteka, Mažeikių rajono sa-

vivaldybės viešosios bibliotekos filialas. 
 

 1 d. – 10 metų, kai Vilniuje 2009 m. mirė (palaidotas Antakalnio kapinėse) chirurgas, do-

centas (1956), medicinos mokslų daktaras (1964), Sveikatos apsaugos ministerijos vyriausiasis chi-

rurgas (1959–1965), profesorius (1972), Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto 1-osios chirurgi-

jos vedėjas (1986–1990), Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Chirurgijos ligų katedros vedė-

jas (1990–1995), Lietuvos chirurgų asociacijos prezidentas, Vilniaus chirurgų draugijos pirminin-

kas, Europos chirurgų asociacijos Baltijos valdybos narys, Lietuvos širdies ir krūtinės ląstos chirur-

gų draugijos Garbės narys, Skuodo miesto Garbės pilietis (2004), širdies operacijų Lietuvoje pradi-

ninkas, mokslinių straipsnių, knygų bei medicinos vadovėlių autorius Pronckus Augustas. Baigė 

1945 m. Mažeikių valstybinę gimnaziją. Gimė 1922-05-22 Skuodo rajono Gedrimų kaime. 
 

 3 d. – 95 metai, kai Akmenės rajono Papilės miestelyje 1924 m. gimė gydytojas, Italijoje 

lietuvių pabėgėlių draugijos pirmininkas, vienas iš ten leisto lietuvių laikraščio „Prošvaistė“ steigėjų 

ir redaktorių, Detroito universiteto (JAV) lietuvių studentų draugijos (1954) ir Vokietijos lietuvių 

studentų sąjungos pirmininkas (1958), privatus šeimos gydytojas JAV Ilinojaus ir Floridos valstijo-

se (1964–1993), klinikos „Good Samaritan Center“ skurdžiai gyvenantiems žmonėms steigėjas ir 

vadovas (1992–2006), Akmenės rajono Papilės seniūnijos kilniausio poelgio nominacijos laureatas 

(1999), mecenatas Narščius Kazys. Baigė 1944 m. Viekšnių progimnaziją. Mirė 2013-01-29 JAV, 

urna su palaikais 2013-06-05 palaidota Akmenės rajono Papilės miestelio kapinėse. 
 

 4 d. – 75 metai, kai Tirkšlių valsčiaus Troškučių kaime 1944 m. gimė Mažeikių pašto lai-

škininkas (1960–1963, 1966–1971), Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vikaras (1976–1978), 

Akmenės rajono Klykolių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios (1978–1980) bei Kruopių 

Šv. Onos bažnyčios klebonas (1980–1987), Tauragės rajono Skaudvilės Šv. Kryžiaus bažnyčios al-

taristas (1987–1990), Šilalės rajono Upynos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčios (1987–1992) 

ir Mažeikių rajono Židikų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas (1992–1997), Akmenės rajono 

Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas (1997–1999) ir Mažeikių rajono Pievėnų Nukry-

žiuotojo Jėzaus bažnyčios klebonas (1999–2002), nuo 2002 m. Mažeikių rajono Viekšnių Šv. Jono 

Krikštytojo bažnyčios rezidentas Žulpa Romualdas.  
 

 4 d. – 30 metų, kai Palangoje 1989 m. mirė architektas, Palangos miesto vyriausiasis ar-

chitektas (1963–1977), Palangos mieste 22 objektų autorius Čepys Albinas. Gimė 1917-02-08 Ma-

žeikių apskrities Židikų valsčiaus Skėrių kaime. 
 

 7 d. – 95 metai, kai Viekšnių valsčiaus Žlibinų kaime 1924 m. gimė Plungės vaikų darže-

lio auklėtoja ((1941–1947), Priekulės vaikų darželio vedėja (1947–1948), Plungės vaikų darželio 

auklėtoja ir vedėja (1948–1961), Lietuvos meno žymūnė (1987), Plungės fabriko „Linų audiniai“ 

Vaikų sektoriaus vedėja (1961–1981), Lietuvos skaitovų bei poezijos šventės-konkurso laureatė 

(1994), Plungės rajono kultūros namų Žemaičių teatro režisierė, aktorė Slušnienė-Žadeikytė Feli-

cija. Mokėsi 1931–1940 m. Viekšnių gimnazijoje. Mirė 2003-05-19 Plungėje. 
 

 8 d. – 75 metai, kai Viekšnių valsčiaus Gyvolių kaime 1944 m. gimė Akmenės rajono Že-

maitės aštuonmetės mokyklos mokytoja (1962–1963), Klaipėdos vaistinės Nr. 290 farmacininkė 

(1968), Kauno vaistinės Nr. 54 asistentė, receptorė kontrolierė (1968–1973), Kauno botanikos sodo 

Botanikos instituto jaunesnioji mokslinė bendradarbė (1976–1987), Botanikos instituto grupės va-

dovė (1987–1990), Kamanų valstybinio rezervato botanikė (1990–2002), vyresnioji biologė (nuo 

1992 m.), vaistinių augalų specialistė, Lietuvos botanikų draugijos Kauno skyriaus bei Lietuvos 

ekologinės žemdirbystės bendrijos „Gaja“ narė, aukščiausios kvalifikacinės kategorijos provizorė 

farmakognostė (2000), Gyvolių kaime ekologinio vaistažolių ūkio įkūrėja (1991), Biologinės įvairo-

vės tyrimo draugijos narė, Viekšnių vaistinėje vaistinių augalų ekspozicijos švietimo tikslu įkūrėja 
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(2003), UAB „Jadvygos žolės“ įkūrėja (2013), nominacijos „Versli moteris“ laureatė (2015), liau-

dies medicinos puoselėtoja, leidinių bei mokslinių straipsnių apie vaistažoles ir augaliją autorė, kny-

gų bendraautorė Balvočiūtė Jadvyga. 
 

 9 d. – 15 metų, kai Niujorke (JAV) 2004 m. mirė ateitininkas, poetas, rašytojas, beletris-

tas, Kauno VI gimnazijos lituanistas (1943–1944), Telšių žurnalo „Žemaičių žemė“ korespondentas 

(1944), Popiežiaus misijos tautinio lietuvių delegato įstaigos sekretorius Vokietijoje (1946–1948), 

vienas iš žurnalo „Aidai“ Vokietijoje redaktorių (1949–1950), JAV leisto žurnalo „Ateitis“ redakto-

rius (1951–1955 ir 1958–1960), Niujorke laikraščio „Darbininkas“ redaktorius (1951–1993), Pasau-

lio lietuvių bendrijos III seimo Niujorke rengėjas, Lietuvių rašytojų draugijos JAV narys (1958–

1962) ir šios draugijos pirmininkas (1988–1998), Vaižganto kultūros klubo narys, „Kultūros židi-

nio“ galerijos Niujorke parodų recenzorius, giesmių kūrėjas, meno kritikas, tapybos ir grafikos dar-

bų autorius, knygų iliustratorius Jurkus Paulius. Mokėsi 1928–1932 m. Sedos progimnazijoje. Gi-

mė 1916-07-29 Telšių apskrities Žemaičių Kalvarijos miestelyje. Maironio lietuvių literatūros mu-

ziejaus Išeivių literatūros skyriaus vedėjos Paplauskienės Virginijos bei menininko dukters Jurkutės 

Dainos rūpesčiu urna su palaikais 2016-07-27 perlaidota gimtosios Žemaičių Kalvarijos kapinėse. 
 

 10 d. – 5 metai, kai Čikagoje (JAV) 2014 m. mirė psichologas, edukologas, lietuvių išei-

vijos mokslininkas, Čikagos (JAV) universiteto laboratorinės mokyklos dėstytojas (1957–1959) ir 

vedėjas (1959–1962), Torntono mokyklų asociacijos psichologas (1962–1966), filosofijos daktaras 

(1966) Indianos universiteto laboratorinės mokyklos psichologas ir ugdymo direktorius (1966–

1967), Pensilvanijos valstijos (JAV) Temple universiteto docentas (1967–1978) ir profesorius 

(1978–1997), Temple universiteto Psichologinių edukacijos procesų katedros vedėjas (1981–1983), 

pedagoginio koledžo prie Templio universiteto Tarptautinio švietimo centro direktorius (1983–

1986), VDU Pedagogikos centro įsteigėjas (1991), VDU Pedagogikos centro direktorius (1995–

1997), VDU Švietimo studijų centro vedėjas (nuo 1997 m.), VDU garbės profesorius (2006), VDU 

Atkuriamojo Senato narys (1989–1996), VDU vizituojantis profesorius (1989–2005), Vydūno jau-

nimo fondo prezidentas (2007–2010), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos premi-

jos laureatas (2011), Lietuvos skautų organizacijos, Amerikos psichologų asociacijos, Pasaulio lie-

tuvių bendruomenės narys, mokomųjų leidinių, straipsnių ir knygų autorius, daugelio konferencijų, 

konsultacijų, kursų, seminarų JAV, Meksikoje, Austrijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje, Nigerijoje or-

ganizatorius, konsultantas ir vedėjas Černius Vytautas Juozas. Gimė 1926-04-26 Mažeikiuose. 
 

 11 d. – 60 metų, kai Vilniuje 1959 m. mirė (palaidotas Antakalnio kapinėse) skulptorius 

monumentalistas, Kauno taikomosios dailės mokyklos mokytojas, skulptūros dirbtuvės vedėjas 

(1940–1941), Kauno valstybinio taikomosios ir dekoratyvinės dailės instituto dėstytojas (1945–

1951), Vilniaus dailės instituto dėstytojas (1951–1959) ir profesorius (1951), Lietuvos dailininkų 

sąjungos narys, pedagogas Pundzius Bronius. Gimė 1907-09-15 Telšių apskrities Tirkšlių vals-

čiaus Pievėnų kaime. 
 

 11 d. – 5 metai, kai Mažeikių rajono Sedos mieste 2014 m. mirė Telšių rajono Žarėnų vi-

durinės mokyklos mokytojas, Mažeikių rajono Sedos vidurinės mokyklos vokiečių kalbos mokyto-

jas (1959–1971), Ketūnų aštuonmetės (vėliau Plinkšių-pagrindinės) mokyklos direktorius (1974–

1988), technologijų ir vokiečių kalbos mokytojas-Valužis Petras. Gimė 1928-02-25 Kretingos aps-

krities Salantų valsčiaus Juodupėnų kaime. 
 

 13 d. – 115 metų, kai Mažeikių apskrities Sedos miestelyje 1904 m. gimė 3-ojo artilerijos 

pulko 1 baterijos adjutantas (1926–1928), 2 grupės orientacijos karininkas prie Aukštųjų karininkų 

kursų (1928–1929), 2 baterijos vadas (1930), DLK Gedimino 4 laipsnio ordino nominantas (1938), 

priešlėktuvinės apsaugos 3 rinktinės 1 zenitinės baterijos vadas, Lietuvos kariuomenės majoras 

(1940), Šaulių teritorinio korpuso atskirojo zenitinės artilerijos diviziono štabo viršininkas (1940–

1941), tremtinys (1941–1947), Panevėžiuko plytų gamyklos darbininkas (1954), nuo 1955 m. Kau-
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no „Dailės“ kombinato medžio drožėjas Kazlauskas Alfonsas. Mirė 1984-03-17 Kaune, palaidotas 

Romainių kapinėse.  
 

 13 d. – 115 metų, kai Mažeikių apskrities Židikų valsčiaus Ritinės kaime 1904 m. gimė 

prozininkas, poetas, spaudos bendradarbis, Kelmės rajono Minupių pradžios mokyklos bei Šiaulių 

rajono Sereikių pradžios mokyklos, Raseinių rajono Ariogalos pradinės mokyklos bei Kauno rajono 

Vandžiogalos pradžios mokyklos mokytojas (1926–1930), Telšių pradžios mokyklų vedėjas(1930–

1935), Šiaulių literatų žurnalo „Takas“ (1930–1931) ir Telšių savaitraščio „Žemaičių balsas“ redak-

torius (1931–1934), Pavilnio antrosios pradžios mokyklos vedėjas (1939–1940), Naujosios Vilnios 

trečiosios pradžios mokyklos matematikos mokytojas (1940), pogrindžio laikraščio „Laisva Lietu-

va“ redakcijos narys ir bendradarbis (1941), Lietuvos aktyvistų fronto (LAF) antisovietinio pasi-

priešinimo organizacijos narys (1940–1941), rezistencijos dalyvis Skripkauskas Antanas. Sušau-

dytas 1941-12-17 Gorkio kalėjime (Rusija). Po mirties apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Di-

džiuoju kryžiumi (1997), pripažintas kariu savanoriu (1999). 
 

 13 d. – 60 metų, kai į Mažeikių geležinkelio stotį 1959 m. pirmą kartą atvyko naujas 

tarpmiestinis keleivinis traukinys Šiauliai-Mažeikiai. 
 

 15 d. – 85 metai, kai Mažeikių apskrities Židikų miestelyje 1934 m. gimė pedagogė, bu-

vusi Pakruojo žemės ūkio technikumo dėstytoja, Lietuvos tautodailininkų sąjungos narė, tapytoja 

Džiaugienė-Dargevičiūtė Rožė Emilija. 
 

 16 d. – 65 metai, kai Toronte (Kanada) 1954 m. mirė mokytojas Sintautų apylinkėse, An-

trojo pėstininkų LDK Kęstučio pulko mokomosios kuopos vadas (1919), Kauno įgulos viršininko 

pirmasis adjutantas, karininkų kursų viršininko padėjėjas (1920), Penktojo, Dešimtojo ir Septintojo 

pėstininkų pulkų vadas (1921–1924), Klaipėdos krašto 1923 m. sukilimo dalyvis, Kauno karo mo-

kyklos inspektorius (1924–1926) bei jos viršininkas (1926–1928), Biržų (1928–1933),. Mažeikių 

(1933–1936), Raseinių (1936–1938), Panevėžio apskričių (1938–1939), Vilniaus miesto ir apskri-

ties (1939) karo komendantas, pulkininkas (1939), politinis kalinys, Lietuvos kariuomenės atsargos 

karių sąjungos Toronte įkūrėjas ir jos pirmininkas, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių organi-

zacijos Toronte narys, spaudos bendradarbis Kaunas Pranas. Gimė 1891-07-12 Sintautų valsčiaus 

Šakių apskrities Balseliškių kaime. 
 

 17 d. – 70 metų, kai Šakių rajono Gelgaudiškio miestelyje 1949 m. gimė Lietuvos foto-

menininkų sąjungos narys (2002), tarptautinio konkurso „Žmogus ir nafta“ Juodkalnijoje aukso me-

dalio laimėtojas (2004), Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos Statybos direkcijos Energetikos sky-

riaus specialistas (1978–1984), AB „Mažeikių nafta“ fotografas (1984–2007) Tirlikas Pranas Al-

gimantas. 
 

 17 d. – 5 metai, kai Mažeikių rajono Laižuvos miestelyje 2014 m. mirė Bugenių (1957–

1959) ir Laižuvos septynmečių mokyklų pradinių klasių mokytoja (1959–1995), Auksodės pradinės 

mokyklos mokytoja (1996–1997), audėja, tautodailininkė Baranauskienė-Linauskytė Janina. Gi-

mė 1936-06-18 Šiaulių apskrities Kurtuvėnų miestelyje. 
 

 17 d. – 5 metai, kai Nidoje 2014 m. mirė (palaidotas Nidos etnografinėse kapinėse) daili-

ninkas tapytojas, skulptorius, Žemaitijos tautodailininkų sąjungos narys, vienas iš Raganų kalno ek-

spozicijos kūrėjų Juodkrantėje, Neringos miesto Garbės pilietis (2004), pirmasis Liudviko Rėzos 

kultūros ir meno premijos laureatas (2010), kraštotyrininkas, kuršių paveldo restauratorius, laivadir-

bys, tremtinys Jonušas Eduardas Antanas. Gimė 1932-04-23 Mažeikių rajono Pikelių miestelyje. 
 

 18 d. – 80 metų, kai Mažeikiuose 1939 m. gimė prozininkas, dramaturgas, eseistas, 

scena-rijų kino filmams autorius, spaustuvininkas Mažeikių spaustuvėje, Skuodo rajono laikraščio 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Sereikiai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Ariogala
https://lt.wikipedia.org/wiki/Tel%C5%A1iai
https://lt.wikipedia.org/wiki/1931
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kaunas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Penktasis_p%C4%97stinink%C5%B3_pulkas
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=De%C5%A1imtasis_p%C4%97stinink%C5%B3_pulkas&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/Septintasis_p%C4%97stinink%C5%B3_pulkas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Septintasis_p%C4%97stinink%C5%B3_pulkas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kauno_karo_mokykla
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kauno_karo_mokykla
https://lt.wikipedia.org/wiki/Bir%C5%BE%C5%B3_apskritis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%BEeiki%C5%B3_apskritis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Raseini%C5%B3_apskritis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Panev%C4%97%C5%BEio_apskritis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vilnius
https://lt.wikipedia.org/wiki/1891
https://lt.wikipedia.org/wiki/Sintaut%C5%B3_vals%C4%8Dius
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0aki%C5%B3_apskritis
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„Mūsų žodis” redakcijos darbuotojas (1962–1963), Skuodo rajono Mosėdžio vidurinės mokyklos 

fizikos ir matematikos mokytojas (1964, 1967), Skuode vietinių radijo laidų korespondentas, 

Mažeikių kom-presorių gamyklos šaltkalvis-remontininkas (1968), Klaipėdos statybose 

betonuotojas-dailidė (1969–1971), žurnalo „Nemunas” redakcijos darbuotojas (1972–1973), 

Lietuvos rašytojų sąjungos narys (1973), Lietuvos Respublikos nusipelnęs kultūros veikėjas (1990), 

Lietuvos Respublikos Vy-riausybės meno premijos (1999) bei Lietuvos nacionalinės kultūros ir 

meno premijos (2000) laurea-tas Granauskas Romualdas. Mirė 2014-10-27 Vilniuje, palaidotas 

Antakalnio kapinėse. 
 

 20 d. – 90 metų, kai Akmenės rajono Plūgų kaime 1929 m. gimė liaudiškų šokių kolekty-

vų vadovė Akmenės ir Mažeikių rajonuose, Mažeikių rajono kultūros skyriaus inspektorė, Akmenės 

ir Mažeikių rajonuose dainų švenčių vyr. baletmeisterė (1955–1976), respublikinės dainų šventės 

vyr. baletmeisterio asistentė (1965), Mažeikių muziejaus darbuotoja Dargienė (Šimkutė) Eugenija. 

Mirė 1994-10-20 Mažeikiuose. 
 

 20 d. – 30 metų, kai Mažeikiuose 1989 m. atkurtas skautų judėjimas. 1991 m. įregis-

truota Žemaitijos skautų organizacija, kuri yra Mažeikių rajono NVO asociacijos narė. Organizacija 

1999 m. rugsėjo mėnesį priimta į Pasaulio nevyriausybinių skautų federaciją. 
 

 22 d. –10 metų, kai Mažeikiuose 2009 m. įregistruota Žemaitijos krašto draugija. 
 

 22 d. – 30 metų, kai Utenos rajono Kuktiškės kaime 1989 m. mirė Mažeikių apskrities 

ag-ronomas (1930–1934 ir 1935–1939), Mažeikiuose sodų ir vaisių draugijos „Daržas“ įkūrėjas 

(1931) ir jos pirmininkas, Utenos rajono Buitūnų kaime privataus muziejaus-sodybos įkūrėjas 

(1980), Lie-tuvos šaulių sąjungos raitelių eskadrono vadas, tremtinys Petkevičius Stanislovas. 

Gimė 1908-03-06 Kuktiškių valsčiaus Buitūnų kaime. 
 

 23 d. – 10 metų, kai Mažeikiuose 2009 m. įregistruota UAB „DC sprendimai“, prekiau-

janti elektros prekėmis. Bendrovė yra Mažeikių verslininkų asociacijos narė. 
 

 24 d. – 70 metų, kai Mažeikiuose 1949 m. gimė gydytoja, Ukmergės rajono ligoninės 

akušerė-ginekologė (1973–1979), VĮ „Vilniaus gimdymo namai“ akušerė-ginekologė (1979–1992) 

bei Ginekologijos skyriaus vedėja (1992–1993), VĮ „Vilniaus gimdymo namai“ direktoriaus pava-

duotoja ugdymui (nuo 1992 m.) bei direktorė (nuo 2008 m.), Lietuvos akušerių ir ginekologų drau-

gijos narė, Tarptautinės akušerių-ginekologų organizacijos (FIGO) patarėjų grupės narė, biomedi-

cinos mokslų daktarė (2003), aukščiausios kategorijos akušerė-ginekologė, Vilniaus universiteto 

Medicinos fakulteto docentė, Lietuvos nusipelniusi gydytoja (2009), Lietuvos moterų  informacijos 

centro bei Vilniaus krašto akušerių-ginekologų valdybos narė, mokslinių publikacijų ir mokomųjų 

knygų medicinos tema autorė Mačiulienė (Vindašiūtė) Kornelija. 
 

 24 d. – 10 metų, kai Mažeikiuose 2009 m. įkurtas literatų sambūris „Aura“, pavadintas 

2013 m. Mažeikių krašto literatų ir menų mėgėjų sambūriu, nuo 2016 m. priklauso NVO. Nuo sam-

būrio įkūrimo pradžios sambūriui vadovauja Janina Butnorienė. 
 

 27 d. – 70 metų, kai Tauragėje 1949 m. gimė Švėkšnos sanatorinės mokyklos-internato 

mokytoja (1968–1972), Mažeikių rajono Užlieknės aštuonmetės mokyklos mokytoja (1972–1973), 

Akmenės rajono Viekšnių 7 KPTM dėstytoja ir tuo pačiu Viekšnių vidurinės mokyklos mokytoja 

(1973–1978), Mažeikių I-osios vidurinės mokyklos (nuo 1996 m. Merkelio Račkausko gimnazija) 

biologijos mokytoja (1978–2016), biologijos mokytoja ekspertė (2001), Viekšnių gimnazijos biolo-

gijos mokytoja (nuo 2016 m.), Mstislavo Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondo „Pagalba Lie-

tuvos vaikams“ prizininkė (2007, 2008), mokymo priemonių, metodinių leidinių, užduočių biologi-

jos olimpiadoms autorė Žemgulienė (Norvaišaitė) Eugenija Janina. 
 

https://lt.wikipedia.org/wiki/M%C5%ABs%C5%B3_%C5%BEodis_(Skuodas)
https://lt.wikipedia.org/wiki/Skuodas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Nemunas_(%C5%BEurnalas)
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_ra%C5%A1ytoj%C5%B3_s%C4%85junga
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 27 d. – 35 metai, kai Sidnėjuje (Australija) 1984 m. mirė Kauno 2-osios gimnazijos bota-

nikos mokytojas (1925–1928), politinis kalinys (1928), Šiaulių kraštotyros draugijos ir pirmasis 

Šiaulių „Aušros“ muziejaus vedėjas (1928–1936), Šiaulių kraštotyros draugijos 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 valsčiaus viršaitis 

(1942), Rydo (Austrija) DP stovyklos lietuvių atstovas komitete (1945–1947) ir stovyklos direkto-

riaus pavaduotojas (1949–1951), sporto klubo vadovas, Austrijos lietuvių informacinio biuletenio 

redaktorius (1950–1951), KLP vyriausiojo įgaliotinio Austrijai pavaduotojas, Sidnėjaus lietuvių 

bendruomenės valdybos narys, Aucklando ir apylinkės lietuvių bendruomenės valdybos pirminin-

kas (1952–1956), sekmadieninės lietuvių mokyklos mokytojas, spaudos bendradarbis, Sidnėjaus 

lietuvių bibliotekos vedėjas (1976–1984), agronomas, etnografinių ekspedicijų rengėjas, istorikas, 

muziejininkas Liutikas Česlovas. Gimė 1903-09-18 Mažeikių apskrities Tirkšlių valsčiaus Bugenių 

kaime. 
 

 29 d. – 10 metų, kai 2004 m. įregistruotas Mažeikių smiginio DARTS sporto klubas. 
 

 30 d. – 70 metų, kai Mažeikių rajono Urvikių kaime 1949 m. gimė fizikas, fizikos moks-

lų daktaras (1990), Kauno energetikos instituto dėstytojas (1975–2010), mokslinių straipsnių auto-

rius Janušas Vytautas. Mirė 2013-05-28 Kaune, palaidotas Karmėlavos kapinėse. 
 

 

 
 

 1 d. – 55 metai, kai Šiauliuose 1964 m. gimė baletmeisteris, Mažeikių muzikos mokyklos 

Choreografijos skyriaus mokytojas bei vaikų ir jaunimo tautinių šokių ansamblio „Kauškutis“ vyr. 

choreografas (1988–1994), Mažeikių miesto tautinės dainų ir šokių šventės vadovas (1990), Lietu-

vos tautinės dainų šventės šokių dienos vyr. baletmeisterio asistentas (1990), pasaulio lietuvių dainų 

šventės šokių dienos vyr. baletmeisterio asistentas (1994), Mažeikių choreografijos mokyklos direk-

torius (1993–1994), Čikagos lietuvių tautinių šokių ansamblio „Grandis“ meno vadovas ir baletmei-

steris (nuo 1994 m.), Lietuvių tautinio šokių instituto valdybos JAV narys (2010–2014), išeivijos 

lietuvių tautinių šokių XIV šventės kūrybinės grupės narys ir aikštės koordinatorius (2012), Šiaurės 

Amerikos lietuvių dainų šventės choreografas (2015), choreografijos mokytojas Grinkevičius Gin-

taras. 
 

 1 d. – 5 metai, kai Mažeikiuose 2014 m. mirė (palaidota miesto kapinėse) Kauno vaikų li-

goninės gydytoja (1941), Kauno rajono Babtų miestelio (1942–1944) ir Raseinių rajono Ariogalos 

miesto ligoninių gydytoja (1944–1950), Mažeikių rajono ligoninės gydytoja (1950–1995), Lietuvos 

nusipelniusi gydytoja (1968), Lietuvos liaudies gydytoja (1978), po pediatrijos specializacijos vaikų 

ligų gydytoja (nuo 1955 m.), skyriaus vedėja (iki 1995 m.), gydytoja pediatrė Cucėnienė (Strima-

vičiūtė) Adelė. Gimė 1912-07-23 Šakių rajono Gustainiškių kaime. 
 

 2 d. –10 metų, kai Mažeikiuose 2009 m. vyko pirmoji Gatvės muzikos diena. 
 

 3 d. – 10 metų, kai 2009 m. įregistruotas Mažeikių baikerių motociklininkų klubas 

„Juodvarniai“, kuris yra Mažeikių rajono NVO asociacijos narys. 

 

 4 d. – 75 metai, kai Skuodo rajono Lenkimų kaime 1944 m. gimė istorikė, Mažeikių mu-

ziejaus direktorė (1967–2014), Žemaičių akademijos narė, Kukių, Skėrių, Zastaučių, Kivylių ir Pa-

virvytės-Gudų senkapių tyrinėtoja, Šatrijos Raganos premijos laureatė (2002), Mažeikų kraštiečių 

klubo įkūrėja (2004), Šatrijos Raganos bendrijos narė (nuo 1998 m.), Mažeikių moterų LIONS klu-

bo ir Lietuvos archeologijos draugijos narė Cholodinskienė (Pušinskaitė) Adelė. 

GEGUŽĖ 
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 6 d. – 80 metų, kai Mažeikiuose 1939 m. gimė baletmeisterė, valstybinio dainų ir šokių 

ansamblio „Lietuva“ šokėja ir solistė (1960–1975), choreografijos mokytoja ekspertė, Vilniaus inži-

nerinio statybos instituto šokių ansamblio vadovė (1971–1974), respublikinių profesinio mokymo 

kultūros namų šokių kolektyvo vadovė (1977–1984),Vilniaus M. K. Čiurlionio meno mokyklos 

Choreografijos skyriaus dėstytoja (iki 2015 m.), docentė (1995), Vilniaus kultūros mokyklos Cho-

reografijos skyriaus dėstytoja (nuo 1975 m.) ir vadovė (1986–2005), Lietuvos muzikos ir teatro aka-

demijos Vaidybos katedros choreografijos dėstytoja (1988– 2000) bei Šokių ir judesio katedros dės-

tytoja (2001–2010), respublikinių bei pasaulio lietuvių dainų švenčių bei šokių dienos vyriausioji 

baletmeisterė, masinių šokių kompozicijų ar atskirų aikštės kompozicijų autorė, Kultūros žymūnė 

(1965), nusipelniusi artistė (1987), autorinių šokių rinkinių bei mokomųjų priemonių choreografijos 

specialybės studentams autorė Navickaitė (Buterlevičienė) Emilija Birutė. 
 

 8 d. – 70 metų, kai Akmenėje 1949 m. gimė Mažeikių rajono Krakių bendruomenės cen-

tro „Ventos vingis“ pirmininkas (2007–2010), balandininkas, dailininkas Ziemelis Albinas. 
 

 9 d. – 130 metų, kai Mažeikių apskrities Leckavos miestelyje 1889 m. mirė (palaidotas 

Leckavos kapinėse) kunigas, Kėdainių rajono Krakių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios vika-

ras (1843–1852), Krakių kotryniečių vienuolyno kapelionas (1852–1854), Viekšnių Šv. Jono Krikš-

tytojo bažnyčios administratorius (1854–1855) bei klebonas(1856–1866), Sedos Švč. Mergelės Ma-

rijos Ėmimo į dangų bažnyčios vikaras (1866–1876), Leckavos Šv. Lauryno bažnyčios (1876–

1889) klebonas Bortkevičius Rupertas. Gimė 1817-04-07 Šilalės rajono Kaltinėnų miestelyje. 
 

 12 d. – 110 metų, kai Mažeikių valsčiaus Reivyčių kaime 1909 m. gimė vienas iš krašto-

tyrinės „Senovės pažinimo mėgėjų kuopelės“ steigėjų Mažeikiuose (1925), Kauno meno mokyklos 

novatoriškų siekių grupės „Forma“ narys, Kauno 1-osios valstybinės amatų mokyklos mokytojas 

(1939), Berlyne Frydricho Šilerio teatro dailininkas asistentas (1940), scenografas Teplicės (Čeko-

slovakija), Gotos, Eizenacho, Getingeno ir Hanoverio miestų teatruose (1941–1951), Ročesteryje 

„Eastman Kodak“ kompanijos darbuotojas (1951–1970), Dalaso grafikų asociacijos prizo nominan-

tas (1954), Ročesteryje (JAV) lietuvių menininkų privačios studijos „Forma art studio“ įsteigėjas 

(1973), JAV lietuvių bendruomenės Kultūros tarybos dailės premijos laureatas (1983), pedagogas, 

tapytojas, grafikas, poetas Dargis Alfonsas. Mirė 1996-01-13 Friedrichshafeno mieste (Vokietija). 
 

 15 d. – 110 metų, kai Daubarių kaimo dvare 1909 m. gimė kraštotyrininkė, literatė, Vie-

kšnių krašto tautosakos, papročių, etnografijos rinkėja ir 16 iliustruotų aplankalų sudarytoja (1965–

1986), liaudies kūrybos puoselėtoja Urbienė (Lengvenaitė) Amelija. Mokėsi Viekšnių liaudinėje 

mokykloje (1920–1922), Viekšnių vidurinėje mokykloje (1922–1924), Mažeikių progimnazijoje 

(1924–1925). Mirė 1997-12-27 Vilniuje. 
 

 16 d. – 185 metai, kai Viekšniuose 1834 m. mirė (palaidotas Viekšnių senosiose kapinė-

se) Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios kunigas klebonas (1805–1833), teologijos daktaras, 

Žemaičių vyskupijos kanauninkas Bytautas Kasparas. Gimė 1769 m. 
 

 17 d. – 115 metų, kai Mažeikių apskrities Židikų valsčiaus Petrelių vienkiemyje 1904 m. 

gimė ateitininkė, Vytauto Didžiojo universiteto „Šatrijos“ korporacijos narė, Šiaulių mergaičių gim-

nazijos mokytoja (1941–1944), Mažeikių gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja (1944–1945), Vil-

niuje Mokslų akademijos centrinės bibliotekos Meno skyriaus vedėja (1945–1950), Kauno „Dailės“ 

kombinato Tapybos skyriaus dailininkė (1950–1965), memuarų apie žymius Lietuvos žmones auto-

rė, sakralinių paveikslų tapytoja, portretistė Paltarokaitė-Šalkauskienė Julija. Mirė 1994-11-19 

Vilniuje, palaidota Antakalnio „Saulės“ kapinėse. 
 

http://mke.lt/Kraki%C5%B3_bendruomen%C4%97s_centras
http://www.mke.lt/Senov%C4%97s_pa%C5%BEinimo_kuopel%C4%97
http://www.mke.lt/Viek%C5%A1ni%C5%B3_ba%C5%BEny%C4%8Dia
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 17 d. –25 metai, kai 1994 m. įregistruota optikos prekėmis prekiaujanti UAB „Kavita“. 

Bendrovė yra Mažeikių verslininkų bei Nacionalinės optikų asociacijos narė. 
 

 18 d. –70 metų, kai Akmenės rajono Kairiškių kaime 1949 m. gimė choreografė, Mažei-

kių moksleivių namų vaikų šokių studijos „Ritmas“ įkūrėja bei vadovė (1987–2017), Mažeikių „Ži-

burėlio“ pradinės mokyklos šokio mokytoja, choreografijos mokytoja metodininkė (1999), Mažei-

kių TAU šokių kolektyvo „Serbentėlė“ įkūrėja (2012) ir vadovė, Mažeikių miesto pirmųjų žemaičių 

dūdų švenčių vyr. choreografė ir pirmųjų šokių švenčių vyr. baletmeisterė Valiuvienė (Skiotytė) 

Irena. 
 

 20 d. – 5 metai, kai Vilniuje 2014 m. mirė (palaidotas Antakalnio kapinėse, Menininkų 

kalnelyje) Dvarčionių statybinių medžiagų kombinato vyriausiasis dailininkas (1975–1985), Lietu-

vos dailininkų sąjungos narys (1975), dailininkas keramikas, dekoratyvinių kompozicijų autorius 

Butvila Algimantas. Gimė 1943-05-25 Mažeikiuose. 
 

 23 d. – 60 metų, kai Irkutsko srities Bratsko rajone 1959 m. gimė Mažeikių ligoninės gy-

dytoja pediatrė (nuo 1986 m.), Mažeikių ligoninės Vaikų ligų skyriaus vedėja (nuo 1990 m.), vaikų 

ligų gydytoja-socialinė pediatrė, echoskopuotoja, Mažeikių turistų klubo pirmininkė, Mažeikių rajo-

no savivaldybės tarybos (2003–2007) ir Lietuvos gydytojų sąjungos Mažeikių skyriaus narė Lidžiū-

tė Rita. 
 

 24 d. – 160 metų, kai Juodeikių kaime 1859 m. gimė knygnešys Ercupas (Erkumas, Er-

kūnas) Kazimieras. Mirė 1946-03-17 Mažeikių rajono Juodeikių kaime. 
 

 24 d. – 100 metų, kai Mažeikių apskrities Sedos mieste 1919 m. gimė žurnalistas, Raven-

sburge (Vokietija) lietuvių gimnazijos geografijos mokytojas (1946), Paryžiuje prie Jungtinių Tautų 

Asamblėjos laisvos lietuvių spaudos akredituotas korespondentas (1947–1950), karo koresponden-

tas Vietname ir Kambodžoje, JAV privačios statybos bendrovės savininkas, mecenatas Umbražiū-

nas Zigmas. Mirė 2007 m. JAV. 
 

 24 d. – 60 metų, kai Telšiuose 1959 m. gimė pradinių klasių mokytojas, Telšių rajono 

Jaušaičių aštuonmetės mokyklos direktorius (1981–1982), Mažeikių rajono Laižuvos aštuonmetės 

mokyklos direktorius (1982–1993), UAB „Mažeikių Varduva“ vadybininkas (1993–2003), UAB 

„Mažeikių Varduva“ filialo „Varduvos mažmena“ direktoriaus pavaduotojas prekybai (2003–2011), 

Mažeikių rajono tarybos deputatas (1990–1995), Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys 

(2003–2011), nuo 2011 m. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pirmasis pa-

vaduotojas Šiurys Saulius. 
 

 25 d. – 70 metų, kai Mažeikių rajono Juodeikių kaime 1949 m. gimė Mažeikių rajono 

Ventos tarybinio ūkio saugumo technikos inžinierius (1967), LLKJS Mažeikių rajono komiteto in-

struktorius (1967–1968), Mažeikių kompresorių gamyklos vyresnysis inžinierius (1968–1970), že-

mės ūkio respublikinės darbininkų profesinės sąjungos komiteto techninis inspektorius (1970–

1975), LKP Mažeikių rajono komiteto instruktorius (1975–1986), Mažeikių rajono gamybinio susi-

vienijimo „Žemūktechnika“ valdytojas (1986–1989), LKP Mažeikių rajono komiteto Organizacinio 

skyriaus vedėjo pavaduotojas (1989–1990), VĮ „Nafta“ Tiekimo skyriaus viršininko pavaduotojas 

(1990–1991), AB „Anapolė“ direktorius (1997–2003), nuo 2001 m. UAB „Versmintė“ direktorius, 

LBKS Žemaičių bajorų draugijos narys Čepys Kazys. 
 

 27 d. – 30 metų, kai Vilniuje 1989 m. mirė (palaidotas Antakalnio kapinėse) Lietuvos ka-

riuomenės savanoris (1919), dailininkas akvarelistas, Nepriklausomųjų dailininkų sąjungos narys 

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

jas (1940–1945), tos pačios įstaigos M. K. Čiurlionio dailės būrelio steigėjas ir vadovas (1942–

https://lt.wikipedia.org/wiki/Dvar%C4%8Dionys
https://lt.wikipedia.org/wiki/LDS
https://lt.wikipedia.org/wiki/LDS
https://lt.wikipedia.org/wiki/Irkutsko_sritis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%BEeiki%C5%B3_rajono_savivaldyb%C4%97s_taryba_2003-2007_m.
https://lt.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%BEeiki%C5%B3_rajono_savivaldyb%C4%97s_taryba_2003-2007_m.
https://lt.wikipedia.org/wiki/Tel%C5%A1iai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Tel%C5%A1i%C5%B3_rajonas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Jau%C5%A1ai%C4%8Diai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lai%C5%BEuvos_Antano_Viena%C5%BEind%C5%BEio_pagrindin%C4%97_mokykla
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lai%C5%BEuvos_Antano_Viena%C5%BEind%C5%BEio_pagrindin%C4%97_mokykla
https://lt.wikipedia.org/wiki/Varduva
https://lt.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%BEeiki%C5%B3_rajono_taryba_1990-1995_m.
https://lt.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%BEeiki%C5%B3_rajono_savivaldyb%C4%97s_taryba_2011%E2%80%932015_m.
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1945), Kauno „Dailės“ kombinato direktoriaus pavaduotojas (1946), Kauno vidurinės dailės moky-

klos (dabartinės Dailės gimnazijos) įkūrėjas ir pirmasis direktorius (1946–1950), Lietuvos Respub-

likos nusipelnęs meno veikėjas (1977), peizažų, natiurmortų, teminių kompozicijų, portretų, apie 

400 ekslibrių autorius, Telšių teatro spektaklių apipavidalintojas, straipsnių dailės klausimais auto-

rius, tautodailės žinovas ir populiarintojas Kontrimas Česlovas. Gimė 1902-05-23 Mažeikių ap-

skrities Židikų valsčiaus Dapšių kaime. 
 

 

 
 

 3 d. – 95 metai, kai Mažeikių apskrities Viekšnių valsčiaus Urvikių kaime 1924 m. gimė 

dailininkas, skulptorius, Kauno Stepo Žuko taikomosios dailės technikumo dėstytojas (1953–1970), 

Lietuvos dailininkų sąjungos narys (1960), Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus pirminin-

kas (1986–1990), Lietuvos Respublikos nusipelnęs meno veikėjas (1974), reljefinių kompozicijų, 

skulptūrų-paminklų, portretų autorius Švažas Kazys. 
 

 6 d. – 25 metai, kai 1994 m. įregistruota UAB „Mažeikių strėlė“, nuomojanti statybos, 

inžinerinių statybos darbų mašinas, įrenginius. Bendrovė yra Mažeikių verslininkų asociacijos narė. 
 

 7 d. – 85 metai, kai 1934 m. parapijiečių lėšomis ir kunigo Vladislovo Venclausko rūpes-

čiu vietoje nugriautos iš tašytų akmens luitų pastatyta nauja Lėlaičių koplyčia. Projektą parengė 

Ruzgų dvarininkas, inžinierius Borisas Helcermanas. 
 

 6 d. – 60 metų, kai Akmenės rajono Ivanauskų kaime 1959 m. gimė Mažeikių 1-osios vi-

durinės mokyklos muzikos mokytojas (1977–1978), Mažeikių elektrotechnikos gamyklos šaltkalvis 

surinkėjas (1978–1979), Mažeikių rajono kultūros namų metodininkas (1982–1983), Mažeikių ava-

lynės fabriko folkloro kolektyvo vadovas (1983–1985), Mažeikių rajono moksleivių namų šokių 

kolektyvo akompaniatorius (1985), Mažeikių kompresorių gamyklos Meninio apipavidalinimo gru-

pės dažytojas (1985–1986), Mažeikių restorano „Putinas“ dainininkas (1986), Mažeikių avalynės 

fabriko saviveiklos kolektyvo vadovas (1986–1987), Mažeikių Naftininkų kultūros rūmų liaudiško 

teatro meno vadovas, režisierius ir scenografas (1988–1999), poetas, laisvas menininkas Žebraus-

kas Stanislovas. 
 

 8 d. – 10 metų, kai Vilniuje 2009 m. mirė Vilniaus 22 vidurinės mokyklos piešimo 

moky-toja (1965–1967), Viliaus kombinato :Dailė“ dailininkė (nuo 1967 m.), Lietuvos dailininkų 

sąjun-gos narė (1967), tapytoja, juvelyrė, odos dailininkė Eitmontaitė-Ulozienė Milda. Gimė 

1931-05-11 Mažeikiuose. 
 

 9 d. – 70 metų, kai Mažeikiuose 1949 m. gimė dainininkas (tenoras), Lietuvos operos ir 

baleto teatro (1977–2012) solistas Tamašauskas Bronius. 
 

 10 d. – 30 metų, kai 1989 m. įkurta Telšių vyskupijos Mažeikių parapijos religinė lab-

daros ir paramos bendrija „Caritas“. 
 

 12 d. – 5 metai, kai Mažeikiuose 2014 m. mirė (palaidotas miesto kapinėse) Kauno 

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

kolūkio statybos darbų vykdytojas (1970–1976), Mažeikių elektrotechnikos gamyklos statybos 

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

Mažeikių muziejaus stalius, elektrikas (1990–2001), pynimo amato Mažeikiuose pradininkas, 

Mažeikiuose surengtos pirmosios respublikinės pynėjų šventės Karaliaus titulo laureatas (1978), 

Lietuvos tauto-dailininkų sąjungos narys (1989), klubo „Mano namai“ įkūrėjas ir pirmininkas 

(2003–2014), foto-grafas Tolišius Pranciškus. Gimė 1942-03-03 Tauragės rajono Skaudvilės 

miestelyje. 

BIRŽELIS 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_dailinink%C5%B3_s%C4%85junga
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kaunas
https://lt.wikipedia.org/wiki/LSSR
https://lt.wikipedia.org/wiki/1974
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 14 d. – 215 metų, kai Mažeikių rajono Knabikų kaime 1804 m. gimė vertėjas, knygų 

rengėjas Mieleška Simforijonas. Mirė 1868-08-21 Knabikų kaime, palaidotas Leckavoje. 
 

 14 d. – 110 metų, kai Šakių apskrities Barzdų valsčiaus Baltrušių kaime 1909 m. gimė 

skautų ir ateitininkų organizacijų narė, Švenčiausiosios Nekaltosios Mergelės Marijos seserų tarnai-

čių kongregacijos vienuolė, Biržų vaikų darželio darbuotoja (1940–1941), Tauragės rajono Adaka-

vo žemės ūkio mokyklos agronomijos dėstytoja (1941–1944), Kauno sveikatos punkto medicinos 

sesuo (1948–1954), Druskininkų vaikų sanatorijos „Saulutė“ medicinos sesuo (1962–1968), Lazdijų 

rajono Gerdašių bažnytkaimio vargonininkė (1968–1975), „Caritas“ narė, Viekšnių literatų sambū-

rio „Vinkšnelė“ narė, gydomojo masažo paslaugų teikėja Viekšnių apylinkės gyventojams (nuo 

1975 m.), poetė Aleksaitytė Bronislava. Mirė 2006 m. žiemą Mažeikių rajono Viekšnių miestelyje. 

 

 14 d. –15 metų, kai 2004 m. įregistruotas skiautininkų klubas „Mažeikių lamstas“, pri-

klausantis rajono NVO asociacijai. 
 

 14 d. – 10 metų, kai Vilniuje 2009 m. mirė (palaidotas Kauno rajono Zapyškio kapinėse) 

Mažeikių rajoninio susivienijimo „Lietžemūktechnika“ šaltkalvis remontininkas (1961–1962), Lie-

tuvos mašinų išbandymų stoties šaltkalvis (1962–1964), Mažeikių rajono komiteto LLKJS instruk-

torius (1964–1966), Lietuvos žemės ūkio akademijos mokymo meistras (1966–1971), Molėtų rajo-

ninio susivienijimo „Lietuvos žemės ūkio technika“ inžinierius bei valdytojo pavaduotojas (1971–

1974), susivienijimo „Lietuvos žemės ūkio technika“ inžinierius, skyriaus viršininkas (1974–1978), 

Lietuvos liaudies kontrolės komiteto inspektorius (1978–1982), Lietuvos žemės ūkio darbuotojų 

profesinės sąjungos (LŽŪDPSF) sekretorius (1984–1990), LŽŪDPSF pirmininkas (1990–2009), 

LŽŪDPSF Respublikinės tarybos ir prezidiumo, Europos žemės ūkio darbuotojų profesinių sąjungų 

federacijos Vykdomojo komiteto narys Gedgaudas Alfonsas. Gimė 1943-08-29 Mažeikiuose. 
 

 16 d. – 75 metai, kai Plungės rajono Stirbaičių kaime 1944 m. gimė Plungės rajono Šatei-

kių tarybinio ūkio buhalteris, dispečeris (1964–1971), Plungės rajono kolūkio „Lenino keliu“ pirmi-

ninko pavaduotojas (1973–1975), Plungės rajono Gegrėnų kolūkio pirmininko pavaduotojas (1975–

1982), pirmininkas (1982–1986), automechanikas (1986–1988), Mažeikių naftos perdirbimo įmo-

nės baro viršininkas (1988–1990) ir Darbo užmokesčio skyriaus viršininkas (1990–1992), VĮ „Ma-

žeikių nafta“ Personalo skyriaus viršininkas (1992–1994), nuo 1994 m. UAB „Juodeikių nafta“ di-

rektorius Šetkaukas Steponas. 
 

 21 d.– 15 metų, kai 2004 m. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Nr. 110 

patvirtintas Mažeikių rajono Tirkšlių miestelio herbas, kurio etalono autorė – dailininkė Laima 

Ramonienė. 
 

 23 d. – 65 metai, kai Mažeikių rajono Milių kaime 1954 m. gimė Mažeikių rajono Kirovo 

kolūkio vyriausias inžinierius mechanikas (1977–1992), Č. Čepo tikrosios ūkinės bendrijos inžinie-

rius (1992–2000), Mažeikių seniūnijos seniūnas (2000–2001), Mažeikių rajono savivaldybės admi-

nistracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas (nuo 2001 m.), Mažeikių rajono savivaldybės tarybos na-

rys, Lietuvos ūkininkų sąjungos bei Mažeikių aeroklubo tarybos narys, Mažeikių kredito unijos val-

dybos pirmininko pavaduotojas Gramas Rimantas. 
 

 25 d. – 70 metų, kai Mažeikių rajono Laižuvos miestelyje 1949 m. gimė dailininkė kera-

mikė, Kauno eksperimentinės keramikos gamyklos „Jiesia“ šablonų gamintoja (1970–1974), Kauno 

kino teatro „Pasaka“ dekoruotoja (1975–1976), Kauno dailiosios keramikos gamyklos „Jiesia“1-os 

kategorijos porceliano dekoruotoja (1976–1983), vyriausioji dekoruotoja (1983–1991), Lietuvos 

dailininkų sąjungos Kauno skyriaus narė (1983), daugelio porceliano seminarų „Idėja“ organizatorė, 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%BEeiki%C5%B3_rajono_savivaldyb%C4%97s_taryba_2011%E2%80%932015_m.
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kredito_unija
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Kauno porceliano autorinio tiražo baro dailininkė (1991–2002), laisva dailininkė (nuo 2002 m.) bei 

kaulo porceliano meistrė Petravičienė-Gedutytė Irena. 
 

 25 d. – 20 metų, kai 1999 m. Ventos regioninio parko direktoriaus Adomaičio Alvydo 

ini-ciatyva dvaro alėjos pradžioje, pakelėje, pastatytas stogastulpis Santekliuose gyvenusių 

žmonių atminimui. Išskobė Baltutis Vitalijus, Rimkevičius Večislavas, Šiaulytis Remigijus, 

Daugmaudis Vidas, Butkus Vytautas. Užrašą sueiliavo viekšniškis pedagogas Ablingis Stasys. 
 

 26 d. – 25 metai, kai Kaune 1994 m. mirė architektas urbanistas, Kauno universiteto dės-

tytojas ((1948–1952), Miestų statybos projektavimo instituto Kauno filialo architektas (1952–1979), 

Lietuvos Respublikos nusipelnęs architektas (1969), pedagogas Janulis Petras. Gimė 1906-12-27 

Sedos mieste. 
 

 28 d. – 55 metai, kai Mažeikiuose 1964 m. gimė cheminės technologijos inžinierė, KTU 

Cheminės technologjos fakulteto Neorganinės chemijos katedros dėstytoja (nuo 1987 m.), gamtos 

mokslų daktarė (1995), docentė, doktorantė (1990–1995), vyresnioji mokslinė bendradarbė (nuo 

1995 m.), KTU Neorganinės chemijos katedros vedėja (2011–2014), KTU Fizikinės ir neorganinės 

chemijos katedros vedėja (nuo 2014 m.), profesorė (2012), mokslinių straipsnių, mokomųjų knygų 

ir šešių išradimų autorė Ancutienė-Širvinskaitė Ingrida. 
 

 30 d. – 55 metai, kai Mažeikių rajono Plinkšių kaime 1964 m. gimė rašytoja, poetė, eseis-

tė, fotografė, savaitraščio „Panevėžio balsas“ korespondentė (1988–1992), Panevėžio Sąjūdžio radi-

jo laidų redaktorė ir korespondentė, dienraščio „Lietuvos rytas“ Panevėžio skyriaus (1992–1994) ir 

Mažeikių skyriaus korespondentė (1994–2007), Mažeikių bendrovės „ORLEN Lietuva“ Komunika-

cijos skyriaus darbuotoja (2007–2013), Lietuvos rašytojų sąjungos narė (2003), Mažeikių menų stu-

dijos „Erdvė“ narė, nuo 2013 m. nepriklausoma žurnalistė Poisson Sara (tikr. Tamonytė-Čergelienė 

Rasa). 
 

 

 
 

 1 d. – 155 metai, kai Krinčino parapijos Smilgių kaime 1864 m. gimė kunigas, Zarasų ra-

jono Salako Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčios vikaras (1887–1891), Akmenės rajono 

Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčios kuratas (1891–1894), Rokiškio rajono Kriaunų Dievo 

Apvaizdos bažnyčios (1894–1899) bei Kėdainių rajono Josvainių Visų Šventųjų bažnyčios klebo-

nas (1899–1909), Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas (1909–1923), Viekšnių Šv. Jo-

no Krikštytojo bažnyčios klebonas ir dekanas (1923–1941), Telšių vyskupijos kapitulos kanaunin-

kas Navickas Jonas. Žuvo 1941-06-27 Maigų miške, palaidotas Viekšnių bažnyčios šventoriuje. 
 

 5 d. – 50 metų, kai Skuodo rajono Panotėnių kaime 1969 m. gimė Mažeikių valstybinės 

naftos produktų įmonės „Nafta“ 10-ojo cecho kompresorių mašinistas (1988–1993), UAB „Žemga“ 

apsaugos darbininkas (1993–1997), tarptautinės klasės sporto meistras, atletinės gimnastikos klubo 

„Mažeikių švyturys“ treneris (1997–1999), Galiūno diržo laimėtojas (2001), sportininkas galiūnas, 

jėgos trikovininkas Abrutis Antanas. 
 

 9 d. – 105 metai, kai Mažaičių kaime 1914 m. mirė (palaidotas Renavo kapinėse) 

knygne-šys, 1905 m. revoliucijos dalyvis, pirmojo lietuviško vakaro Renave organizatorius (1912), 

politinis kalinys Skeivys Antanas. Gimė 1876-03-06 Tirkšlių valsčiaus Mažaičių kaime. 
 

 9 d. – 15 metų, kai 2004 m. buvo įregistruota Mažeikių rajono kaimo bendruomenių 

sąjunga, priimta 2010 m. į Lietuvos kaimo tinklą. Pirmoji pirmininkė – Genoveita Gricienė, dirbusi 

2004–2012 m. 
 

LIEPA 
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 13 d. – 25 metai, kai Panevėžyje 1994 m. mirė aktorius, Darbo rūmų teatro studijos Kau-

ne vadovas (1938–1940), Panevėžio dramos teatro meno vadovas, vaidybos studijos vadovas, vy-

riausiasis režisierius (1940–1954, 1959–1980), Lietuvos kino studijos dubliažo režisierius, aktorius 

(1954–1959), Lietuvos Respublikos nusipelnęs artistas (1948), Lietuvos Respublikos liaudies artis-

tas (1965), Panevėžio miesto Garbės pilietis (1980), Meno ir literatūros ordino riteris Prancūzijoje 

(1995), teatro kritikas, vertėjas Miltinis Juozas. Su tėvais 1913 m. persikėlė gyventi į Viekšnių val-

sčiaus Ramoniškės kaimą. Mokėsi 1922–1925 m. Viekšnių progimnazijoje. Palaidotas Panevėžio 

Kristaus Karaliaus katedros kapinėse. Antkapinį paminklą sukūrė Juozas Šlivinskas ir Algimantas 

Mikėnas. Gimė 1907-09-03 Mažeikių apskrities Dabikinės kaime, esančiame netoli Akmenės. Pa-

nevėžio dramos teatrui 1995 m. suteiktas Juozo Miltinio vardas. 
 

 14 d. –75 metai, kai Mažeikiuose 1944 m. gimė Kauno radijo gamyklos įrankių cecho 

darbuotojas (1962), Vilniaus greitosios pagalbos stoties sanitaras (1963), Vilkaviškio aštuonmetės 

mokyklos anglų kalbos mokytojas (nuo 1969 m.), Kauno M. K. Čiurlionio dailės muziejaus darbuo-

tojas (1973–1983), žvakių fabrikėlio kooperatyvo „Feniksas“ darbuotojas, Lietuvos rašytojų sąjun-

gos narys (1999), Kauno meno kūrėjų asociacijos premijos laureatas (2007), poetas, kritikas, prozi-

ninkas, skulptorius, tapytojas Gustainis Liudas. Mirė 2017-10-19 Kaune, palaidotas Panemunės 

kapinėse. 
 

 15 d. – 105 metai, kai Skuodo rajono Barstyčių kaime 1914 m. gimė vienuolis pranciško-

nas (1933), kunigas, bažnytinės teisės daktaras (1945), laikraščio „Lietuvių balsas“ Italijoje bendra-

darbis (1945), JAV religinio laikraščio „Šv. Pranciškaus varpelis“ redaktorius (1948–1952), pran-

ciškonų leidinio „Metraštis“ redaktorius (1949), spaustuvės įkūrėjas (1951) Brukline prie vienuoly-

no, žurnalo „Aidas“ redakcijos darbuotojas (1950–1980) ir redaktorius (1980–1991), Brukline lietu-

vių pranciškonų vienuolyno vyresnysis (nuo 1958 m. su pertraukomis), JAV lietuvių pranciškonų 

vienuolijos provincijolas bei pranciškonų Šv. Antano gimnazijos Kennebunkporte rektorius (1964–

1969), Lietuvių rašytojų draugijos pirmininkas išeivijoje (1960–1970), Kennebunkporte Šv. Antano 

lietuvių-pranciškonų vienuolyno vyresnysis (1973–1976), pranciškonų vasarvietės Kennebunkporte 

vedėjas (1973–1980), meno kūrinių kolekcininkas, eseistas, poetas Andriekus Kazimieras Leo-

nardas. Mokėsi 1931–1933 m. Mažeikių rajono Sedos vidurinėje mokykloje. Mirė 2003-05-19 

Bruklino (JAV) pranciškonų vienuolyne, palaidotas Niujorke, Bruklino Šv. Jono kapinėse. 
 

 16 d. – 15 metų, kai 2004 m. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Nr. 6 patvirtintas 

Mažeikių rajono Sedos miesto herbas, kurio etalono autorius – dailininkas Saulius Bajorinas.  
 

 17 d. – 60 metų, kai Švenčionių rajono Švenčionėlių kaime 1959 m. gimė Mažeikių me-

lioracijos valdybos darbų meistras (1984–1987), Mažeikių melioracijos statybos ir montavimo val-

dybos darbų vykdytojas (1987–1993), nuo 1993 m. UAB „Hidrotechniniai statiniai“ direktorius Ži-

lėnas Kazimieras. 
 

 17 d. – 10 metų, kai Mažeikių rajono Viekšnių mieste 1999 m. tautodailininkės Snieginos 

Chriščinavičienės iniciatyva atidaryta privati paveikslų galerija „Sniegenos giesmė“. 
 

 19 d. – 165 metai, kai Viekšnių valsčiaus Ašvėnų dvare 1854 m. gimė matematikas, inži-

nierius, raštijos puoselėtojas ir lietuviškos spaudos platintojas, slapto rankraštinio literatūrinio Pe-

terburgo universiteto lietuvių studentų laikraštėlio „Kalvis Melagis“ bendradarbis ir lietuvių studen-

tų draugijos organizatorius, Biblijos į lietuvių kalbą vertėjas; aušrininkas, bajoras, dvarininkas Pan-

ceržinskis (Pančerinskis) Česlovas. Mirė 1908-01-26 Vilniuje, palaidotas Bernardinų kapinėse. 
 

 19 d. – 10 metų, kai 2009 m. Mažeikių rajono Renavo bendruomenės pirmininkės Irenos 

Barkauskienės iniciatyva pastatytas ir pašventintas Renavo ribas žymintis kryžius, kurio autorius 

Ramūnas Mikalauskas. 
 

http://www.aidai.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=206:leonardas-andriekus-&catid=83:redaktoriai&Itemid=61
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 23 d. – 95 metai, kai Vilniaus krašte 1924 m. gimė Viekšnių ambulatorijos ir gimdymo 

namų medikas (1949), Akmenės rajono Sveikatos apsaugos skyriaus vedėjas ir ligoninės akušeris-

ginekologas (1950–1952), Viekšnių ligoninės akušeris-ginekologas (1952–1957), Mažeikių rajono 

ligoninės akušeris-ginekologas (1957–2003), ilgametis Akušerijos-ginekologijos skyriaus vedėjas 

Raginis Vytautas. Mirė 2015-04-22 Mažeikiuose, palaidotas miesto kapinėse. 
 

 25 d. – 120 metų, kai Panevėžio apskrities Raguvos valsčiaus Pavašuokių kaime 1899 m. 

gimė Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vikaras (1923–1932), Telšių kunigų seminarijos dės-

tytojas (1933), Mažeikių rajono Tirkšlių Kristaus Karaliaus bažnyčios kunigas (1934–1945) ir alta-

rista (1978–1983), tremtinys (1950–1955), Šilalės rajono Požerės Kristaus atsimainymo bažnyčios 

klebonas (1955–1978), garbės kanauninkas Kiela Antanas. Mirė 1983-09-13 Mažeikių rajono Tir-

kšlių miestelyje. 
 

 30 d. – 10 metų, kai 1999 m. įregistruota Mažeikių rajono verslo darbdavių asociacija. 

 

 

 
 

 1 d. – 25 metai, kai Mažeikių moksleivių namuose 1994 m. įkurta šokių studija „Saulė“. 

 

 3 d. – 135 metai, kai Mažeikių apskrities Pakvistės kaime 1884 m. gimė mokytojas espe-

rantininkas bei esperantų kalbos propaguotojas (nuo 1915 m.), lietuvybės skleidėjas, Panevėžio mo-

terų gimnazijos mokytojas (1912–1916), Rusijos valstybinės kontrolės revizoriaus padėjėjas (dirbo 

1917 m. 10 mėnesių), Nikopolio (Ukraina) komercinės mokyklos mokytojas (1917–1918), Kauno 

lenkų gimnazijos fizikos mokytojas (1919), Kauno komercinės mokyklos mokytojas(1919–1922), 

Švietimo ministerijos aukštųjų mokyklų inspektorius (1922–1924), Kauno 2-osios gimnazijos di-

rektorius (1924–1926), Mažeikių gimnazijos matematikos, fizikos ir kosmografijos mokytojas bei 

vicedirektorius (1926–1927), Tauragės komercinės mokyklos (1928–1936) ir Plungės progimnazi-

jos mokytojas (1938–1940), Skuodo vidurinės mokyklos mokytojas (1941–1942), Viekšnių progim-

nazijos mokytojas (1942–1946), Blaivybės, Esperantininkų, Lietuvių-latvių vienybės draugijų na-

rys, filatelistas Opulskis Apolinaras. Mirė 1948-06-14 Vilniuje, palaidotas Bernardinų kapinėse. 
 

4 d. – 60 metų, kai Rokiškio rajono Juodupės miestelyje 1959 m. gimė Rokiškio vaikų 

muzikos mokyklos mokytojas (1970–1977), Juodupės vidurinės mokyklos mokytojas (1966–1977), 

Mažeikių rajono Sedos kultūros namų meno vadovas (1982–1988), Sedos kultūros namų direktorius 

(1988–1995), kultūrinės veiklos organizatorius (nuo 1995 m.), etnografinio ansamblio „Rėmolee“ 

įkūrėjas ir vadovas (nuo 1988 m.), Mažeikių muzikos mokyklos Sedos filialo solfedžio mokytojas 

(1986–1999), geriausio Telšių apskrities kultūros darbuotojo nominantas (2006), Sedos kultūros 

centro direktorius (nuo 2006 m.), festivalio „Geid vuolongelė“ iniciatorius bei vadovas Griškėnas 

Gintautas. 
 

 6 d. – 70 metų, kai Mažeikiuose 1949 m. gimė dailininkė, tapytoja monumentalistė, Klai-

pėdos „Dailės“ kombinato dailininkė kūrybininkė (1977–1983), Lietuvos dailininkų sąjungos narė 

(1978), Lietuvos Respublikos valstybinės premijos laureatė (1981), VDA Klaipėdos Vizualinio di-

zaino katedros tapybos dėstytoja (1990–1991), Klaipėdos kultūros magistro nominantė (2013), pa-

stelių, akvarelių, įvairių freskų ir kompozicijų kūrėja Banytė Angelina. 
 

 8 d. – 45 metai, kai Mažeikiuose 1974 m. mirė (palaidotas miesto kapinėse) Kauno rajo-

no Vilkijos vidurinės mokyklos kapelionas (1924), Šilutės rajono Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos 

(1924–1929) ir Viekšnių vidurinės mokyklos kapelionas (1929–1931),Telšių Šv. Antano Paduvie-

čio katedros (1933–1936) bei Skuodo rajono Barstyčių Šv. apaštalų Simono ir Judo bažnyčios kle-

bonas (1936–1939), Kelmės rajono Vaiguvos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (1939–1941) ir Telšių 
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Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios klebonas (1941–1945), tremtinys (1945–1953), 

Šilalės rajono Laukuvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios altaristas (1953–1955), Mažeikių rajono 

Tirkšlių Kristaus Karaliaus ir Užlieknės Šv. Marijos Magdalietės bažnyčios klebonas (1956–1958), 

Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (1958–1963) ir Šilutės rajono Gardamo Šv. Roko bažny-

čios klebonas (1963–1967), Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios altaristas (1967–1974), Žemai-

tijos spaudos bendradarbis, rašytojas Juozas Stasiulis (slap. Džiugas). Gimė 1895-11-06 Mažeikių 

apskrities Sedos valsčiaus Ivoniškės kaime. 
 

 9 d. – 95 metai, kai Telšių apskrities Tryškių kaime 1924 m. gimė operos solistė Liusti-

kaitė-Saurazas Janina. Mokėsi 1939–1942 m. Viekšnių progimnazijoje. 
 

 10 d. – 80 metų, kai Radviliškyje 1939 m. gimė dailininkas grafikas, tapytojas akvarelis-

tas, dizaineris, Eksperimentinio meninio konstruktorių biuro dailininkas konstruktorius (1965–

1986) ir sektoriaus vedėjas (1986–1988), Eksperimentinio meninio konstruktorių biuro pirmos ka-

tegorijos dailininkas (1988–1992), Lietuvos dailininkų sąjungos narys (1969), Baltijos šalių firmos 

ženklų laureatas (1976), Baltijos šalių akvarelės laureatas (1989, 1992), Tarptautinio plenero didžio-

jo medalio laureatas (1992), Lietuvos gražiausio pašto ženklo laureatas (1992), Lietuvos agentūros 

„Faktum“ diplomo „Lietuvos rekordas“ už didžiausią akvarelę Lietuvoje laureatas (2007), tarptauti-

nių konkursų bei plenerų, Baltijos ir Europos šalių trienalių dalyvis, plakatų, knygų viršelių, atviru-

kų, gėrimų etikečių, abstrakčių spalvotų medžio raižinių ir skaitmeninės grafikos darbų autorius Li-

saitis (Lisinas) Vladas. Baigė 1960 m. Mažeikių vidurinę mokyklą (nuo 1996 m. Merkelio Rač-

kausko gimnazija). 
 

 11 d. – 60 metų, kai Plungės rajono Jazdauskiškių kaime 1959 m. gimė technikas mecha-

nikas, UAB „Tripletas“ direktorius (nuo 1994 m.), Verslo darbdavių konfederacijos narys, Mažei-

kių rajono savivaldybės tarybos narys (2003–2007), Smulkaus ir vidutinio verslo asociacijos narys 

Ramonas Zenonas. 
 

 12 d. – 135 metai, kai Mažeikių apskrities Laižuvos valsčiaus Knabikų kaime 1884 m. gi-

mė agronomas, lietuvių spaudos bendradarbis, Peterburge Centrinio lietuvių komiteto pabėgėliams 

šelpti kultūros-švietimo sekcijos vedėjas (1915–1917), Žemės ūkio ministerijos įgaliotinis Kretin-

gos ir Mažeikių apskrityse (1918–1920), Steigiamojo Seimo narys (1920), Raseinių žemės ūkio mo-

kyklos direktorius (1920–1944), Raseinių gimnazijos mokytojas bei direktorius, Švietimo skyriaus 

metodinio kabineto vedėjas (1944–1951), mokytojas Kudirkos Naumiestyje (1951), publicistas, lie-

tuviškų elementorių autorius Skabeika Klemensas. Mirė 1951-12-12 Šakių rajono Kudirkos Nau-

miesčio mieste, palaidotas Raseiniuose. 
 

 13 d. – 125 metai, kai Plungės rajono Kulių miestelyje 1894 m. mirė Leckavos Šv. Lau-

ryno bažnyčios (1839–1843) ir Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios vikaras 

(1843–1845),Tirkšlių Kristaus Karaliaus bažnyčios vikaras (1845–1850), Viekšnių Šv. Jono Krikš-

tytojo bažnyčios administratorius (1850–1853), Grinkiškio Švč. Mergelės Marijos apsilankymo ba-

žnyčios (1854) ir Tirkšlių Kristaus Karaliaus bažnyčios vikaras (1855), Nevarėnų Nukryžiuotojo Jė-

zaus bažnyčios kuratas (1956–1858) bei Kulių Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčios altaristas (1858–

1863), Šateikių Šv. evangelisto Morkaus bažnyčios kuratas (1863–1865) bei klebonas (1865–1886), 

Kulių Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčios (1886–1894) altaristas Jaselskis Pranciškus. Gimė 1816-

03-21Telšių apskrities Žarėnų miestelyje. 
 

 14 d. – 30 metų, kai Kaune 1989 m. mirė pedagogas, vienas iš kanklininkų draugijos ir 

„Žinijos“ bendrijos steigėjų, Vilniaus konferencijos dalyvis (1917), studentų ateitininkų sąjungos 

vadovas (1926), Kauno S. Daukanto mokytojų seminarijos direktorius (1926–1932), žurnalo „Lietu-

vos mokykla“ redaktorius (1925–1935), Kauno M. Pečkauskaitės gimnazijos įsteigėjas ir direkto-

rius (1933–1935), Kauno konservatorijos dėstytojas (1933–1935), Klaipėdos pedagoginio instituto 

http://www.mke.lt/Merkelio_Ra%C4%8Dkausko_gimnazija
https://lt.wikipedia.org/wiki/1959
https://lt.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%BEeiki%C5%B3_rajono_savivaldyb%C4%97s_taryba_2003-2007_m.
https://lt.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%BEeiki%C5%B3_rajono_savivaldyb%C4%97s_taryba_2003-2007_m.
http://www.mke.lt/Leckavos_ba%C5%BEny%C4%8Dia
http://www.mke.lt/Leckavos_ba%C5%BEny%C4%8Dia
http://www.mke.lt/Viek%C5%A1ni%C5%B3_ba%C5%BEny%C4%8Dia
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dėstytojas, bibliotekos direktorius (1935–1941), filosofijos mokslų daktaras, Lietuvos žemės ūkio 

akademijos Dotnuvoje dėstytojas (1936–1940), Lietuvos katalikų mokytojų sąjungos pirmininkas 

(1926–1936), Lietuvos švietimo tarybos narys (1939–1941), tremtinys (1941–1957), spaudos dar-

buotojas Ruginis Klemensas. Gimė 1893-02-06 Mažeikių apskrities Pikelių miestelyje. 
 

 15 d. – 70 metų, kai Mažeikių apskrities Viekšnių miestelyje 1949 m. gimė draugijos 

„Žinija“ referentė (1975), Vilniaus pedagoginio universiteto Užsienio kalbų fakulteto Užsienio kal-

bų katedros asistentė (1975–1977, 1982–1991), Vokiečių kalbos katedros vyriausioji asistentė 

(1991–2001), šios katedros docentė (nuo 2001 m.), Vilniaus universiteto humanitarinių mokslų filo-

logijos daktarė (1993), Vokietijos onomastikos draugijos narė ir Tarptautinės onomastikos mokslų 

tarybos narė (nuo 2000 m.), Vilniaus universiteto Vokiečių kalbos katedros humanitarinių mokslų 

filologijos docentė (2001), Vokiečių kalbos katedros vedėja (nuo 2004 m.), Vilniaus pedagoginio 

universiteto Užsienio kalbų fakulteto mokslo tarybos narė (2004–2007) bei Vokiečių kalbos kate-

dros profesorė (nuo 2007 m.), Lietuvos vietovardžių žodyno I tomo redaktorių kolegijos narė 

(2007–2008), Regensburgo universiteto (Vokietija) Onomastikos draugijos korespondentė (nuo 

2007 m.), projekto „Lituanistika“ ekspertė (2007–2010), Lietuvių kalbos instituto Mokslo tarybos 

narė (nuo 2008 m.), Lietuvių kalbos instituto direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams (nuo 

2008), Lietuvos mokslų akademijos mokslo žurnalo „Lituanistika“ redakcinės kolegijos narė (nuo 

2009 m.), Edukologijos universiteto humanitarinių mokslų srities atestacijos, konkursų ir priėmimo 

komisijos narė (nuo 2010 m.), Lietuvių kalbos instituto Mokslo darbų vertinimo komisijos pirmi-

ninkė (nuo 2010 m.), Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Mokslo tarybos narė 

(nuo 2010 m.), monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų ko-

misijos narė (nuo 2011 m.), Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakulteto Lietuvių kal-

botyros ir komunikacijos katedros profesorė (2012), Lietuvių kalbos instituto Doktorantūros komi-

sijos pirmininkė (nuo 2012 m.), Lietuvos edukologijos universiteto Humanitarinio ugdymo fakul-

teto dėstytoja, Lietuvos mokslų akademijos tikroji narė (2014),Tarptautinės onomastikos mokslų ta-

rybos narė, Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo ekspertų komiteto narė ir ekspertė, mono-

grafijų, mokslinių straipsnių, knygų autorė Blažienė (Marcinkevičiūtė) Grasilda. 
 

 16 d. – 120 metų, kai Piatigorske, Šiaurės Kaukaze, 1899 m. gimė istorikė, prancūzų kal-

bos ir istorijos mokytoja Šiaulių valstybinėje gimnazijoje (1918–1919), Kauno spaudos biuro „Lie-

tuva“ redakcijos darbuotoja (1919–1921), Kauno 3-iosios gimnazijos mokytoja, inspektorė (1927–

1939), Vilniaus IV lenkų mergaičių gimnazijos direktorė (1939–1941), Kunigaikštienės Birutės 

gimnazijos direktorė Vilniuje (1941–1944), žurnalo „Vyturys“ bei kalendoriaus „Motina ir vaikas“ 

redakcijos narė (1929–1939), Lietuvos istorikų draugijos narė (1929), Detmoldo (Vokietija) lietuvių 

gimnazijos mokytoja (1945–1946), filosofijos mokslų daktarė (1948), profesorė, viena iš pirmosios 

Aukštesniosios lituanistinės mokyklos organizatorių Čikagoje (1950), Auroros kolegijos (Ilinojaus 

valstija) dėstytoja (1958–1969), Miunchene įkurto „Laisvės radijo“ bendradarbė, Lituanistikos insti-

tuto JAV Garbės narė (1981), Tarptautinės moterų federacijos, Lietuvos dukterų draugijos narė, Bo-

stone išleistos Lietuvių enciklopedijos istorijos skyriaus redaktorė, straipsnių išeivių periodikoje, 

knygų, Lietuvos istorijos vadovėlio, atsiminimų apie rašytoją Balį Sruogą autorė, Lietuvos istorijos 

tyrinėtoja Sruogienė (Daugirdaitė) Vanda. Vasarodavo 1920–1944 m. tėvui priklaususiame Viek-

šnių valsčiaus Bugių dvare. Mirė 1997-02-10 Čikagoje (JAV). Urna su palaikais buvo perlaidota 

1998-07-02 Vilniuje, Rasos kapinėse. 
 

 20 d. – 115 metų, kai Telšių apskrities Viekšnių valsčiaus Žiogaičių kaime 1904 m. gimė 

poetas simbolistas, publicistas, spaudos bendradarbis Skabeika Leonas. Mirė 1936-01-22 Mažeikių 

rajono Žiogaičių kaime, palaidotas Viekšnių kapinėse. 
 

 22 d. – 25 metai, kai Mažeikiuose 1994 m. įregistruota UAB „Edvardo servisas“, užsi-

imanti automobilių priežiūra ir remontu. Bendrovė yra Mažeikių verslininkų asociacijos narė. 
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 23 d. – 30 metų, kai Pasvalio rajone ties Puškorių kaimu 1989 m. dalyvavo mažeikiškių 

delegacija gyvoje žmonių grandinėje Baltijos kelyje. 
 

 26 d. – 120 metų, kai Plinkšėse 1899 m. mirė grafas, Plinkšių dvaro savininkas, Kauno 

gubernijos „taikiųjų teisėjų“ garbės narys Pliateris Broel Konstantinas. Gimė 1847-01-27 Plungės 

rajono Šateikių kaime. 
 

 26 d. – 50 metų, kai Tauragės rajono Lomių kaime 1969 m. gimė Mažeikių rajono Židikų 

Marijos Pečkauskaitės vidurinės mokyklos lituanistė (1992–2001) bei Židikų Šatrijos Raganos me-

morialinio muziejaus vedėja (1997–1998),Tauragės Martyno Mažvydo pagrindinės mokyklos (nuo 

2002 m.) ir „Versmės“ gimnazijos lituanistė (nuo 2012 m.), Tauragės dekanato katalikiškų vaikų ir 

jaunimo organizacijų koordinatorė, ateitininkų vadovė, poetė Juškevičiūtė Vitalija. 
 

 28 d. – 105 metai, kai Viekšnių valsčiaus Čekų kaime 1914 m. gimė mokytojas, Lietuvos 

kariuomenės karys savanoris, partizanas Perminas Albertas. Žuvo 1947-11-08 Varėnos valsčiaus 

Mantvilių kaime. 
 

 

 

 
 

 1 d. – 65 metai, kai mieste veiklą 1954 m. pradėjo Mažeikių moksleivių namai, nefor-

maliojo moksleivių ugdymo įstaiga.  

 

 1 d. – 30 metų, kai veiklą 1989 m. pradėjo Mažeikių moksleivių namų-vaikų šokio stu-

dija „Ritmas“.  

 

 1 d. – 30 metų, kai mieste veiklą 1989 m.p radėjo Mažeikių7-oji vidurinė mokykla, ta-

pusi 2012 m. Pavasario pagrindine mokykla. 
 

 1 d. – 25 metai, kai mieste veiklą 1994 m. pradėjo Mažeikių Kazimiero Jagmino pradi-

nė mokykla, buvusi iki 1997 m. Mažeikių 5-ąja pradine mokykla. 
 

 1 d. – 10 metų, kai mieste veiklą 2009 m. pradėjo Mažeikių moksleivių namų vaikų 

studija „Gandro namas“. 

 

 2 d. – 110 metų, kai Plungės valsčiaus Gečaičių kaime 1909 m. gimė dailininkas grafikas, 

dailininkų grupės „Forma“ narys, Lietuvos valstybinės premijos laureatas (1938), Kauno Taikomo-

sios dailės instituto ir Vilniaus dailės akademijos dėstytojas (1942–1944), žurnalo „Mintis“ Dailės 

skyriaus redaktorius (nuo 1946 m.), knygų iliustratorius, publicistas, spaudos bendradarbis Augius-

Augustinavičius Paulius. Mokėsi 1921–1925 m. Sedos vidurinėje mokykloje. Mirė 1960-12-07 Či-

kagoje (JAV).  
 

 2 d. – 90 metų, kai Mažeikių rajono Pumpurų kaime 1929 m. gimė Žiopelių pradinės ir 

Ruzgų septynmetės mokyklos mokytojas (1949–1950, 1954–1957) bei direktorius (1957–1959), 

Mažeikių rajono Liaudies švietimo skyriaus vedėjas (1959–1961), Mažeikių I-osios vidurinės mo-

kyklos mokytojas (1959–1967 bei 1977–1989), pirmasis Mažeikių vaikų sporto mokyklos direkto-

rius (1967–1977), Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos aptarnaujančio personalo darbuotojas 

(1989–2000), trumpabangininkas Balanavičius Zigmas. Mirė 2006-11-04 Mažeikiuose, palaidotas 

Geidžių kapinėse. 
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 2 d. –65 metai, kai Mažeikiuose 1954 m. gimė žurnalistė, vertėja, Jurbarko rajono laik-

raščio „Šviesa“ (1977–1979), Skuodo rajono laikraščio „Mūsų žodis“ (1979), Šiaulių rajono dien-

raščio „Raudonoji vėliava“ korespondentė, skyriaus vedėja (1979–1986), žurnalo „Žemėtvarka ir 

melioracija“ stilistė (1988–1990), literatūros mėnraščio „Keturi vėjai“ (1990–1991) ir žurnalo „Ne-

munas“ (1996–1998) prozos redaktorė, Lietuvos rašytojų sąjungos narė (1994), leidyklos „Erida-

nas“ redaktorė (1998–2013) bei neįgaliesiems skirto žurnalo „Bičiulis“ vyriausioji redaktorė (nuo 

2001 m.), VĮ „Nugalėk save“ direktorė (nuo 2005 m.), Veliuonoje viena iš „Ars Terra“ muziejaus 

bei rašytojo ir dailininko Šarūno Šimulyno memorialinės ekspozicijos įkūrėja, Jurbarko rajono sa-

vivaldybės viešosios bibliotekos Veliuonos filialo vyresnioji bibliotekininkė (nuo 2016 m.), geriau-

sia 2017 m. Jurbarko rajono bibliotekininkė (2018), prozininkė, dramaturgė, poetė Šoblinskaitė 

Violeta. 
 

 2 d. – 25 metai, kai veiklą 1994 m. pradėjo Lietuvos bibliotekininkų draugijos Mažei-

kių skyrius, nuo 2007 m. priklausantis Mažeikių rajono NVO asociacijai. 
 

 9 d. – 90 metų, kai Plungės rajono Šarnelės kaime 1929 m. gimė Mažeikių rajono Pikelių 

vidurinės mokyklos mokytojas ir bendrabučio auklėtojas (1955–1960) bei mokymo dalies vedėjas 

(1960–1961), Mažeikių rajono Pikelių aštuonmetės mokyklos direktorius (1961–1998) ir matemati-

kas Rapalis Adomas. 
 

 10 d. – 15 metų, kai Mažeikių mieste 2004 m. įregistruota Šiaurės vakarų Lietuvos vie-

tos veiklos grupė. 
 

 11 d. – 10 metų, kai Vilniuje 2009 m. mirė (palaidotas Saltoniškių kapinėse Vilniuje) 

Ežerėlio durpių fabriko darbuotojas (1943–1944), Šilutės gimnazijos lotynų ir vokiečių kalbų mo-

kytojas (1945–1948), dailininkas tekstilininkas, Kauno „Dailės“ kombinato Meno skyriaus vadovas 

(1954–1957), Vilniaus dailės akademijos Tekstilės katedros dėstytojas (1958–2004), Lietuvos daili-

ninkų sąjungos narys (1968), docentas (1968), Lietuvos dailės akademijos profesorius (1989), vi-

suomeniniams interjerams bei serijinei gamybai įvairių technikų kilimų, gobelenų kūrėjas, straips-

nių tekstilės, dailės istorijos tema autorius Daujotas Vladislovas. Gimė 1921-10-21 Mažeikių ap-

skrities Sedos miestelyje.  
 

 13 d. – 25 metai, kai Mažeikiuose 1994 m. žuvo poetas, Mažeikių literatų klubų „Ato-

tekis“ bei „Verdenė“ narys, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narys Daščioras Antanas. Gimė 

1950 m. Kretingos rajono Salantų mieste.  
 

 13 d. – 85 metai, kai Mažeikių apskrities Viekšnių valsčiaus Kegrių kaime 1934 m. gimė 

fotomenininkas, žurnalistas, ilgametis Naujosios Akmenės kultūros rūmų Stasės Niūniavaitės vado-

vauto liaudies teatro aktorius, Akmenės rajono laikraščio „Pergalės vėliava“ redakcijos korespon-

dentas (1956–1962), Akmenės cemento gamyklos laikraščio „Cementininkas“ redaktorius (1959–

1961), Akmenės rajono laikraščio „Vienybė“ redakcijos korespondentas, atsakingas sekretorius 

(1965–1970 ir 1988–2003), Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, Lietuvos fotomenininkų sąjungos 

narys (1974–2001), Akmenės rajono savivaldybės ženklo „Už nuopelnus“ nominantas (2015), kari-

katūrų, draugiškų šaržų, piešinių autorius, publicistas Juodpusis Apolinaras. 
 

 14 d. – 85 metai, kai Mažeikių rajono Reivyčių kaime 1934 m. gimė inžinierius hidro-

technikas, Kauno politechnikos instituto Hidrotechnikos katedros asistentas, vyriausiasis dėstytojas 

(1963–1967), aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos mokslų daktaras (1975), docentas (1980), hidrau-

likos ir hidraulinių pavarų uždavinynų, metodinių nurodymų laboratoriniams darbams, mokslinių 

straipsnių autorius Norkus Vladislovas Gediminas. 
 

http://lietuvai.lt/w/index.php?title=Aplinkos_in%C5%BEinerija_ir_kra%C5%A1totvarka&action=edit&redlink=1
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 15 d. – 70 metų, kai Gurjevo mieste (Kazachstanas) 1949 m. gimė Gurjevo mokyklos 

mokytoja (1967–1968), Gurjevo aukštesniosios statybos mokyklos chemijos ir biologijos dėstytoja 

(1973–1978), Mažeikių „Jaunystės“ vidurinės mokyklos direktorė (1978–2016), Mažeikių rajono 

savivaldybės nominacijos „2015 m. tautinės santarvės įprasmintojas“ laimėtoja (2016), Mažeikių 

rajono Rusų kultūros centro pirmininkė Skibickaja Nina. 
 

 15 d. – 10metų, kai Mažeikiuose 2009 m. įregistruota UAB „Lobby Baltic“, užsiimanti 

maisto ir pusgaminių gamyba, didmenine, mažmenine prekyba. Bendrovė yra Mažeikių verslininkų 

asociacijos narė. 
 

 20 d. – 150 metų, kai Ukmergės apskrities Svėdasų valsčiaus Malaišių kaime 1869 m. gi-

mė kanauninkas, lietuviškų mokyklų kūrėjas, draudžiamos spaudos platintojas, slaptos klierikų Lie-

tuvos mylėtojų draugijos narys, Mintaujos (dabar Jelgavos miestas Latvijoje) lietuvių parapijos vi-

karas (1894–1895), Mosėdžio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios (1895–1898) bei Plungės rajono 

Kulių Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčios vikaras (1898–1901), Šiaulių rajono Micaičių Nukryžiuo-

tojo Jėzaus bažnyčios filialistas (1901–1902), Panevėžio rajono Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko 

baž- nyčios kunigas (1902–1905), Radviliškio rajono Sidabravo Švč. Trejybės bažnyčios kuratas 

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

galaus klerikalinio laikraščio „Tėvynės sargas“ redaktorius (1897–1902), laikraščio „Žinyčia“ re 

daktorius (1900–1902), vienas iš Vilniaus Didžiojo seimo organizatorių (1905), pirmojo lietuvių 

dienraščio „Vilniaus žinios“ (1907), laikraščio „Viltis“ (1907–1911) bendradarbis, Lietuvos mokslo 

draugijos (1907), „Rūtos” draugijos (1908) ir Lietuvos dailės draugijos narys, Mažeikių rajono Lai-

žuvos Švč. Trejybės bažnyčios klebonas (1911–1914), lietuviškai leisto savaitraščio „Rygos balsas“ 

redaktorius (1914–1915), Petrograde vienas iš Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti 

veikėjų (1915–1918), laikraščių „Lietuvos aidas“ redaktorius (1918) ir „Nepriklausoma Lietuva“ 

steigėjas bei redaktorius (1919–1920), laikraščio „Tauta“ (1920), Lietuvos šaulių sąjungos žurnalo 

„Trimitas“ (1920), Kaune Vytauto Didžiojo (Švenčiausiosios Mergelės Marijos ėmimo į dangų) ba-

žnyčios rektorius (1920–1932), Žemaičių vyskupijos katedros kapitulos Garbės kanauninkas (nuo 

1921 m), Švietimo ministerijos žurnalo „Mūsų senovė“ redaktorius (1921–1922), vienas iš Vytauto 

Didžiojo Karo muziejaus Kaune kūrėjų, Lietuvai pagražinti draugijos (įkurta 1921 m.) valdybos pir-

masis pirmininkas, Kaune Lietuvos universiteto lietuvių literatūros istorijos dėstytojas (1922–1929), 

docentas (1924), garbės daktaras (1929), Lietuvių rašytojų ir žurnalistų sąjungos signataras bei pir-

masis jos pirmininkas, Kaune Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Rašliavos mu-

ziejaus steigėjas (1923) ir vedėjas, eksponatų rinkėjas ir tvarkytojas (1923–1929), XXVII knygos 

mėgėjų draugijos valdybos narys ir iždininkas (1930–1933), literatūros istorikas ir kritikas, prozi-

ninkas, publicistas Tumas-Vaižgantas Juozas. Mirė 1933-04-29 Kaune. 
 

 20 d. – 95 metai, kai Mažeikiuose 1924 m. gimė muzikologė, Kauno dešimtmetės muzi-

kos mokyklos mokytoja (1954–1956), Juozo Gruodžio aukštesniosios muzikos mokyklos dėstytoja 

(1956–1979), koncertų recenzijų, užsienio ir rusų muzikos literatūros vadovėlių bei straipsnių apie 

kompozitorius autorė Ragulskienė-Bimbaitė Eugenija. Mirė 1990-01-03 Kaune. 
 

 22 d. – 115 metų, kai Joniškyje 1904 m. gimė Mažeikių apskrities Buknaičių pradžios 

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

pelniusi mokytoja (1955), atsiminimų, apybraižų, lietuvių kalbos vadovėlio IV klasei, metodinių 

darbų autorė Janišauskaitė Julija. Mirė 1982 m. Joniškyje. 
 

 24 d. –5 metai, kai Mažeikiuose 2014 m. įregistruota UAB „Akustinės biotechnologi-

jos“, gaminanti organines ir skystas trąšas. Bendrovė yra Mažeikių verslininkų asociacijos narė. 
 

 26 d. – 30 metų, kai 1989 m. įregistruotas Lietuvos ūkininkų sąjungos Mažeikių sky-

rius 
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 28 d. – 75 metai, kai Mažeikių rajono Ukrinų kaime 1944 m. gimė Kretingos rajono Sa-

lantų 1-osios ligoninės gydytoja (1972–1974), Viekšnių ambulatorijos apylinkės terapeutė (1974–

1990) bei vyriausioji gydytoja (1990–1996), Dr. A. Biržiškos sveikatos namų bendrosios praktikos 

vyriausioji gydytoja (nuo 1997 m.), Lietuvos nusipelniusi gydytoja (2005), UAB „Dr. A. Biržiškos 

sveikatos centras“ direktorė (nuo 2010 m.), Biržiškų vardo viekšniškių draugijos bei Biržiškų labda-

ros ir paramos fondo valdybos pirmininkė, Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų kolegijos narė 

Gurauskaitė Aušrelė Jadvyga. 
 

 29 d. – 90 metų, kai Mažeikių apskrities Viekšnių miestelyje 1929 m. gimė istorikas, Mo-

lėtų rajono LKP komiteto sekretorius (1953–1959 bei Širvintų rajono LKP komiteto sekretorius 

(1959–1962), Ignalinos rajono tarybos Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas ir LKP komi-

teto sekretorius (1962–1967), LKP CK instruktorius, skyriaus vedėjas (1967–1988), LKP CK sekre-

torius (1969–1971), Politinio švietimo namų vedėjas (1971–1981), partinės kontrolės komisijos prie 

LKPCK pirmininkas (1984–1985), LKPCK organizacinio partinio darbo skyriaus vedėjas (1985–

1988), LKP CK 2-asis sekretorius (1988–1991), Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo akto 

signataras (1991-03-11), Aukščiausiosios Tarybos Atkuriamojo Seimo deputatas (1990–1992), Lie-

tuvos Respublikos Prezidento Algirdo Brazausko patarėjas (1992–1997) ir Signatarų klubo narys 

Beriozovas Vladimiras. Mirė 2016-03-16 Vilniuje, palaidotas Signatarų kalnelyje Antakalnyje.  
 

 30 d. –110 metų, kai Viekšniuose 1909 m. mirė (palaidotas senosiose kapinėse) Kėdainių 

rajono Truskavos Šventosios Dvasios bažnyčios (1864) bei Kauno katedros vikaras (1865), Kauno 

kunigų seminarijos prokuratorius (1866), Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios 

(1867–1884) bei Plungės rajono Kantaučių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios 

klebonas (1884–1892), Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios altaristas (1892–1909) Bužinskis 

Lukas (Lukošius). Gimė 1835 m. Radviliškio parapijoje. 
 

 30 d. – 90 metų, kai Mažeikiuose 1929 m. gimė sporto žurnalistė, Lietuvos moterų krep-

šinio rinktinės krepšininkė (1951–1958), vaikų žurnalo „Žvaigždutė“ (1953–1956) ir laikraščio 

„Sportas“ literatūrinė darbuotoja, Lietuvos kino studijos literatūros ir kalbos konsultantė (1956–

1958), Lietuvos kino studijos kronikos „Tarybų Lietuva“ redaktorė (1958–1967) bei vyriausioji re-

daktorė (1967–1991), kino dokumentininkė, Lietuvos kinematografininkų sąjungos narė, Lietuvos 

nusipelniusi kultūros ir meno veikėja (1979), dokumentinio kino filmų režisierė (nuo 1991 m.), sce-

narijų autorė Pajėdienė-Jakštaitė Irena Bytautė. Mirė 2015-11-03 Vilniuje, palaidota Saulės kapi-

nėse Antakalnio mikrorajone. 
 

 30 d. – 5 metai, kai Cicero mieste (JAV) 2014 m. mirė mokytoja, skautė, JAV lietuvių 

bendruomenės valdybos, Lietuvos dukterų draugijos narė Baukienė-Valantinaitė Aldona Ona. 

Gimė 1922-02-26 Mažeikiuose. 
 

 

 

 

 1 d. – 65 metai, kai kaime 1954 m. įkurta Bugenių biblioteka, Mažeikių rajono savival-

dybės viešosios bibliotekos filialas. 
 

 2 d. – 100 metų, kai Račių kaime 1919 m. gimė Mažeikių ligoninės gydytoja, pirmoji 

moteris chirurgė Žemaitijoje, katalikių moterų sambūrio vadovė (1989), onkologė, nusipelniusi gy-

dytoja Žilinskaitė Stefanija. Mirė 1996-10-25 Mažeikiuose, palaidota miesto kapinėse. 
 

 2 d. – 100 metų, kai Akmenės valsčiaus Gulbinų kaime 1919 m. gimė gydytojas psichiat-

ras, Vilniaus universiteto (1945–1947) ir Kauno universiteto dėstytojas (1947–1950), Kauno medi-

cinos instituto dėstytojas (nuo 1951 m.) bei Neurologijos ir psichiatrijos katedros vedėjas (1953–

SPALIS 

https://lt.wikipedia.org/wiki/2016
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http://www.mke.lt/Viek%C5%A1ni%C5%B3_ba%C5%BEny%C4%8Dia
https://lt.wikipedia.org/wiki/Sportas_(laikra%C5%A1tis)
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https://lt.wikipedia.org/wiki/Antakalnis_(Vilnius)
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1988), Kauno medicinos instituto Gydomojo fakulteto prodekanas (1953–1955), dekanas (1955–

1958 ir 1960–1961), medicinos mokslų daktaras (1969), Lietuvos nusipelnęs gydytojas (1969), pro-

fesorius (1970), Kauno srities sveikatos skyriaus vedėjas (1952–1953), Lietuvos neurologų ir psi-

chiatrų mokslinės draugijos pirmininkas, mokslinių straipsnių apie psichikos ligų diagnostiką ir kli-

niką autorius Šiurkus Jonas. Mirė 1998 m. Kaune. Baigė 1950 m. Mažeikių vidurinę mokyklą (nuo 

1996 m. Merkelio Račkausko gimnazija). 
 

 2 d. – 90 metų, kai-Joniškio rajono Žiūrių kaime-1929 m. gimė Chemijos ir cheminės te-

chnologijos instituto jaunesnysis mokslinis bendradarbis (1958–1965), chemijos mokslų daktaras 

(1959), vyresnysis mokslinis bendradarbis (1965–1967), Termoizoliacijos instituto Polimerinių riši-

klių laboratorijos vedėjas (1967–1970), Mineralinės vatos skyriaus vyresnysis mokslinis bendradar-

bis (1970–1992), Mokslinio gamybinio sektoriaus vyresnysis bendradarbis-vedėjas (1992–1997), 

chemikas, mokslinių straipsnių autorius Kaikaris Petras. Baigė 1949 m. Mažeikių vidurinę moky-

klą (nuo 1996 m. Merkelio Račkausko gimnazija). 
 

 2 d. – 75 metai, kai Mažeikių apskrityje prie Sedos miestelio 1944 m. mirė (palaidotas 

Sedoje) chemikas, inžinierius technologas, Lietuvos kariuomenės savanoris, Šaulių sąjungos prieš-

cheminės gynybos tarnybos narys (1932), pulkininkas (1939), Kauno VDU Medicinos fakulteto 

teorinės chemijos dėstytojas, Chemijos katedros vedėjas (1941–1942), docentas (1941), Lietuvos 

laisvės armijos Trakų apskrities Kaišiadorių štabo viršininkas (1944), Tėvynės apsaugos rinktinės 

lietuvių savanorių 2-ojo pulko vadas (1944), nepriklausomybės kovų dalyvis Kareiva Mečys. Gimė 

1901-08-28 Rygoje.  
 

 4 d. – 75 metai, kai Mažeikių rajono Tirkšlių miestelyje 1944 m. gimė žurnalistas, Ma-

žeikių rajono laikraščio „Pergalės vėliava“ korespondentas, skyriaus vedėjas (1965–1972), Skuodo 

rajono laikraščio „Mūsų žodis“ redaktorius (1972–1991) ,Mažeikių rajono laikraščio „Santarvė“ re-

daktorius (1991–1995), laikraščio „Diena“ korespondentas (1995–1996), Lietuvos žurnalistų sąjun-

gos narys (1974), Lietuvos Respublikos nusipelnęs žurnalistas Lengvenis Juozas. Mirė 1998-11-09 

Mažeikiuose, palaidotas Tirkšlių kapinėse. 
 

 7 d. – 145 metai, kai Panevėžio apskrities Joniškėlio valsčiaus Šiukštonių kaime 1874 m. 

gimė kunigas, Mažeikių rajono Laižuvos Švč. Trejybės bažnyčios vikaras (1898–1902), Kelmės 

rajono Maironių Švč. Mergelės Marijos bažnyčios vikaras, Pasvalio rajono Grūžių Švč. Mergelės 

Marijos bažnyčios kunigas (1914–1920), Rokiškio rajono Pandėlio Švč. Mergelės Marijos vardo 

bažnyčios (1920–1933) ir Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas (1933–1950), poetas, 

vertėjas, spaudos bendradarbis Šeižys-Dagilėlis Mikalojus. Mirė 1950-08-08 Pakruojyje, palaido-

tas Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šventoriuje. 
 

 7 d. – 75 metai, kai Žemaičių Kalvarijos miestelyje 1944 m. tragiškai žuvo (palaidotas 

Šarnelėje, Žvyrynėlio kalnelyje) poetas, novelistas, publicistas, vertėjas Mačernis Vytautas. Mokė-

si 1931–1935 m. Mažeikių valsčiaus Sedos progimnazijoje. Gimė 1921-06-05 Telšių apskrities Že-

maičių Kalvarijos valsčiaus Šarnelės kaime. 
 

 9 d. – 255 metai, kai Mažeikių apskrities Lėlaičių kaime 1764 m. gimė advokatas bei raš-

tininkas Raseinių teismuose (su pertraukomis 1786–1821 m.), žemaičių bajoriškojo kultūrinio litua-

nistinio sąjūdžio dalyvis, pirmojo Lietuvoje senienų muziejėlio įsteigėjas (1812) Barzdžių dvare, ra-

šytojas, istorikas, leksikografas Poška Dionizas. Mirė 1830-05-12 Raseinių apskrities Bardžių dva-

relyje, palaidotas Kaltinėnuose. 
 

 10 d. – 10 metų, kai 2009 m. Telšių vyskupas Jonas Boruta pašventino auksodiškio Vy-

tauto Gargaso iniciatyva atstatytą nuo 1960 m. nebeveikusią Purplių Švento Kryžiaus išaukštini-

mo koplyčią. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Prodekanas
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 12 d. – 85 metai, kai Kapėnų kaime 1934 m. gimė Viekšnių vaikų darželio vedėja (1964–

1979), Akmenės rajono Viekšnių vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytoja (1979–1998), ilga-

metė Biržiškų draugijos folklorinio ansamblio „Poilsėlis“ narė Mylienė-Serapinaitė Rūta. Mirė 

2002-04-19 Mažeikių rajono Viekšnių mieste. 
 

 13 d. – 90 metų, kai Mažeikiuose 1929 m. gimė tautosakininkas, literatūros kritikas ir ty-

rėjas, pedagogas, vertėjas, Valstybinės grožinės literatūros leidyklos redaktorius (1951–1953), Vil-

niaus universiteto Lietuvių literatūros katedros dėstytojas (1956–1993) bei Lietuvių literatūros kate-

dros vedėjas (1976–1977), profesorius (1976), Lietuvos rašytojų sąjungos narys (1988), Lietuvos 

Respublikos nusipelnęs kultūros veikėjas (1990), Lietuvos mokslo premijos laureatas (1995), Lie-

tuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas (1998), tautosaką rinkusių studentų ekspe-

dicijų į Lietuvos kaimus organizatorius, monografijų, straipsnių apie lietuvių poetus, XX a. poezijos 

ir muzikos formų sąsajas, vadovėlio aukštosioms mokykloms „Lietuvių tautosaka“ autorius Sauka 

Donatas. Mirė 2015-05-16 Vilniuje, palaidotas Antakalnio kapinėse. 
 

 14 d. – 125 metai, kai Mažeikių apskrities Tirkšlių valsčiaus Mantvydžių kaime 1894 m. 

gimė žurnalistas, Lietuvos užsienio reikalų ministerijos darbuotojas (1918–1940), konsulas Ham-

burge, Karaliaučiuje, Daugpilyje (1918–1940), Studijų biuro Dokumentacijos skyriaus viršininkas 

(1943–1944), Vokietijoje karo pabėgėlių stovyklos laikraščio „Pasaulis šiandien“ vienas iš leidėjų 

(1944–1949), diplomatas Prielgauskas Klemensas. Mirė 1965-10-25 Hamiltono mieste (Kanada). 
 

 15 d. – 65 metai, kai Mažeikių rajono Ritinės kaime 1954 m. gimė zoologas ichtiologas, 

Lietuvos mokslų akademijos Zoologijos ir parazitologijos instituto laborantas-stažuotojas (1980) ir 

jaunesnysis mokslinis bendradarbis (1981–1989), Lietuvos mokslų akademijos Ekologijos instituto 

mokslinis (1990–1993) ir vyriausiasis mokslinis bendradarbis (1994–2001), gamtos mokslų dakta-

ras (1993), Ekologijos instituto Gėlųjų vandenų sektoriaus vedėjas (2001–2003), Ekologijos institu-

to Vandens ekosistemų skyriaus vadovas (2003–2010), Žemės ūkio ministerijos Lietuvos lašišų iš-

teklių atkūrimo ir apsaugos grupės ekspertas, Lietuvos hidrobiologų, Lietuvos ekologų draugijų bei 

Aplinkos apsaugos ministerijos žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo tarybos, Aplinkos ministerijos 

Lietuvos Raudonosios knygos tarybos bei Lietuvos hidroenergetikos darbų aplinkosaugos problemų 

nagrinėjimo komisijos narys, praeivių žuvų monitoringo Lietuvos upėse vykdytojas (nuo 2000 m.), 

Lietuvos mokslo 2006 m. premijos nominantas (2007), Gamtos tyrimo centro mokslo tarybos narys 

(nuo 2010 m.), Gamtos tyrimo centro Ekologijos instituto Hidrobiontų ekologijos ir fiziologijos la-

boratorijos vadovas ir vyresnysis mokslo darbuotojas (nuo 2003 m.), Europos ichtiologų draugijos 

narys (nuo 2005 m.), 75 mokslinių projektų vadovas (1995–2011), daugiau nei 115 mokslinių strai-

psnių autorius ir knygų bendraautorius Kesminas Vytautas Albertas. 
 

 16 d. – 90 metų, kai Šilutės apskrities Brazdinės kaime 1929 m. gimė skulptorius, Moks-

linių gamybinių restauracinių dirbtuvių skulptorius restauruotojas (1954–1961) bei Lietuvos dailės 

fondo (LDF) parodų salono direktorius (1961–1964), LDF restauracinių dirbtuvių skulptūros sekci-

jos vedėjas (1968–1973), Lietuvos dailininkų sąjungos narys (1966), portretų, reljefų, mozaikų, fi-

gūrinių kompozicijų, mažosios plastikos dirbinių, gintarinių ir sidabrinių papuošalų kūrėjas Milkin-

tas Antanas. Baigė 1948 m. Mažeikių gimnaziją (nuo 1996 m. Merkelio Račkausko gimnazija). 
 

 16 d. – 60 metų, kai Tauragėje 1959 m. gimė Mažeikių statybos tresto 4-osios inžinierių 

tinklų statybos valdybos meistras (1982–1983) bei darbų vykdytojas (1983–1989), Mažeikių staty-

bos tresto 1-osios statybos valdybos vyriausiasis darbų vykdytojas (1989–1993), AB „Mažeikių gai-

rė“ gamybos direktorius (1993–1997), nuo 1997 m. UAB „Rudesta“ direktorius Kumpys Valdas. 
 

 23 d. – 10 metų, kai Mažeikių rajono Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinės mokyklos 

bendruomenės iniciatyva miestelio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje 2009 m. vyko pirmasis Žemai-

tijos regiono mokyklų sakralinės muzikos festivalis „Musica Divina“ (Dieviškoji muzika). 
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 27 d. – 90 metų, kai Raseinių rajono Šiluvos miestelyje 1929 m. mirė kunigas, publicis-

tas, lietuviškų raštų leidėjas, draudžiamos spaudos platintojas Miežinis Matas. Sedoje kunigavo 

1920–1924 m. Gimė 1851-09-23 Kėdainių apskrities Grinkiškio valsčiaus Juodžių kaime. 
 

 27 d. – 40 metų, kai Kaune 1979 m. mirė (palaidotas Mažeikių rajono Ukrinų kaimo ka-

pinėse) Nepriklausomybės kovų dalyvis, Telšių apskrities ligoninės gydytojas (1919), Kauno karo 

ligoninės Vidaus ligų skyriaus ordinatorius (1922–1927), Lietuvos kariuomenės įvairių dalinių gy-

dytojas (1928–1940), medicinos tarnybos pulkininkas leitenantas (1932), pirmo rango karo gydyto-

jas (1940), Kauno Raudonojo kryžiaus ligoninės direktorius (1941–1945), 1941 m. Birželio sukili-

mo dalyvis, tremtinys (1945–1957), Kelmės rajono Šaukėnų ligoninės gydytojas (1957–1963), Kel-

mės rajono Užvenčio 2-osios ligoninės Vidaus ligų skyriaus vedėjas (1963–1977), monografijos ir 

vadovėlio „Pirmoji pagalba“ (1928) autorius, leidinių „Medicina“, „Mūsų žinynas“, „Karys“, „Nau-

joji Romuva“, „Karo archyvas“ bendradarbis, straipsnių medicinos, kultūros, kraštotyros klausimais 

autorius Kęsgaila-Kenstavičius Leonas. Gimė 1895-10-21 Mažeikių apskrities Židikų valsčiaus 

Dapšių kaime. 
 

 28 d. – 120 metų, kai Mažeikių apskrities Laižuvos miestelyje 1899 m. gimė Mažeikių 

progimnazijos (1924–1927), Joniškio gimnazijos (1932–1938), Skuodo gimnazijos (1938–1943), 

Mažeikių gimnazijos mokytoja (1943–1957) bei direktoriaus pavaduotoja (1943–1944), skautė 

Ramanauskaitė Julija. Mirė 1984 m. Mažeikių rajono Laižuvos miestelyje. 
 

 

 
 

 3 d. – 70 metų, kai Kaune 1949 m. mirė (palaidotas Arkikatedros bazilikos šventoriuje) 

kunigas, visuomenės veikėjas, religinių raštų rengėjas, draudžiamos lietuviškos spaudos platinimo 

organizatorius Dogelis Povilas. Gimė 1877-02-01 Raseinių rajono Kniebionių kaime. 
 

 5 d. – 45 metai, kai Kaune 1974 m. mirė (palaidotas Petrašiūnų kapinėse) gydytojas chi-

rurgas, Kauno universiteto Chirurgijos katedros asistentas (1946–1950), Kauno medicinos seserų 

mokyklos direktorius (1946–1948), Kauno srities (1950–1953) ir Kauno miesto vyriausiasis chirur-

gas (1953–1956), Kauno medicinos instituto Bendrosios chirurgijos katedros vedėjas (1955–1974), 

Lietuvos Respublikos nusipelnęs gydytojas (1965), medicinos mokslų daktaras, profesorius (1969), 

Kauno zonos chirurgų mokslinės draugijos pirmininkas (nuo 1969 m.), Kauno medicinos seserų 

mokyklos direktorius (1946–1948), Kauno srities ir miesto vyriausiasis chirurgas (1953–1956), mo-

kslinių straipsnių, knygų, chirurgijos vadovėlių autorius, lietuviškosios chirurgijos terminijos kūrė-

jas Šiurkus Telesforas. Gimė 1908-11-28 Akmenės valsčiaus Gulbinų kaime. Baigė 1926 m. Viek-

šnių progimnaziją. 
 

 6 d. – 5 metai, kai 2014 m. įkurta Mažeikių moksleivių namų dizaino studija. 
 

 8 d. – 65 metai, kai Mažeikiuose 1954 m. gimė Kauno medicinos instituto Hospitalinės 

chirurgijos skyriaus katedros stažuotojas (1978–1980), Kauno akademinės klinikos vaikų chirurgas 

(1981–1986), Kauno medicinos universiteto (KMU) Vaikų chirurgijos skyriaus vedėjas (1986–

1996), aukščiausios kategorijos vaikų chirurgas (1992), medicinos mokslų daktaras (1997), docen-

tas (2000), profesorius (2005), Europos vaikų chirurgas (2007), Stradinio universiteto vaikų chirur-

gijos klinikos Rygoje vizituojantis profesorius (nuo 2012 m.), KMU pediatrijos centro vadovas bei 

KMU senato narys (2000–2005 ir 2005–2009), Baltijos šalių vaikų chirurgų asociacijos prezidentas 

(2000–2002 ir 2006–2008), European Associationof Pediatric Surgery (EUPSA) tarybos narys (nuo 

2003 m.), Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Medicinos fakulteto tarybos ir LSMU 

Profesorių klubo valdybos narys, Pasaulio vaikų chirurgų asociacijos federacijos ir Europos vaikų 
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chirurgų asociacijos tarybos narys, LSMU Kauno klinikų Vaikų chirurgijos klinikos vadovas (nuo 

1996 m.), mokslinių darbų autorius Barauskas Vidmantas. 
 

 9 d. – 155 metai, kai Milių kaime 1864 m. gimė pirmasis Mažeikių miesto fotografas, 

1905 m. revoliucijos dalyvis, liaudies gydytojas homeopatas, Skrajojamojo teatro aktorius ir deko-

racijų piešėjas, liaudies meistras, knygnešys Motuzas Jonas. Mirė 1929-12-01 Mažeikiuose, palai-

dotas miesto kapinėse.  
 

 10 d. –25 metai, kai 1994 m. įregistruota UAB „EU verslas“, kurios veiklos sritis yra 

naftos produktų didmeninė ir mažmeninė prekyba, laivų bunkeriavimas, naftos produktų transporta-

vimas. Bendrovė yra Mažeikių verslininkų asociacijos narė. 
 

 11 d. – 100 metų, kai mieste 1919 m. atidaryta ir pašventinta Mažeikių vidurinė mokyk-

la (nuo 1996 m. Merkelio Račkausko gimnazija). 
 

 15 d. – 115 metų, kai Telšių apskrities Sedos valsčiaus Ketūnų kaime 1904 m. gimė Vals-

tybės teatro Šiaulių skyriaus (1931–1935, 1939–1940) ir Klaipėdos skyriaus (1935–1939), Vilniaus 

valstybinio dramos teatro (1940–1966) aktorius, Lietuvos Respublikos nusipelnęs artistas (1954), 

Lietuvos Respublikos nusipelnęs meno veikėjas (1964), vaidybinių filmų aktorius Derkintis Vale-

rijonas. Mirė 1979-03-05 Vilniuje, palaidotas Antakalnio kapinėse. 
 

 16 d. – 25 metai, kai Tirkšlių miestelyje 1994 m. įregistruota UAB „Translandijos 

transportas“, užsiimanti logistika, krovinių sandėliavimu ir gabenimu tarptautiniais maršrutais.12-

03asociacijos „Linava“ narė. 
 

 17 d. – 5 metai, kai Mažeikiuose 2014 m. mirė Žemalės pagrindinės mokyklos mokytoja 

(1951–1960, 1975–1993) bei direktoriaus pavaduotoja (1960–1966, 1968–1975)), Žemalės pagrin-

dinės mokyklos direktorė (1966–1968, 1994–1997), matematikė Darginavičienė-ViliutėValerija. 

Gimė 1931-03-09 Akmenės rajono Žibikų kaime. 
 

 21 d. – 5 metai, kai Mažeikiuose 2014 m. mirė (palaidotas Ylakių kapinėse) Žemaičių 

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

lių organizacijos Mažeikiuose atkūrėjas (1991), Lietuvos šaulių sąjungos Garbės šaulys (1997), Ma-

žeikių internatinės mokyklos darbuotojas (1965–1998), politinis kalinys, tremtinys Bičkus Ildifon-

sas. Gimė 1917-01-17 Mažeikių apskrities Ylakių valsčiaus Kervių kaime. 
 

 22 d. – 5 metai, kai Mažeikių rajono Viekšnių seniūnijos Pakalupės kaime 2014 m. mirė 

(palaidotas Viekšnių miesto kapinėse), Varnių žemės ūkio kooperatyvo pardavėjas, vėliau vedėjas, 

Lietuvos šaulių sąjungos Telšių rinktinės Varnių būrio narys (nuo 1938 m.), Lūšės kooperatyvo ve-

dėjas (nuo 1940 m.), 1941 m. birželio sukilimo dalyvis Lūšėje, Sedos kautynių dalyvis (1944), Tė-

vynės apsaugos rinktinės narys (nuo 1944 m. vasario mėnesio) ir kuopos raštininkas, Mažeikių ko-

mendantūros apsaugos būrio ir Tėvynės Apsaugos rinktinės narys, Monrealyje laikraščio „Nepri-

klausoma Lietuva“ administratorius, Mažeikių šaulių 1-osios kuopos Garbės narys, Lietuvos politi-

nių kalinių sąjungos narys, karys savanoris Mylė Augustas. Gimė 1921-08-16 Židikų valsčiaus 

Dautarų kaime. 
 

 24 d.– 25 metai, kai Akmenės rajono Viekšnių miestelyje 1994 m. mirė (palaidota Kauno 

Panemunės kapinėse) Viekšnių vidurinės mokyklos sekretorė mašininkė (1950–1966), Viekšnių 

kultūros namų meno vadovė (1952–1953), Viekšnių zoninių kultūros namų direktorė, suaugusiųjų 

bei vaikų dramos ratelių režisierė (1966–1992), Lietuvos Respublikos kultūros žymūnė, spektaklių 

režisierė, šokių mokytoja, kraštiečių susitikimų bei masinių renginių organizatorė Saladžiuvienė 

(Mozoliauskaitė) Regina. Gimė 1917-10-14 Omsko mieste. 
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 25 d. – 30 metų, kai Mažeikių rajono Židikų vidurinės mokyklos direktoriaus Pauliaus 

Permino iniciatyva 1989 m. įstaigai grąžintas Marijos Pečkauskaitės vardas, kurio neteko sovie-

tinės okupacijos metais. 
 

 25 d. – 20 metų, kai 1999 m. įregistruotas Mažeikių rajono rusų kultūros centras. 
 

 26 d. – 95 metai, kai Mažeikiuose 1924 m. gimė smuikininkas bei chorvedys, kas antri 

metai rengiamų Australijos lietuvių dainų švenčių dirigentas (1960–1978), Sidnėjuje lietuvių „Dai-

nos“ choro vadovas (1975–1977), Niukasle (Australija) vokiečių klubo „Germania“ mišraus choro 

„Lorelei“ vadovas (nuo 1981 m.), lietuviškų dainų propaguotojas užsienyje Žukas Stasys. Mirė 

2010-06-29 Australijoje. 
 

 27 d. – 105 metų, kai Mažeikiuose 1914 m. gimė fotografas, artelės „Pirmyn“, Mažeikių 

rajoninio laikraščio „Komunistinis rytojus“ redakcijos darbuotojas, Mažeikių buitinio gyventojų ap-

tarnavimo kombinato, įvairių organizacijų narys, geras portretų meistras Bužokas Kostas. Mirė 

1996-06-26 Mažeikiuose, palaidotas miesto kapinėse. 
 

 29 d. – 20 metų, kai Klivlande (JAV) 1999 m. mirė (palaidotas Vilniuje) novelistas, jūrų 

skautas, buriuotojas, tarptautinės regatos aplink Gotlando salą dalyvis (1937), žurnalistas, Laisvųjų 

žurnalistų sąjungos narys, užsienio lietuvių dienraščio „Draugas“ korespondentas Paryžiuje (1945–

1950), Brukline (JAV) leisto laikraščio „Vienybė“ bendradarbis (1950–1954 ir 1956–1958), meno 

galerijos Klivlande ir Čikagoje savininkas (1964–1967), lietuvių tautinės minties savaitraščio „Dir-

va“ redakcijos Klivlande vyriausiasis redaktorius (1968–1991), Lietuvos buriuotojų klubo Garbės 

narys (1991), Prancūzų žurnalistų sąjungos ir Laisvųjų žurnalistų sąjungos narys, dokumentinių fil-

mų režisierius Gedgaudas Vytautas. Mokėsi 1922–1930 m. Viekšnių vidurinėje mokykloje ir Ma-

žeikių valdžios gimnazijoje. Gimė 1912-04-05 Rusijoje. 
 

 

 
 

 1 d. – 135 metai, kai Telšių rajono Varnių mieste 1884 m. mirė Gintališkės Šv. apaštalo 

evangelisto Mato bažnyčios vikaras (1830), Platelių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios vikaras 

(1833–1835), Sedos Šv. Jono Nepomuko bažnyčios vikaras (1935–1840) ir altaristas, bažnyčios re-

ktorius (1840–1866), Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo parapijos administratorius (1866-1868), Naujų-

jų Varnių bažnyčios (buvusios Varnių katedros) klebonas (1869–1884), 1831 m. sukilimo dalyvis 

Sidabravičius Klemensas. Gimė 1806-03-05 Plateliuose. 
 

 2 d. – 15 metų, kai mieste 2004 m. įregistruota UAB „Ligita“, užsiimanti naudotų daiktų 

mažmenine prekyba. Bendrovė yra Mažeikių verslininkų asociacijos narė. 
 

 2 d. – 135 metai, kai Viekšniuose 1884 m. gimė bibliografas, publicistas, teisininkas, li-

tuanistikos tyrinėtojas, bibliotekų steigėjas, kultūros istorikas, 1905 m. Didžiojo Vilniaus Seimo da-

lyvis, advokato padėjėjas Vilniuje (1910–1911), advokatas Šiauliuose (1912–1914), „Rūtos“ drau-

gijos bibliotekininkas, Maskvoje Lietuvos reikalų komisariato archyvo vedėjas (1918), Vinco Kap-

suko vyriausybės Vilniuje liaudies švietimo komisaras (1918–1919), vėliau Lietuvos ir Baltarusijos 

vyriausybės komisaro pavaduotojas, Vilniaus lietuvių gimnazijos (1919–1920), Onos Mašiotienės 

mergaičių gimnazijos (1922–1925) bei „Ryto“ draugijos mokytojų seminarijos pedagogas, Lietuvos 

mokslo draugijos aukštųjų karininkų kursų bei Karo mokyklos Kaune dėstytojas (1920–1925), Val-

stybės archeologijos komisijos narys (1921), Lietuvos universiteto (nuo 1930 m. Vytauto Didžiojo) 

Teisių fakulteto dėstytojas (1922–1933), profesorius (1930), Teisių fakulteto dekanas (1933–1935), 

Bibliografijos instituto direktorius (1924–1943), Lietuvos universiteto bibliotekos įkūrėjas ir vado-

vas (1923–1944), Lietuvos bibliotekininkų draugijos įkūrėjas ir pirmininkas (1931–1944), Lietuvos 
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mokslų akademijos narys (1941), Vilniaus universiteto Teisių fakulteto dekanas (1940–1941), tęsti-

nių leidinių „Lietuviškoji enciklopedija“ (1931–1944) ir „Lietuvių enciklopedija“ (1953–1954) at-

sakingasis redaktorius, VDU filologijos garbės daktaras (1939), Lietuvių rašytojų draugijos garbės 

narys (1946), Pabaltijo universiteto Hamburge ir Pineberge (Vokietija) profesorius (1946–1949), 

Kongreso bibliotekos Vašingtone konsultantas (1951–1953), Lietuvos kraštotyros draugijos steigė-

jas, lietuviškos spaudos bendradarbis Biržiška Vaclovas. Mirė 1956-01-02 Konektikuto valstijos 

Voterberio mieste (JAV). Urna su palaikais 2018-07-11 perlaidota Vilniaus Rasų kapinėse. 
 

 3 d. – 20 metų, kai Vilniuje 1999 m. mirė Raseinių apskrities laikraščio „Stalinietis“ 

(1947–1949) ir Biržų apskrities laikraščio „Biržiečių tarybinis žodis“ (1949–1950) redaktorius, 

Raseinių ir Tauragės, Biržų ir Pasvalio apskričių laikraščio „Tiesa“ korespondentas (1947–1950), 

laikraščio „Tiesa“ redakcijos darbuotojas (1950–1974), dvisavaičio žurnalo „Laikas ir įvykiai“ re-

daktorius (1975–1988), žurnalo „Lietuvos ūkis“ redakcijos darbuotojas (1989–1992), Lietuvos Re-

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

publicistas Miniotas Vytautas. Gimė 1928-02-22 Mažeikių apskrities Viekšnių miestelyje. 
 

 8 d. – 60 metų, kai Mažeikių rajono Purvėnų kaime 1959 m. gimė automobilių remonto ir 

techninio aptarnavimo specialistas, Mažeikių elektrotechnikos gamyklos Tiekimo skyriaus stropuo-

tojas (1983–1986), VĮ „Lietuvos geležinkeliai“ sukarintos apsaugos tarnybos pamainos viršininkas 

(1986–1995), UAB „Eršketas“ direktorius (1995–2004),UAB „Transventa“ direktorius komercijai 

(nuo 2006 m.), Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys (2003–2007), Mažeikių rajono Verslo 

darbdavių asociacijos valdybos pirmininkas Erminas Vidmantas. 
 

 10 d. – 10 metų, kai Vilniuje 2009 m. mirė (palaidotas Antakalnio kapinėse) kompozi-

torius, Darbėnų pradžios mokyklos (1944–1945) bei Kauno 2-osios mergaičių vidurinės mokyklos 

mokytojas (1948–1950), Kauno dešimtmetės muzikos mokyklos (1951–1952) bei Kauno Juozo 

Gruodžio muzikos mokyklos mokytojas (1950–1954), Lietuvos kompozitorių sąjungos narys (nuo 

1954 m.), Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytojas (1954–1994), Lietuvos Respublikos val-

stybinės premijos nominantas (1957, 1960), nusipelnęs meno veikėjas (1959), pirmojo lietuviško 

polifonijos vadovėlio (1 d. – 1966 m., 2 d. – 1985 m.) autorius, liaudies artistas (1976), profesorius 

(1982), muzikos filmams ir spektakliams kūrėjas, šešių lietuviškų operų bei leidinių muzikos tema 

autorius Klova Vytautas. Gimė 1926-01-31 Mažeikių apskrities Tirkšlių miestelyje. 
 

 10 d. – 20 metų, kai Vilniuje 1999 m. mirė (palaidota Panevėžyje) istorikė, Mažeikių val-

džios gimnazijos istorijos mokytoja (1926–1929), Kėdainių gimnazijos (1929–1935) bei Panevėžio 

mergaičių gimnazijos mokytoja (1935–1944), Panevėžio mokytojų seminarijos dėstytoja (1944–

1948), Panevėžio berniukų gimnazijos mokytoja (1948–1957), Istorijos instituto mokslinė bendra-

darbė (1957–1970), istorijos mokslų daktarė, pirmojo sieninio Lietuvos istorijos žemėlapio, knygų 

bei mokslinių straipsnių istorijos dėstymo metodikos temomis autorė Maksimaitienė-Girčytė Ona. 

Gimė 1902-02-05 Sankt Peterburge. 
 

 12 d. – 135 metai, kai Mažeikių apskrities Žemalės kaime 1884 m. gimė kraštotyrininkas, 

muziejininkas, Ketūnų pradinės mokyklos mokytojas (1918–1924), Ketūnų partizanų būrio organi-

zatorius (1919), Mažeikių 2-osios pradžios mokyklos vedėjas (1924–1928), „Senovės pažinimo 

kuopelės“ vadovas (nuo 1928 m.), Žemaičių senovės mėgėjų draugijos „Alka“ Mažeikių skyriaus 

steigėjas ir vadovas (1931–1944), žurnalo „Senovė“ redaktorius (1930), senovės daiktų muziejaus 

įkūrėjas, straipsnių istorijos temomis autorius Ličkūnas Stasys. Mirė 1944-03-28 Mažeikiuose, pa-

laidotas miesto kapinėse. 
 

 16 d. – 20 metų, kai Los Andžele 1999 m. mirė (2000-06-10 palaikai pervežti į Šakių 

rajono Kudirkos Naumiesčio Meištų kapines) lituanistė, Tauragės mokytojų seminarijos (1929), 

Mažeikių gimnazijos (1930), Vilkaviškio gimnazijos (1931), Šiaulių berniukų gimnazijos (1932–
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1937), Kauno gimnazijos (1937–1939), Vilniaus gimnazijos (1939–1943), Vilkaviškio gimnazijos 

(1943), Augsburgo lietuvių gimnazijos Vokietijoje (1945–1949) mokytoja, Lietuvos rašytojų drau-

gijos literatūros premijos laureatė (1999), poetė, prozininkė, publicistė Orintaitė (Janutienė) Pet-

ronėlė. Gimė 1905-02-18 Šakių apskrities Liepalotų kaime. 
 

 18 d. – 150 metų, kai Kėdainių apskrities Krakių valsčiuje 1869 m. gimė pirmasis Mažei-

kių katalikų bažnyčios kuratas (1905–1912), kunigas marijonas, „Saulės“ draugijos skyriaus ir pir-

mosios lietuviškos „Saulės“ pradinės mokyklos įsteigėjas, Blaivybės ir Šv. Kazimiero draugijų sky-

rių Mažeikiuose organizatorius Meškauskas Pranciškus. Mirė 1947-02-22 Plungės rajono Žemai-

čių Kalvarijos mietelyje, palaidotas bendruose vienuolių kapuose Beržų kalne. 
 

 20 d. – 115 metų, kai Židikų valsčiaus Bukončių kaime 1904 m. gimė sanitarijos atsargos 

jaunesnysis leitenantas (1933), Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Klaipėdos ligoninės chirurgijos sky-

riaus asistentas (1933–1939), chirurgas (1940), Telšių ligoninės vedėjas ir vyriausiasis chirurgas 

(1939–1944), Vokietijoje Lingeno ligoninės vyriausiasis chirurgas ir vedėjas (1945–1949), Lietuvos 

gydytojų korporacijos „Fraternitas Lithuanica“ ir Lietuvos gydytojų medicinos draugijos narys, lei-

dinio „Medicina“ bendradarbis Plechavičius Leonardas. Mirė 1974-03-18 Jonkerso mieste (JAV). 
 

 23 d. – 10 metų, kai AB „ORLEN Lietuva“ iniciatyva Mažeikių miesto Šv. Pranciškaus 

aikštėje 2009 m. vyko pirmoji socialinė akcija „Sušildykim sielas“.  
 

 26 d. – 75 metai, kai 1944 m. gimė poetė, dainuojamosios poezijos kūrėja ir atlikėja, Sta-

sės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatė (2013), Naujosios Akmenės pradinių klasių 

mokytoja, Akmenės rajono savivaldybės paminklotvarkininkė, Akmenės krašto literatų klubo 

„Žiemgalija“, Mažeikių menų studijos „Erdvė“ narė Imbrienė Vilhelmina. 
 

 25 d. – 65 metai, kai Mažeikiuose 1954 m. gimė Akmenės rajono Viekšnių kultūros na-

mų darbuotoja (1974–1995), Viekšnių kultūros namų (nuo 2006 m. Mažeikių rajono Viekšnių kul-

tūros centras) direktorė (nuo 1995 m.), Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė (2001–2003), 

Viekšnių menininkų klubo „Spalvarnis“ vadovė (nuo 2004 m.), Viekšnių kultūros centro suaugusių-

jų  mėgėjų teatro režisierė ŠvažienėBirutė. 
 

 28 d. – 45 metai, kai Mažeikių rajono Židikų miestelyje 1974 m. atidarytas Marijos Peč-

kauskaitės memorialinis muziejus rašytojos nusipirktame name (Mažeikių g. 2). Pastate kilus gai-

srui 1983-04-28, eksponatai buvo perkelti į Mažeikių muziejų. Kitame pastate muziejus Židikuose 

atidarytas minint rašytojos 110-ąsias gimimo metines. 
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