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 595 metai, kai išvedant ribą tarp Livonijos ir Žemaičių istoriniuose aktuose 1426 m. pirmą 

kartą paminėtas Tirkšlių seniūnijos Pievėnų kaimas. 
 

380 metų, kai Sedos parapijos krikštų metrikų knygoje 1641 m. pirmąkart paminėtas Tirkšlių 

seniūnijos Balėnų kaimas. 
 

360 metų, kai Viekšnių seniūnijos inventoriuje 1661 m. pirmąkart paminėtas Laižuvos se-

niūnijos Auksūdžio kaimas.  
 

360 metų, kai Viekšnių seniūnijos inventoriuje 1661 m. pirmąkart paminėtas Reivyčių seniū-

nijos Buknaičių kaimas. 
 

360 metų, kai Viekšnių seniūnijos inventoriuje 1661 m. pirmąkart paminėtas Viekšnių seniū-

nijos Čekų kaimas.  
 

360 metų, kai Viekšnių seniūnijos inventoriuje 1661 m. pirmąkart paminėtas Reivyčių seniū-

nijos Kabaldikų kaimas. 
 

360 metų, kai Viekšnių seniūnijos inventoriuje 1661 m. pirmąkart paminėtas Reivyčių seniū-

nijos Kirkų kaimas. 
 

360 metų, kai Viekšnių seniūnijos inventoriuje 1661 m. pirmąkart paminėtas Reivyčių seniū-

nijos Knabikų kaimas. 
 

360 metų, kai Viekšnių seniūnijos inventoriuje 1661 m. pirmąkart paminėtas Mažeikių apy-

linkės seniūnijos Krakių kaimas. 
 

360 metų, kai Viekšnių seniūnijos inventoriuje 1661 m. pirmąkart paminėtas Reivyčių seniū-

nijos Kušlėnų kaimas. 
 

360 metų, kai Viekšnių seniūnijos inventoriuje 1661 m. pirmąkart paminėtas Mažeikių apy-

linkės seniūnijos Maigų kaimas. 
 

360 metų, kai Viekšnių seniūnijos inventoriuje 1661 m. pirmąkart paminėtas Reivyčių seniū-

nijos Mantvydų kaimas. 
 

360 metų, kai Viekšnių seniūnijos inventoriuje, 1661 m. pirmąkart paminėtas Mažeikių apy-

linkės seniūnijos Naikių kaimas. 
 

360 metų, kai Viekšnių seniūnijos inventoriuje 1661 m. pirmąkart paminėtas Laižuvos se-

niūnijos Purplių kaimas.  

 

http://www.mke.lt/Viek%C5%A1ni%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://www.mke.lt/Viek%C5%A1ni%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://www.mke.lt/Viek%C5%A1ni%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://www.mke.lt/Viek%C5%A1ni%C5%B3_seni%C5%ABnija
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360 metų, kai Viekšnių seniūnijos inventoriuje 1661 m. pirmąkart paminėtas Reivyčių kai-

mas.  
 

360 metų, kai Viekšnių seniūnijos inventoriuje 1661 m. pirmąkart paminėtas Mažeikių apy-

linkės seniūnijos Sovaičių kaimas. 
 

360 metų, kai Viekšnių seniūnijos inventoriuje 1661 m. pirmąkart paminėtas Tirkšlių seniū-

nijos Užlieknės kaimas. 
 

360 metų, kai Viekšnių seniūnijos inventoriuje 1661 m. pirmąkart paminėtas Urvikių kai-

mas. 
 

360 metų, kai Viekšnių seniūnijos inventoriuje 1661 m. pirmąkart paminėtas Viekšnių seniū-

nijos Žibikų kaimas.  
 

360 metų, kai Viekšnių seniūnijos inventoriuje 1661 m. pirmąkart paminėtas Mažeikių apy-

linkės seniūnijos Žiogaičių kaimas. 
 

235 metai, kai Rietavo valsčiuje 1786 m. gimė raštijos darbuotojas, Skuodo rajono Aleksan-

drijos Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčios altarista (1821–1827), Skuodo Švč. Trejybės klebonas ir deka-

nas (1827–1835), Sedos klebonas (1835–1850), teologijos mokslų magistras Montvydas (Mantvydas) 

Leonas. Mirė 1850-05-20 Sedoje, palaidotas Grūstės kapinėse priešais Šv. Marijos Magdalenos koply-

čios pagrindines duris.  
 

230 metų, kai Sedos parapijos vizitacijos knygoje pirmąkart 1791 m. paminėta Grūstės kapi-

nių centre esanti stačiakampio plano, medinė, vienabokštė Šv. Marijos Magdalenos koplyčia. 
 

200 metų, kai žemaičių seniūno Mykolo Gelgaudo skirtomis lėšomis 1821 m. pastatyta ak-

menų mūro, stačiakampio plano, bebokštė, klasicistinės struktūros ir romantizmo architektūrai būdingų 

bruožų Židikų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia.  
 

195 metai, kai dvarininko Vladimiro Gadono, kunigo Adomo Gecevičiaus iniciatyva 1826 

m. pastatyta akmenų mūro, stačiakampio plano, bebokštė, klasicistinės struktūros ir romantizmo 

architek-tūrai būdingų formų Žemalės Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia.  
 

195 metai, kai kapinėse, priešais Šv. Izidoriaus bažnyčią, barono Antano Rönne (1794–

1877) iniciatyva 1826 m. pastatyta mūrinė, klasicizmo stiliaus Renavo koplyčia.  
 

175 metai, kai Šiauliuose 1846 m. gimė bajoras, daraktorius, mokęs 25-erius metus vaikus 

Mažeikių, Viekšnių, Leckavos, Laižuvos parapijose ir Buknaičių kaime, gimtosios kalbos puoselėtojas 

Jagminas Kazimieras. Mirė 1910 m. Mažeikių valsčiaus Knabikų kaime, palaidotas šalia daraktorinės 

mokyklos, buvusioje J. Liutkaus sodyboje. 
 

175 metai, kai Ašvos ir Reivupio upelių santakoje 1846 m. pastatytas medinis Reivyčių vė-

jo malūnas. Statinys 2009 m. rekonstruotas ir įrengta kaimo turizmo sodyba „Ašvos malūnas“. 
 

 165 metai, kai Laižuvos valsčiaus Žiopelių kaime 1856 m. gimė daraktorius, draudžiamos 

lietuviškos spaudos platintojas, Laižuvos klebono Antano Vienažindžio zakristijonas (1876–1892), pir-

masis pagalbininkas remontuojant kleboniją ir statant naują Švč. Trejybės bažnyčią (1890–1892), spau-

dos bendradarbis Ramanauskas Juozapas. Mirė 1933 m. Laižuvoje, palaidotas miestelio kapinėse.  
 

http://www.mke.lt/Viek%C5%A1ni%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://www.mke.lt/Viek%C5%A1ni%C5%B3_seni%C5%ABnija
http://www.mke.lt/Renavo_ba%C5%BEny%C4%8Dia
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160 metų, kai Ukrinų kaimo aikštėje 1861 m. pastatytas liaudies skulptoriaus Stepono Gaile-

vičiaus ištašytas 4,85 m aukščio akmeninis koplytstulpis, skirtas pažymėti kovoms dėl baudžiavos 

panaikinimo. Tai vienas originaliausių ir puošniausiai dekoruotų liaudies memorialinių paminklų Ma-

žeikių rajone. Atnaujintas 1980 m. pagal architekto Remigijaus Kazlausko projektą. 
 

155 metų, kai ant Ašvos upės kranto, Fermos kaimo teritorijoje, 1866 m. pastatytas medinis 

Leckavos vandens malūnas. Įrengta 2003-11-27 hidroelektrinė. 
 

 150 metų, kai Kargopolyje (Archangelsko sritis, Rusija) 1871 m. kovo mėnesį mirė Šiaulių 

bažnyčios vikaras ir gimnazijos kapelionas (1849–1851), Kauno gimnazijos kapelionas (1851), Varnių 

kunigų seminarijos dėstytojas ir teologijos profesorius (1852–1855), istorikas, Pakruojo rajono Vidžių 

Švč. Trejybės bažnyčios klebonas ir Zarasų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios dekanas 

(1855–1864), 1863 m. sukilimo rėmėjas, tremtinys, teologijos ir Lietuvos bažnyčios istorijos veikalų 

autorius Juzumas Antanas. Gimė 1822-11-21 Sedos valsčiaus Rubikų kaime. 
 

145 metai, kai 1876 m. pastatyta pailga, stačiakampio plano Mažeikių geležinkelio stotis, 

buvęs pirmasis mūrinis pastatas mieste, netrukus apšviestas dujiniais žibintais. 
 

135 metai, kai Tirkšlių seniūnijos Jautakių kaimo Ventos kairiajame krante 1886 m. pastaty-

tas Stulpino vandens malūnas, veikęs iki 1946 m. Nuo 2003 m. atstatyta malūno užtvanka ir įrengta 

vagos tipo hidroelektrinė. 
 

135 metai, kai grafo Konstantino Broel Pliaterio iniciatyva 1886 m. pastatyti reprezentaciniai 

neoklasicizmo ir neorenesanso stiliaus Plinkšių dvaro rūmai. Pastato architektas nežinomas. 
 

125 metai, kai 1896 m. įkurta pirmoji trijų skyrių Mažeikių cerkvinė pradinė mokykla, 

veikusi iki 1915 m. Dabar toje vietoje – Merkelio Račkausko gimnazijos sporto salė. 
 

125 metai, kai Viekšniuose 1896 m. spalio mėnesį gimė provizorius, vaistinės vedėjas, pir-

mosios farmacinės ekspozicijos įkūrėjas (1960), memuarų autorius Aleksandravičius Juozas. Mirė 

Viekšniuose 1977 m. 
 

120 metų, kai 1901 m. įsteigta Mažeikių geležinkelio pradinė mokykla, kurioje mokė rusų 

kalba.  
 

110 metų, kai 1911 m. rugpjūčio mėnesį atidaryta privati Mažeikių keturklasė prekybos 

mokykla, veikusi iki 1915 m. Savininkė buvo latvė L. Markevičienė.  
 

110 metų, kai dvare 1911 m. pradėjo veikti Renavo dvimetė mokyklėlė, kuri 1993 m. tapo 

Mažeikių rajono Renavo pagrindine mokykla. Įstaiga nuo 2016-09-01 reorganizuota į pradinę mokyklą, 

nuo 2017-09-01 uždaryta. 
 

95 metai, kai mieste 1926 m. veiklą pradėjo pirmoji Mažeikių baldų dirbtuvė. 
 

95 metai, kai veiklą 1926 m. pradėjo kooperaciniu būdu sukurta Mažeikių pieninė, sujungus 

dvi bendroves 1998-12-31 įregistruota kaip AB „Pieno žvaigždės“ filialas Mažeikiuose. 
 

80 metų, kai Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios kunigo Vaclovo Martinkaus iniciatyva pagal ar-

chitekto Jono Muloko projektą 1941 m. pastatyta raudonų plytų gotikinio stiliaus Židikų kapinių kop-

lyčia, kuriai Telšių vyskupas Jonas Boruta 2011 m. liepos mėnesį suteikė šv. Onos vardą. 
 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Vid%C5%BEiai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Zarasai
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80 metų, kai Kaune 1941 m. sušaudytas tarpukario laikotarpiu buvęs geriausias Mažeikių 

kontrastinės fotografijos meistras Gurvičius Hirša, turėjęs 1919–1935 m. profesionaliausią fotoateljė 

mieste. Gimė XIX a. pabaigoje Mažeikiuose. 
 

75 metai, kai 1946 m. įvyko pirmoji Mažeikių apskrities dainų šventė. 
 

50 metų, kai Mažeikių rajono Pievėnų kaime 1971 m. įkurtas skulptoriaus monomentalisto 

Broniaus Pundziaus memorialinis muziejus, uždarytas 2014 m.  
 

45 metai, kai buvusiame kolūkio administracijos pastate 1976 m. buvo įkurti Mažeikių rajo-

no Urvikių kultūros namai, kurie nuo 2006-10-01 veikia kaip savarankiška biudžetinė įstaiga. 
 

40 metų, kai Mažeikių rajono Tirkšlių miestelio aikštės pakraštyje 1981 m. pagal architekto 

Vytauto Žemkalnio-Landsbergio projektą restauruotas mūrinis apie 5 m aukščio koplytstulpis su pen-

kiolika ryškiai raudonų širdžių, juosiančių apvaliąją dalį iš trijų pusių. Nerasta duomenų apie darbo 

autorių ir pastatymo datą. 
 

35 metai, kai Izraelyje, Tel Avive, 1986 m. mirė skulptorius, tapytojas, vienas žymiausių žy-

dų abstrakcionistų Pinhas Abramovičius (Pinchas Abramovich). Gimė 1909 m. Mažeikiuose. 
 

30 metų, kai Mažeikių rajono Gyvolių kaime provizorės, farmakognostės, garsios Lietuvoje 

žolininkės iniciatyva 1991 m. įkurtas Jadvygos Balvočiūtės ekologinis vaistažolių ūkis, kaip vienas iš 

netradicinio verslo pavyzdžių Lietuvoje. 
 

30 metų, kai Mažeikių rajono Sedos miesto senosiose kapinėse 1991 m. pastatytas kryžius 

„Tėvynės“ apsaugos rinktinės kariams, ant šalia esančios metalinės lentos surašytos 58 žuvusiųjų už 

Lietuvos laisvę pavardės. Kryžių suprojektavo ir padarė Pranas Varkojis. 
 

25 metai, kai Mažeikių rajono Spurganų kaime, ūkininkų Stefos ir Adomo Šverbų sodyboje, 

1996 m. pastatytas Igno Balzerio sukurtas kryžius žuvusių partizanų atminimui. 
 

25 metai, kai mieste 1996 m. įkurta pirmoji regioninė radijo stotis „Mažeikių aidas“, pro-

gramą transliavusi visą parą. 
 

25 metai, kai mieste 1996 m. įkurta Mažeikių radijo stotis „Ventus“, kuri 2015 m. pradėjo 

veikti kaip Mažeikiai.FM.  
 

25 metai, kai Židikų seniūnijos Juodeikių kaime, dešinėje Varduvos tvenkinio pusėje, pasta-

tyta 1996 m. galingiausia Mažeikių rajono Juodeikių hidroelektrinė. 
 

25 metai, kai 1996 m. atidarytas Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos Laižuvos 

filialas. 
 

25 metai, kai 1996 m. atidarytas Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos Sedos filia-

las. 
 

25 metai, kai 1996 m. atidarytas Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos Židikų fi-

lialas. 
 

20 metų, kai mieste pagal architektų Vlado ir Dainoros Lučinskų projektą 2001 m. pastatytas 

SEB banko Mažeikių filialas. 
 

http://www.mke.lt/Piev%C4%97nai
http://www.mke.lt/Juodeikiai
http://www.mke.lt/Varduvos_tvenkinys
http://www.mke.lt/Juodeikiai
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SAUSIS 
 

100 metų, kai oficialiai darbą 1921-01-01 pradėjo Mažeikių ligoninė. 
 

10 metų, kai 2011-01-01 rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-358 suteiktas kraš-

tiečio kompozitoriaus Vytauto Klovos vardas Mažeikių muzikos mokyklai. 
 

65 metai, kai Konektikuto valstijos Voterberio mieste (JAV) 1956-01-02 mirė bibliografas, 

pirmasis profesionalus Lietuvos knygotyrininkas, teisininkas, lituanistikos tyrinėtojas, Didžiojo Vil-

niaus Seimo dalyvis (1905), advokato padėjėjas Vilniuje (1910–1911), „Rūtos“ draugijos bibliotekinin-

kas, advokatas Šiauliuose (1912–1914), Maskvoje Lietuvos reikalų komisariato archyvo vedėjas 

(1918), Vinco Kapsuko 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 mokytojas, 

Lietuvos mokslo draugijos aukštųjų karininkų kursų ir Karo mokyklos Kaune dėstytojas (1920–1925), 

Valstybės archeologijos komisijos narys (1921), profesorius (1930), Lietuvos universiteto Teisių fakul-

teto dėstytojas (1922–1933), VDU Teisių fakulteto dekanas (1933–1935), VU Teisių fakulteto dekanas 

(1940–1941), Bibliografijos instituto direktorius (1924–1943), Lietuvos universiteto bibliotekos įkūrė-

jas ir pirmasis vadovas (1923–1944), Lietuvos mokslų akademijos narys (1941), Lietuvos biblioteki-

ninkų draugijos įkūrėjas ir pirmininkas (1931–1944), VDU filologijos garbės daktaras (1939), tęstinių 

leidinių „Lietuviškoji enciklopedija“ (1931–1944) ir „Lietuvių enciklopedija“ (1953–1954) atsakinga-

sis redaktorius, Pabaltijo universiteto Hamburge ir Pineberge (Vokietija) profesorius (1946–1949), Lie-

tuvių rašytojų draugijos garbės narys (1946), Lietuvos kraštotyros draugijos steigėjas, JAV Kongreso 

bibliotekos Vašingtone konsultantas (1951–1953), kultūros istorikas, bibliotekų steigėjas, publicistas, 

lietuviškos spaudos bendradarbis Biržiška Vaclovas. Gimė 1884-12-02 Viekšniuose. Palaikai perlaido-

ti 2018-07-11 Vilniaus senosiose Rasų kapinėse.  
 

80 metų, kai Raseinių rajono Šilininkų kaime 1941-01-04 gimė agronomas, Mažeikių žemės 

ūkio valdybos viršininkas (1974), Mažeikių rajono Purvėnų kolūkio pirmininkas (1988–1992), Antana-

vos buvusio dvaro teritorijoje ekologinio ūkio įkūrėjas (1993), mažųjų hidroelektrinių ant Varduvos ir 

Virvytės upių statytojas Čepas Česlovas. Mirė 2007-12-02 Mažeikių rajono Antanavos kaime. 
 

150 metų, kai Klaipėdos rajono Vėžaičių seniūnijos Melžino dvare 1871-01-05 gimė Renavo 

dvaro valdytojas, grafas, FeliksoRönne anūkas Melžinskis Marijus Feliksas. Mirė 1910-06-26 Rena-

ve, palaidotas Renavo kapinių koplyčioje.  
 

 95 metai, kai Biržuose 1926-01-06 gimė dailininkė grafikė, tekstilininkė, Kauno 8-osios ber-

niukų vidurinės mokyklos mokytoja (1948–1951), Vilniaus politinės ir mokslinės literatūros leidyklos 

(dabar „Mintis“) dailės kūrinių redaktorė (1951–1954), Lietuvos dailininkų sąjungos narė (1954), LR 

nusipelniusi meno veikėja, knygų apipavidalintoja, plakatų, batikos ir lakštinės grafikos, ekslibrisų ir 

estampų kūrėja, gobelenų meistrė Jokūbonienė (Valantinaitė) Bronė. Mokėsi 1939–1945 m. Mažei-

kių gimnazijoje. Mirė 2010-05-14 Vilniuje, palaidota Antakalnio kapinėse.  
 

85 metai, kai Akmenės rajono Purvių kaime 1936-01-06 gimė Palangos Švč. Mergelės Mari-

jos Ėmimo į dangų bažnyčios (1965–1967) ir Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčios vikaras (1967–

1970), Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (1970–1971) ir Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios 

vikaras (1971–1972), Skuodo rajono Aleksandrijos Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčios (1972–1975) ir Ši-

lutės rajono Žemaičių Naumiesčio Šv. arkangelo Mykolo bei Degučių Šv. Vincento Ferero bažnyčių 

klebonas (1975–1980), Mažeikių rajono Tirkšlių Kristaus Karaliaus ir Žemalės Viešpaties Apreiškimo 

Švč. Mergelei Marijai bažnyčių klebonas (1980–1985), Akmenės rajono Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo 

bei Mažeikių rajono Užlieknės Šv. Marijos Magdalietės bažnyčių klebonas (1985–1996), Tauragės 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Vilniaus_Vytauto_Did%C5%BEiojo_gimnazija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_mokslo_draugija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvi%C5%A1koji_enciklopedija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Pabaltijo_universitetas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Hamburgas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Pinebergas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvi%C5%B3_ra%C5%A1ytoj%C5%B3_draugija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvi%C5%B3_ra%C5%A1ytoj%C5%B3_draugija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Jungtini%C5%B3_Valstij%C5%B3_Kongresas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Va%C5%A1ingtonas
http://www.mke.lt/Antanava
http://www.mke.lt/Antanava
http://www.mke.lt/w/index.php?title=Rion%C4%97_Feliksas&action=edit&redlink=1


6 

 

Švč. Trejybės ir Dauglaukio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčių klebonas, Tauragės 

dekanato vicedekanas, kariuomenės kapelionas (1996–2002), Mažeikių rajono Užlieknės Šv. Marijos 

Magdalietės ir Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčių klebonas, Mažeikių dekanato vicedekanas 

(2002–2010), nuo 2010 m. Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios garbės klebonas, Telšių vysku-

pijos Katedros k-nauninkų kapitulos garbės kanauninkas Gauronskis Vincentas. Mirė 2012-05-26 

Mažeikių rajono Viekšnių mieste, palaidotas Akmenės rajono Šiaudinės kapinėse. 
 

 25 metai, kai Friedrichshafeno mieste (Vokietija) 1996-01-13 mirė vienas iš kraštotyrinės 

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

kų siekių grupės „Forma“ narys, Kauno 1-osios valstybinės amatų mokyklos mokytojas (1939), Berly-

ne Frydricho Šilerio teatro dailininkas asistentas (1940), apie 100 dekoracijų teatrų pastatymams auto-

rius, scenografas Teplicės (Čekoslovakija), Gotos, Eizenacho, Getingeno ir Hanoverio miestų teatruose 

(1941–1951), Dalaso grafikų asociacijos prizo nominantas (1954), Ročesterio (JAV, Niujorko valstija) 

universiteto Lillian Fairchild atminimo prizo laureatas (1961), Ročesteryje „Eastman Kodak“ kompani-

jos darbuotojas (1951–1970), Ročesteryje lietuvių menininkų privačios studijos „Forma art studio“ įkū-

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

tapytojas, grafikas, poetas Dargis Alfonsas. Gimė 1909-05-12 Mažeikių apskrities Viekšnių valsčiaus 

Reivyčių kaime.  
 

130 metų, kai Rokiškio valsčiaus Nadiejiškio kaime 1891-01-13 gimė bibliofilas, publicistas, 

Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos garbės narys, senos spaudos kolekcininkas (nuo 1908 m.), 

leidinių „Lietuvos žinios“ ir „Lietuvos ūkininkas“ (1911–1914), savaitraščio „Naujoji Lietuva“ (1916–

1917) korektorius, Krasnodare laikraščio „Kubanės žinios“ redaktorius (1917), Vilniuje žurnalų „Liau-

dies ūkis“ ir „Švietimo reikalai“ korektorius (1919), Vilkaviškio rajono Keturvalakių mokyklos vedėjas 

(1919–1921), Pakruojo rajono Rozalimo vidurinės mokyklos mokytojas (1921–1922), Šilutės rajono 

Žemaičių Naumiesčio keturklasės mokyklos mokytojas (1922–1928), Mažeikių rajono Viekšnių viduri-

nės mokyklos lituanistas (1928–1932), Viekšniuose literatūrinių vakarų, blaivybės popiečių, saviveikli-

ninkų spektaklių, spaudos parodų organizatorius, Kretingos pranciškonų gimnazijos direktorius (1932–

1934), Joniškio rajono Žagarės vidurinės mokyklos direktorius (1934–1940), Žagarėje spaudos muzie-

jaus įkūrėjas (1935–1940), Prienų rajono Veiverių vidurinės mokyklos direktorius (1940–1941), Drus-

kininkų rajono Leipalingio pradžios mokyklos vedėjas (1941–1945), Marijampolės gimnazijos direkto-

rius (1945–1947), lietuvių periodikos istorijos tyrinėtojas, nusipelnęs kultūros veikėjas, straipsnių apie 

spaudą autorius Kirlys Jonas. Mirė 1985-11-17 Kaune, palaidotas Marijampolėje. 
 

 30 metų, kai Vilniuje 1991-01-13 mirė (palaidotas Karveliškių kapinėse) sklandymo Lietu-

voje pradininkas (1931), 5-osios oro eskadrilės karo lakūnas, eskadrilės vado padėjėjas (1935), Aviaci-

jos mokyklos skraidymo ir karininkų kursų pilotavimo instruktorius (1936), majoras Milevičius 

Vitalis. Gimė 1900-04-28 Mažeikių apskrities Židikų valsčiaus Pikelių kaime.  
 

 25 metai, kai Friedrichshafeno mieste (Vokietija) 1996-01-13 mirė vienas iš kraštotyrinės 

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

kų siekių grupės „Forma“ narys, Kauno 1-osios valstybinės amatų mokyklos mokytojas (1939), Berly-

ne Frydricho Šilerio teatro dailininkas asistentas (1940), scenografas Teplicės, Gotos, Eizenacho, Ge-

tingeno ir Hanoverio miestų teatruose (1941–1951), Ročesteryje „Eastman Kodak“ kompanijos darbuo-

tojas (1951–1970), Dalaso grafikų asociacijos prizo nominantas (1954), Ročesteryje (JAV) lietuvių me-

nininkų privačios studijos „Forma art studio“ steigėjas (1973), JAV lietuvių bendruomenės Kultūros ta-

rybos dailės premijos laureatas (1983), pedagogas, tapytojas, grafikas, poetas Dargis Alfonsas. Gimė 

1909-05-12 Mažeikių apskrities Reivyčių kaime.  
 

http://www.mke.lt/Viek%C5%A1ni%C5%B3_ba%C5%BEny%C4%8Dia
http://www.mke.lt/Viek%C5%A1ni%C5%B3_ba%C5%BEny%C4%8Dia
http://www.mke.lt/Senov%C4%97s_pa%C5%BEinimo_kuopel%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_%C5%BEinios
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_%C5%ABkininkas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Naujoji_Lietuva_(Rusija)
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0vietimo_reikalai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kretingos_gimnazija
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDagar%C4%97s_gimnazija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Veiveri%C5%B3_Tomo_%C5%BDilinsko_gimnazija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Leipalingio_pagrindin%C4%97_mokykla
https://lt.wikipedia.org/wiki/Marijampol%C4%97s_gimnazija
http://www.mke.lt/Pikeliai
http://www.mke.lt/Senov%C4%97s_pa%C5%BEinimo_kuopel%C4%97
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 115 metų, kai Mažeikių apskrities Ylakių valsčiaus Raudonių kaime 1906-01-15 gimė peda-

gogas, apylinkės teisėjas Mažeikiuose (1943) ir Sedoje (1944), teisės mokslų daktaras (1949), vienas iš 

aukštesniosios lituanistinės mokyklos Cicero mieste (JAV) steigėjų, nuo 1966 m. lietuvių bibliografijos 

tarnybos vedėjas, skautas Ašoklis Zenonas. Mirė 1972-06-30 Čikagoje (JAV).  
 

125 metai, kai Viekšnių valsčiaus Naikių kaime 1896-01-17 gimė Lietuvos kariuomenės ka-

rininkas, Generalinio štabo pulkininkas, Priešlėktuvinės apsaugos rinktinės vadas, nepriklausomybės 

kovų dalyvis Sidabras Antanas. Žuvo 1942-09-07 Norilsko lageryje. Po mirties 2008-01-25 pripažin-

tas kario savanorio teisinis statusas. 
 

70 metų, kai Utenos rajono Norvaišių kaime 1951-01-18 gimė tremtinys, Mažeikių J. Gare-

lio elektrotechnikos gamyklos Techninio skyriaus technologas (1975–1976) ir Surinkimo cecho techno-

logas (1976–1980), AB „Mažeikių elektrotechnika“ viršininko pavaduotojas (1980–1995) ir Variklių 

gamybinio cecho viršininkas (1995–1999), AB „Mažeikių elektrotechnika“ direktoriaus pavaduotojas 

gamybai (1999–2000), Mažeikių rajono Reivyčių seniūnijos seniūnas (2001–2007), Lietuvos kino mė-

gėjų sąjungos narys Repšys Jonas. 
 

75 metai, kai mieste 1946-01-20 įsteigti Mažeikių kultūros namai, kurie 1996-12-19 tapo 

Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centru. Pirmasis direktorius – Edvardas Karanauskas. 
 

85 metai, kai Mažeikių rajono Žiogaičių kaime 1936-01-22 mirė (palaidotas Viekšnių kapi-

nėse) poetas simbolistas, publicistas, spaudos bendradarbis Skabeika Leonas. Gimė 1904-08-20 Žio-

gaičių kaime. 
 

70 metų, kai kaime 1951-01-25 buvo įkurta Krakių biblioteka, Mažeikių rajono savivaldy-

bės viešosios bibliotekos filialas. 
 

 115 metų, kai Plungės rajono Žemaičių Kalvarijos miestelyje 1906-01-27 gimė Sedos viduri-

nės mokyklos mokytojas (1924–1927), Freiburge (Vokietija) leidyklos steigėjas (1946), spaudos ben-

dradarbis, rašytojas Abelkis Povilas (slap. P. Tulpė). Mirė 1957-08-07 Čikagoje (JAV).  
 

 70 metų, kai Šiauliuose 1951-01-27 gimė gydytoja higienistė, Jurbarko sanitarijos-epidemio-

logijos stoties gydytoja epidemiologė (1977–1978), Mažeikių sanitarinės epidemiologinės stoties ko-

munalinės higienos gydytoja (1978–1982), Telšių Visuomenės sveikatos centro Mažeikių filialo vy-

riausioji gydytoja (1983–2003), Mažeikių rajono tarybos deputatė (1990–1995), Mažeikių rajono savi-

valdybės administracijos direktorė (2003 m. nuo balandžio iki lapkričio mėnesio), Telšių Visuomenės 

sveikatos centro Mažeikių skyriaus vedėja (2003–2015), Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė 

(1995–2003, 2007–2015, nuo 2019 m.), Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotoja visuomeni-

niais pagrindais (2007–2011), Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotoja (2015–2019), epide-

miologė Macijauskienė (Vinčaitė) Irena. 
 

 50 metų, kai Mažeikių rajono Židikų miestelyje 1971-01-27 gimė tapytoja, tarptautinių tapy-

bos plenerų dalyvė (nuo 1995 m.), dailės mokytoja metodininkė, viena iš projekto ,,Baimės laboratori-

ja“ vedančiųjų Butnoriutė Kruopienė Skaidrė.  
 

 70 metų, kai Mažeikių rajono Kulšėnų kaime 1951-01-28 gimė istorikė, Kretingos 8-metės 

mokyklos mokytoja (1973), LKJS Kretingos rajono komiteto III sekretorė (1973–1980), muziejininkė, 

Kretingos muziejaus direktorė (nuo 1980 m.), Lietuvos muziejų tarybos bei Lietuvos savivaldybių mu-

ziejų direktorių bendrijos tarybos narė, Kretingos rajono tautodailininkų vadovė (1985–1996), viena iš 

pirmosios kraštiečių kūrybinės stovyklos Kretingos rajono Kartenos miestelyje organizatorių (1997), 

klubo „Kretingos krašto ainiai“ pirmininkė, Lietuvos muziejų asociacijos ir Savivaldybių muziejų ben-

http://www.mke.lt/Biblioteka
http://www.mke.lt/Biblioteka
https://lt.wikipedia.org/wiki/Breisgau_Freiburgas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vokietija
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drijos narė, grafų Tiškevičių koplyčios-mauzoliejaus atnaujinimo Kretingoje projekto iniciatorė (2018), 

respulikinio „Muziejų kelio“ Žemaitijoje koordinatorė, LDK Gedimino V laipsnio ordino Riterio kry-

žiaus kavalierė (1996), Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijos laureatė (2009, 2016), 

Kretingos rajono laikraščio „Pajūrio naujienos“ skaitytojų išrinkta 2015-ųjų Metų žmogumi, LR Kultū-

ros ministerijos sidabro garbės ženklo „Nešk savo šviesą ir tikėk“ nominantė (2015), LR Vyriausybės 

Kultūros ir meno premijos laureatė (2019), Vakarų Lietuvos Dvarų ir parkų asociacijos valdybos narė, 

Žemaičių kultūros draugijos ir Kretingos miesto bendruomenės tarybos narė, poetė Kanapkienė Vida. 

Mokėsi 1961–1968 m. Sedos vidurinėje mokykloje. 
 

95 metai, kai Mažeikių apskrities Tirkšlių miestelyje 1926-01-31 gimė Darbėnų pradžios 

mokyklos (1944–1945) ir Kauno 2-osios mergaičių vidurinės mokyklos mokytojas (1948–1950), Kau-

no dešimtmetės muzikos mokyklos (1951–1952) ir Kauno Juozo Gruodžio muzikos mokyklos mokyto-

jas (1950–1954), Lietuvos kompozitorių sąjungos narys (1954), Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 

dėstytojas (1954–1994), Lietuvos valstybinės premijos laureatas (1957, 1960), Lietuvos nusipelnęs me-

no veikėjas (1959), liaudies artistas (1976), profesorius (1982), pirmojo lietuviško polifonijos vadovė-

lio autorius, muzikos filmams bei spektakliams kūrėjas, šešių lietuviškų operų, leidinių muzikos tema 

autorius Klova Vytautas. Mirė 2009-12-10 Vilniuje, palaidotas Antakalnio kapinėse.  
 

VASARIS 
 

60 metų, kai mieste 1961-02-01 įkurta Mažeikių mokykla-internatas, kuri 2013-09-01 tapo 

„Jievaro“ pagrindine mokykla, specialiojo ugdymo įstaiga Mažeikiuose. Pirmasis direktorius Vaclovas 

Sakavičius. 
 

80 metų, kai Mažeikių apskrities Židikų valsčiaus Padarbų kaime 1941-02-02 gimė Kauno 

centrinės ligoninės gydytojas (1964–1966), Kauno medicinos instituto dėstytojas (nuo 1966 m.), bio-

medicinos mokslų daktaras, profesorius (1993), Kauno medicinos akademijos Patologinės anatomijos 

katedros vedėjas (1989–1992), profesorius (1993), Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Pa-

tologinės anatomijos klinikos vadovas (2003–2009), patologinės anatomijos vadovėlių bendraautorius, 

daugiau kaip 100 mokslinių straipsnių autorius Gailys Romualdas. Mirė 2017-02-15 Kaune.  
 

45 metai, kai savo veiklą 1976-02-06 pradėjo Mažeikių lopšelis-darželis „Žilvitis“, viena iš 

seniausių ikimokyklinių įstaigų mieste. 
 

 90 metų, kai Mažeikiuose 1931-02-07 gimė tapytojas, Lietuvos valstybinio dailės instituto 

dėstytojas (1957–1988), Lietuvos dailininkų sąjungos narys (1957), Dailės fondo pirmininkas (1964–

1968), Vilniaus dailės instituto prorektorius (1969–1974), docentas (1970), Vilniaus dailės akademijos 

rektorius (1974–1989), profesorius (1980), Šiaulių pedagoginio instituto (nuo 1997 m. Šiaulių universi-

tetas) Menų fakulteto Tapybos katedros profesorius (nuo 1989 m.) ir kelių kadencijų senato narys, Lie-

tuvos valstybinės premijos laureatas (1968), Lietuvos nusipelnęs meno veikėjas (1974), liaudies daili-

ninkas (1981), vienas talentingiausių koloristų lietuvių tapyboje Gečas Vincentas. Mirė 2020-06-17 

Vilniuje.  
 

 70 metų, kai Šilalės rajono Gedminiškės kaime 1951-02-07 gimė energetikas šilumininkas, 

Mažeikių J. Garelio elektrotechnikos gamyklos inžinierius šilumininkas (1974–1980), Mažeikių elek-

trotechnikos gamyklos Šiluminio baro viršininkas (1980–1993), UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ kati- 

linės viršininkas (1993–1999), UAB „Mažeikių vandenys“ direktorius (1999–2016), Mažeikių rajono 

savivaldybės tarybos narys (nuo 2019 m.), apdovanojimo „Šaulių žvaigždė“ kavalierius (2008), meda-

lio „Už nuopelnus“ kavalierius (2013), Lietuvos šaulių sąjungos narys (nuo 1992 m.) ir Telšių apskri-

ties Žemaitijos šaulių 8-osios rinktinės Mažeikių 801 kuopos vadas Trakinis Pranas. 
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 125 metai, kai Viekšnių valsčiaus Gyvolių kaime 1896-02-08 gimė Lietuvos kariuomenės sa-

vanoris (1919), Karo mokyklos iždininkas bei rūmų komendantas (1924–1928), Lietuvos nepriklauso-

mybės ir Savanorių medalių kavalierius (1928), Kaune kariuomenės generalinio štabo Spaudos ir švie-

timo skyriaus karinės bibliotekos viršininko padėjėjas (1935–1940), kapitonas (1936), LDK Gedimino 

4 laipsnio ordino kavalierius (1939), Viekšnių nacionalistų būrio štabo viršininkas (1941), Viekšnių 

valsčiaus viršaitis (1941–1943), Viekšnių progimnazijos lietuvių kalbos mokytojas (1943–1944), trem-

tinys Mačys (Mačius) Juozas. Mirė 1966-09-17 Kaune, palaidotas Palangos kapinėse.  
 

 75 metai, kai Mažeikių rajono Urvikių kaime 1946-02-10 gimė Radviliškio V. Valsiūnienės 

vidurinės mokyklos (1968–1973) bei Radviliškio 3-iosios vidurinės mokyklos anglistas (1973–1977), 

Radviliškio 5-osios vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas (1977–1980), Mažeikių 5-osios vi-

durinės mokyklos direktorius (1980–1989), Mažeikių rajono Švietimo skyriaus vedėjas (1989–1990 ir 

1996–2004), Mažeikių rajono savivaldybės valdytojo pavaduotojas (1990–1993), Lietuvos-Didžiosios 

Britanijos draugijos narys, UAB „Romar“ vadybininkas, vertėjas (1993–1996), Mažeikių M. Račkaus-

ko gimnazijos anglų kalbos mokytojas ekspertas (1990–2002), Mažeikių „Rotary“ klubo narys, anglų 

kalbos egzamino bei projekto „Year 12“ testų rengimo grupės narys Eičinas Edvardas Benediktas.  
 

45 metai, kai Omahoje (JAV) 1976-02-12 mirė kompozitorius, Lietuvos kariuomenės kapel-

meisteris įvairiuose pulkuose (1921–1935), Šiaulių gimnazijos muzikos mokytojas bei vyrų choro „Put-

pelės“ įsteigėjas, simfoninio ir pučiamųjų orkestrų vadovas (1924–1932), leidinio „Lietuviški maršai“ 

autorius (1929), Kretingos šaulių rinktinės orkestro kapelmeisteris (1932), Vytauto Didžiojo 3-ojo pės-

tininkų pulko pučiamųjų orkestro Kėdainiuose kapelmeisteris ((1935–1937), LDK Gedimino V laips-

nio ordino kavalierius (1937), Lietuvos vidaus reikalų ministerijos reprezentacinio policijos pučiamųjų 

orkestro Kaune dirigentas ir vadovas (1937–1944), Šaulių sąjungos orkestrų instruktorius bei Lietuvos 

muzikų draugijos Orkestrų sekcijos vedėjas ir orkestrų sąskrydžių organizatorius (nuo 1939 m.), Kauno 

vakarinių muzikos kursų pučiamųjų instrumentų klasės vedėjas ir mokytojas (1940–1941), Vokietijoje 

Kemptono lietuvių stovyklos choro „Lithuania“ organizatorius (1945), Vokietijos Hanau miesto an-

samblio „Dainava“ vadovas (1946–1948), lietuvių chorų vadovas Baltimorėje, Čikagoje bei Omahoje 

(1949–1957), tarpukario Lietuvos maršų karalius, valsų, chorų dainų autorius Jonušas Bronius, kurį 

laiką gyvenęs ir dirbęs Renave, Mažeikiuose. Gimė 1899-02-27 Skuodo rajono Ylakių valsčiaus Pašilės 

kaime. Palaikai 2009-06-06 perlaidoti Skuodo rajono Ylakių miestelio kapinėse. 
 

25 metai, kai Vilniuje 1996-02-13 mirė (palaidotas Karveliškių kapinėse) biologas, Botani-

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

nės fiziologijos sektoriaus asistentas (1992–1994), VU dėstytojas (1993–1994), gamtos mokslų dakta-

ras (1993), Botanikos instituto mokslo darbuotojas (1994–1996), Lietuvos augalų fiziologų draugijos ir 

Niujorko mokslo akademijos tikrasis narys, mokslinių straipsnių, fantastinių novelių autorius Stočkus 

Alvidas. Gimė 1964-01-14 Rokiškio rajono Šilaikių kaime. Gyveno 1973–1982 m. Plinkšėse, baigė 

1982 m. Mažeikių rajono Sedos vidurinę mokyklą.  
 

115 metų, kai Telšių apskrities Židikų valsčiaus Čepiškės kaime 1906-02-15 gimė inžinierius 

mechanikas, vienas iš metalo apdirbimo pramonės kūrėjų, Lietuvos mašinų gamybos pradininkas, VDU 

Metalo technologijos katedros asistentas, Kauno ginklų dirbtuvių vedėjas, vėliau vyriausiasis inžinie-

rius, VDU Technikos fakulteto dėstytojas (1944–1946), Kauno universiteto dėstytojas (1946–1951), 

KPI Mašinų gamybos technologijos katedros įkūrėjas ir pirmasis vedėjas (1951–1985), docentas 

(1960), KPI Mechanikos fakulteto prodekanas (1953–1962), pirmasis KPI Mašinų gamybos fakulteto 

dekanas (1962–1972), Lietuvos nusipelnęs inžinierius (1964), profesorius (1965), Lietuvos valstybinės 

premijos laureatas (1973), mokslinių ir metodinių tarybų narys, mašinų gamybos terminijos tobu-

lintojas, žodyno „Mašinų gamybos terminai“ sudarytojas (1993), vadovėlių, monografijų, straipsnių 

autorius Kumpikas Leopoldas. Mirė 1993-07-30 Kaune. 

http://www.mke.lt/Viek%C5%A1ni%C5%B3_vals%C4%8Dius
http://www.mke.lt/Viek%C5%A1ni%C5%B3_vals%C4%8Dius
http://www.mke.lt/Viek%C5%A1ni%C5%B3_vals%C4%8Dius
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70 metų, kai Mažeikių rajono Sedos mieste 1951-02-15 gimė gydytojas traumatologas, orto-

pedas, Alytaus rajono centrinės ligoninės gydytojas (1975–1979), Vilniaus I-osios klinikinės ligoninės 

gydytojas (1986–1990), docentas (1991), Respublikinės Vilniaus universiteto ligoninės Traumatologi-

jos ir ortopedijos klinikos vadovas (1992–2012), Lietuvos traumatologų ir ortopedų draugijos preziden-

tas (1992–1996), nuo 1996 m. Europos ortopedų traumatologų draugijų federacijos mokslinis konsul-

tantas, nuo 1991 m. Respublikinės Vilniaus universiteto ligoninės ortopedas-traumatologas, biomedi-

cinos mokslų daktaras, trijų vadovėlių bendraautorius, mokslinių publikacijų ir dviejų išradimų autorius 

Kocius Manvilius.  
 

60 metų, kai 1961-02-15 įkurta Mažeikių sporto mokykla, moksleivių formaliojo papildo-

mo ugdymo įstaiga. Iš pradžių Mažeikių vaikų ir jaunių sporto mokykla buvo atidaryta Sedoje, tuomet 

veikė tik krepšinio ir stalo teniso skyriai. Pirmasis vadovas – treneris Simonas Kaknevičius, vadovavęs 

1961–1966 m.  
 

 115 metų, kai Mažeikių apskrities Leckavos miestelyje 1906-02-17 gimė Lietuvos valstybės 

kontrolės (1927–1933) ir Užsienio reikalų ministerijos tarnautojas (1933–1936), teisininkas, neoficia-

lios Lietuvos atstovybės Paryžiuje atašė (nuo 1936 m.), Lietuvos atstovybės Paryžiuje antrasis sekreto-

rius ir prekybos skyriaus vedėjas (nuo 1938 m.), Nicos dailės sąjungos narys (1945), nuolatinis Nicos 

dailės sąjungos metinių moderniojo meno parodų dalyvis, Prancūzijos Vifranšo miestelyje vienas iš 

Nepriklausomų dailininkų sąjungos steigėjų (1951) ir jos vicepirmininkas, Tiubingene (Vokietija) lietu-

vių pabėgėlių globėjas (1949–1951), dailininkas Liutkus Antanas. Mirė 1970-02-09 Paryžiuje.  
 

  25 metai, kai Vilniuje 1996-02-18 mirė lituanistė, dialektologė, filologijos mokslų daktarė 

(1992), VU Bendrosios kalbotyros katedros dėstytoja, žemaičių fonetikos tyrinėtoja, mokslinių straips-

nių autorė Mažiulienė-Remenytė Irena Ieva. Gimė 1958-03-11 Mažeikių rajono Domėnų kaime. 
 

 60 metų, kai Marijampolėje 1961-02-19 gimė choreografijos mokytoja ekspertė, Mažeikių 

vaikų muzikos mokyklos Choreografijos skyriaus vedėja (1983–1993), vaikų ir jaunimo liaudiškų šo-

kių studijos „Kauškutis“ įkūrėja (1988) bei meno vadovė, LR meno saviveiklos žymūnė (1988), Ma-

žeikių choreografijos mokyklos direktoriaus pavaduotoja (1993–1994), Mažeikių choreografijos moky-

klos direktorė (nuo 1994 m.), ilgametė Mažeikių rajono meno tarybos narė, Mažeikių krašto kultūros 

premijos laureatė (2004), Moksleivių dainų, Pasaulio lietuvių, Lietuvos dainų švenčių baletmeisterė ir 

vyresnioji baletmeisterių asistentė, choreografinių vaizdelių kūrėja Tendienė (Pliopytė) Jolanta.  
 

90 metų, kai Kėdainių apskrities Gudžiūnų kaime 1931-02-21 gimė veterinarė, Biržų ir Jur-

barko maisto produktų kontrolės stoties vedėja (1955–1958), Kelmės veterinarinės bakteriologijos la-

boratorijos gydytoja-epizootologė (1959), Lietuvos MA Biologijos, Zoologijos ir parazitologijos ins-

titutų aspirantė (1959–1962), Zoologijos ir parazitologijos instituto jaunesnioji mokslinė bendradarbė 

(1962–1989), akademiko E. Pavlovskio medalio kavalierė (1984), Lietuvos kultūros žymūnė (1989), 

Žemaičių kultūros draugijos Vilniaus skyriaus tarybos narė ir šios draugijos garbės narė, Ekologijos in-

stituto vyresnioji mokslinė bendradarbė (1990–1992), biomedicinos mokslų daktarė (1993), akademi-

ko P. Šivickio vardinės premijos laureatė (1993), viena iš Baltijos parazitologų draugijos kūrėjų (1993), 

pirmoji Baltijos parazitologų draugijos mokslinė sekretorė (1993–1997), Lietuvos teriologų, helminto-

logų ir protozoologų draugijų narė, atminimo ženklo „Už nuopelnus Žemaitijai“ kavalierė (2019), me-

todinių nurodymų kovai su invazinėmis gyvulių ligomis, monografijų, mokslinių straipsnių ir informa-

cinių leidinių autorė, žymiausia pasaulio kokcidiologė Musteikytė-Arnastauskienė Eugenija Aldona 

Tamara. Baigė 1949 m. Mažeikių gimnaziją. 
 

135 metai, kai Viekšniuose 1886-02-23 gimė lietuvių kultūrinės veiklos organizatorius, ma-

tematikas, 1905 m. revoliucijos dalyvis, pramoninis inžinierius, Peterburgo ginklų fabriko direktorius 

http://www.mke.lt/Dom%C4%97nai
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(1914–1917), Laikinojo Vilniaus lietuvių komiteto narys (1920), Kaune Krašto apsaugos ministerijos 

artilerijos tiekimo viršininko pavaduotojas (1922) ir viršininkas (1922–1926), Kauno „Aušros“ gimna- 

zijos (1922–1924) ir Suaugusiųjų gimnazijos mokytojas (1925), Aukštųjų karininkų kursų dėstytojas 

(1923–1925), VDU Kaune (iki 1930 m. Lietuvos universitetas) docentas (1922–1939) ir Matematinės 

analizės katedros vedėjas (1931–1939), profesorius (1928), vienas iš Klaipėdos kultūrinio bendradar-

biavimo sąjungos steigėjų (1933), Lietuvos gamtininkų draugijos Matematikos sekcijos pirmininkas 

(nuo 1934 m.), Lietuvių ir ukrainiečių draugijos paskutinysis pirmininkas, leidinio „Lietuviškoji enci-

klopedija“ Matematikos skyriaus redaktorius (1934–1944),VU ordinarinis profesorius (1940–1944), 

Matematikos ir gamtos fakulteto prodekanas, matematikos grupės vedėjas (1946–1949), Pabaltijo uni-

versiteto Hamburge bei Pinneberge (Vokietija) profesorius, lietuviškų bei lenkiškų Vilniaus laikraščių 

bendradarbis, apie 300 straipsnių, įvairių leidinių ir pirmųjų matematikos vadovėlių autorius Biržiška 

Viktoras. Mirė 1964-01-27 Čikagoje (JAV). Palaikai perlaidoti 2018-07-11 Vilniaus senosiose Rasų 

kapinėse.  
 

 75 metai, kai Mažeikių rajono Židikų kaime 1946-02-24 gimė Mažeikių elektrotechnikos 

gamyklos kontrolierius (1966–1969) bei kontrolės meistras (1969), Mažeikių kompresorių gamyklos 

Techninės kontrolės skyriaus meistras (1969–1975) ir įrankių ūkio vyresnysis inžinierius (1975–1976), 

Mažeikių 50-osios PTM gamybinio mokymo meistras (1989–1979), Moksleivių profesinės sąjungos 

Vietos komiteto pirmininkas (1979–1989), Mažeikių 50-osios PTM vyriausiasis meistras (1989–1990), 

Mažeikių politechnikos mokyklos direktoriaus pavaduotojas (1990–1995), Mažeikių politechnikos mo-

kyklos direktorius (1995–2010) Girdvainis Stasys. 
 

55 metai, kai Viekšniuose 1966-02-28 mirė fotografas, laikrodininkas, juvelyras Kinčinas 

Jonas. Gimė 1900-02-09 Viekšniuose. 
 

KOVAS 
 

60 metų, kai Mažeikiuose 1961-03-02 gimė ekonomistas, Mažeikių statybos tresto Gamybi-

nės technologinės komplektavimo valdybos (GTKV) krovėjas (1984–1986) bei viršininko pavaduoto-

jas (1986–1989), viršininkas (1989–1990), Mažeikių statybos tresto valdytojo pavaduotojas, (GTKV) 

viršininkas (1990–1991), Valstybinės statybos įmonės (GTKV) viršininkas (1991–1992), UAB „Ma-

žeikių Varduva“ generalinis direktorius (1992–1999, 2002–2011), Klaipėdos valstybinio jūrų uosto di-

rekcijos generalinis direktorius (1999–2002), Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys (1997–2000, 

2003–2011), Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotojas visuomeniniais pagrindais (2002–2007), 

Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotojas (2011–2012), Mažeikių Rotary klubo narys ir pirma-

sis prezidentas (1996), Mažeikių verslininkų asociacijos įkūrėjas (2002), Šiaulių pramonės ir prekybos 

amatų rūmų tarybos narys (2002–2007, 2009–2011), LR Seimo narys (2012–2020), Mažeikių rajono 

savivaldybės mero patarėjas (nuo 2020-12-28), Lietuvos verslo konfederacijos „ICC Lietuva“ prezidiu-

mo narys, Mažeikių verslininkų asociacijos garbės prezidentas, Klaipėdos vadovų klubo ir Klaipėdos 

pramonininkų asociacijos narys Bartkevičius Kęstutis. 
 

 15 metų, kai mieste 2006-03-02 įregistruota VŠĮ „Viekšnių bendruomenės centras“, tei-

kianti paslaugas seniūnijos gyventojų poreikiams tenkinti. 
 

10 metų, kai 2011-03-03 įregistruotas Mažeikių Rotary klubas „Liberta“. 
 

 145 metai, kai Tirkšlių valsčiaus Mažaičių kaime 1876-03-06 gimė knygnešys, 1905 m. re-

voliucijos dalyvis, pirmojo lietuviško vakaro Renave organizatorius (1912), politinis kalinys Skeivys 

Antanas. Mirė 1914-07-09 Mažaičių kaime, palaidotas Renavo kapinėse.  
 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Hamburgas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Pinebergas
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50 metų, kai Kaune 1971-03-08 mirė (palaidotas Mažeikių evangelikų liuteronų kapinėse) 

Mažeikių rajono Tirkšlių valsčiaus daraktorius (1905–1906), Šiaulių bei Raseinių apskričių kaimo pra-

džios mokyklų mokytojas (1907–1911), Raseinių rajono Girkalnio pagrindinės mokyklos mokytojas 

(1911–1912), pirmasis Vilniaus apskrities teisėjas (1918), Vilniaus Onos Mašiotienės mergaičių gimna-

zijos mokytojas (1919–1920), teisėjas bei tardytojas Rokiškyje ir Ukmergėje, Lietuvos Raudonojo kry-

žiaus specialiosios misijos narys, Teisingumo ministerijos tarnautojas (1920–1921), Kauno apygardos 

teismo narys (1921–1924), advokatas (1924–1925), vyresnysis notaras (1926–1928 m. su pertraukomis 

iki 1944 m.), Klaipėdos krašto gubernatūros tarnautojas (1931–1932), Lietuvos evangelikų liuteronų 

bažnyčios (LELB) Konsistorijos teisminių bylų tvarkytojas (1937–1944), Kauno viešosios bibliotekos 

rankraštyno darbuotojas (1944–1947), Kaune elitinės bibliofilų „XXVII Knygų mėgėjų draugijos“ na-

rys, LELB Konsistorijos juriskonsultantas, evangelikų liuteronų kunigas (nuo 1952 m.), Alkiškių evan-

gelikų liuteronų parapijos kunigas (1953–1955), LELB Konsistorijos pirmininkas ir bažnyčios vysku-

pas (1955–1970), bibliofilas, periodinio leidinio „Lietuvos evangelikų bažnyčios kalendorius“ redakto-

rius (1956–1960, 1968–1970), LELB garbės vyskupas (1970), knygų apie civilinę teisę ir pedagogikos 

istoriją autorius, spaudos bendradarbis Burkevičius Vilhelmas Žanas. Gimė 1885-12-06 Tukumo ap-

skrities Jaunaucės valsčiaus Miltikių kaime. Lankė 1893–1898 m. Mažeikių parapinę mokyklą. 
 

15 metų, kai Niujorke (JAV) 2006-03-08 mirė jūrų skautų draugovės įkūrėjas Telšiuose 

(1927), ekonomistas, Lietuvos užsienio reikalų ministerijos darbuotojas (1931–1936), korespondentas 

JAV (1937–1940), vienas iš korporacijos „Ramovė“ steigėjų bei pirmasis jos vicepirmininkas, Lietuvos 

generalinio konsulato Niujorke (JAV) sekretorius (1936–1939), konsulinis atašė (1939–1951), vicekon-

sulas (1951–1965), konsulas (1965–1967), generalinis konsulas (1967–1991), pirmasis atkurtos Lietu-

vos valstybės ambasadorius prie Jungtinių Tautų (1991–1994), publicistas, knygų bei straipsnių JAV 

lietuvių spaudoje autorius Simutis Anicetas. Gimė 1909-02-11 Mažeikių apskrities Tirkšlių miestelyje. 

Palaikai 2007-05-22 perlaidoti Vilniaus Antakalnio kapinėse. 
 

90 metų, kai Akmenės rajono Žibikų kaime 1931-03-09 gimė Mažeikių rajono Žemalės pag-

rindinės mokyklos mokytoja (1951–1960, 1975–1993) ir direktoriaus pavaduotoja (1960–1966, 1968–

1975)), Žemalės pagrindinės mokyklos direktorė (1966–1968, 1994–1997), matematikė Darginavičie-

nė (Viliutė) Valerija. Mirė 2014-11-17 Mažeikiuose.  
 

 20 metų, kai Mažeikiuose 2001-03-09 įregistruotas ambulatorinės dializės centras UAB 

„Dialimeda“, atliekantis dializės procedūras inkstų nepakankamumu sergantiems ligoniams.  
 

85 metai, kai Krasnojarsko krašto Novorosijsko mieste 1936-03-10 gimė karininkas, Mažei-

kių kompresorių gamyklos vyriausiasis inžinierius (1978–1998), Mažeikių kompresorių gamyklos 

„Oruva“ direktoriaus pavaduotojas (dirbo 25 m.), dailininkas, Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys 

(1968), liaudies meistras, juvelyras, paveikslų iš metalo kalėjas Celikas Anatolijus. Mirė 2010 m. lap-

kričio mėnesį Mažeikiuose. 
 

95 metai, kai Kaune 1926-03-13 gimė aktorė, skaitovė, dainų ir šokių ansamblio „Lietu-

va“ pranešėja (1950–1956), Lietuvos radijo diktorė (nuo 1956 m.), bajoraitė, Lietuvos bajorų karališ-

kosios sąjungos vadovė (2000–2008),Vilniaus senamiesčio klubo narė (nuo 1991 m.), renginių vedėja, 

dviejų atsiminimų knygų autorė Nasvytytė Undinė. Nuo 1933 m. vasaras leisdavo tėvo Kazimiero Na-

svyčio nupirktame Mažeikių rajono Dautarų dvare. Mirė 2016-06-27 Vilniuje, palaidota Antakalnio 

menininkų kalnelyje.  
 

 25 metai, kai 1996-03-14 įregistruotas Mažeikių Rotary klubas. Pirmasis prezidentas buvo 

Kęstutis Bartkevičius. 
 

https://lt.wikipedia.org/wiki/1885
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Tukumo_apskr&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Tukumo_apskr&action=edit&redlink=1
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110 metų, kai Mažeikių apskrities Židikų kaime 1911-03-15 gimė Lietuvos šaulių sąjungos 

narys, Rokiškio miškų urėdijos Skapiškio girininkijos žvalgas (1931), Žalgirio miškų urėdijos žvalgas 

(1932), Panevėžio miškų urėdijos Raguvėlės girininkas (1934–1940), Lietuvos miškų pramonės liau-

dies komisariato Vyriausiosios miškų ūkio valdybos viršininko pavaduotojas (1940–1941), Marių auto-

nominės respublikos miškų taksuotojas (1941), 16-osios lietuviškosios divizijos pulko štabo viršininko 

pavaduotojas (1942–1944), Vyriausiosios miškų ūkio valdybos viršininkas, Kauno miškų ūkio ir gamy-

bos tresto valdytojas (1944–1947), Lietuvos miškų ūkio ministras (1947–1953), Lietuvos žemės ūkio ir 

paruošų ministro pavaduotojas (1953–1956), Vyriausiosios miškų ūkio valdybos viršininkas (1956–

1957), Lietuvos miškų ūkio ir miško pramonės ministras (1957–1978), Lietuvos nusipelnęs miškinin-

kas (1967), periodinio leidinio „Girios“ leidybos organizatorius (1970), mokslinių knygų, straipsnių 

apie miškininkystę ir miško ūkį autorius Matulionis Algirdas. Mirė 1980-04-19 Vilniuje, palaidotas 

Antakalnio kapinėse.  
 

 15 metų, kai Mažeikių rajono Viekšnių mieste 2006-03-15 mirė poetas, Akmenės vidurinės 

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

(1952–1953), Viekšnių vidurinės mokyklos lituanistas (1953–1994) ir mokyklos kraštotyros draugijos 

narys, Lietuvos meno saviveiklos žymūnas (1963), Lietuvos liaudies švietimo pirmūnas (1977), Viekš-

nių etnografinio ansamblio „Poilsėlis“ narys, Biržiškų draugijos ir Viekšnių kultūros namų dramos ra-

telio narys, tekstų renginiams ir montažams, scenarijų agitmeninėms brigadoms ir literatūrinių kompo-

zicijų autorius Ablingis Stasys. Gimė 1929-01-18 Purvių II kaime. 
 

5 metai, kai Vilniuje 2016-03-16 mirė (palaidotas Antakalnio kapinių Signatarų kalnelyje) 

istorikas, Molėtų rajono LKP komiteto sekretorius (1953–1959), Širvintų rajono LKP komiteto sekre-

torius (1959–1962), Ignalinos rajono tarybos Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas ir LKP 

komiteto sekretorius (1962–1967), LKP CK instruktorius, skyriaus vedėjas (1967–1988), LKP CK sek-

retorius (1969–1971), Politinio švietimo namų vedėjas (1971–1981), kontrolės komisijos prie LKP CK 

pirmininkas (1984–1985), LKP CK organizacinio darbo skyriaus vedėjas (1985–1988), LKP CK antra-

sis sekretorius (1988–1991), Aukščiausiosios Tarybos Atkuriamojo Seimo deputatas (1990–1992), Lie-

tuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo akto signataras (1991-03-11), LR Prezidento Algirdo Brazau-

sko patarėjas (1992–1997), Signatarų klubo narys Beriozovas Vladimiras. Gimė 1929-09-29 Mažeikių 

apskrities Viekšnių miestelyje.  
 

75 metai, kai Mažeikių rajono Juodeikių kaime 1946-03-17 mirė (palaidotas Pikelių 

kapinėse) knygnešys Ercupas (Erkumas, Erkūnas) Kazimieras. Gimė 1859-05-24 Juodeikių kaime.  
 

205 metai, kai Telšių apskrities Žarėnų miestelyje 1816-03-21 gimė Mažeikių rajono Lecka-

vos Šv. Lauryno bažnyčios (1839–1843) ir Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios 

vikaras (1843–1845), Mažeikių rajono Tirkšlių Kristaus Karaliaus bažnyčios vikaras (1845–1850) ir 

Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios administratorius (1850–1853), Radviliškio rajono Grinkiškio 

Švč. Mergelės Marijos apsilankymo bažnyčios vikaras (1854), Tirkšlių Kristaus Karaliaus bažnyčios 

vikaras (1855), Telšių rajono Nevarėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčios kuratas (1956–1858), Plungės 

rajono Kulių Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčios altaristas (1858–1863, 1886–1894), Plungės rajono Ša-

teikių Šv. evangelisto Morkaus bažnyčios kuratas (1863–1865) bei klebonas (1865–1886) Jaselskis 

Pranciškus. Mirė 1894-08-13 Plungės rajono Kulių miestelyje. 
 

85 metai, kai Viekšniuose 1936-03-21 mirė chorvedys, Viekšnių vidurinės mokyklos daina-

vimo mokytojas (1921–1927), vargonininkas Kačinskas Jeronimas. Gimė 1872-09-30 Raseinių ap-

skrities Girkalnio miestelyje.  
 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Vilnius
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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 65 metai, kai Mažeikiuose 1956-03-22 mirė (palaidota miesto kapinėse) prozininkė, apysa-

kos „Kumečio duktė“ autorė Pračkauskaitė Cecilija. Gimė 1910-07-02 Mažeikių apskrities Buknai-

čių kaime. 
 

 85 metai, kai Akmenės rajone 1936-03-26 gimė ilgametė Viekšnių vidurinės mokyklos šokių 

kolektyvų bei lėlių teatro vadovė, lituanistė, Biržiškų draugijos folklorinio ansamblio „Poilsėlis“ įkūrė-

ja (1989), švenčių scenarijų autorė Kontutienė (Lazdauskaitė) Ona Nijolė. Mirė 2007-02-27 Mažei-

kių rajono Viekšnių mieste.  
 

75 metai, kai Viekšnių valsčiaus Pakalupio kaime 1946-03-26 gimė Valstybinio jaunimo tea-

tro scenos darbininkas, vyriausiasis scenos mašinistas (1967–1970), Valstybinio jaunimo teatro elektri-

kas apšvietėjas, vyriausiasis administratorius (1972–1973), Lietuvos bibliotekininkų draugijos atkuria-

mojo suvažiavimo dalyvis (1989), Lietuvos garbės kraštotyrininkas (2001), vienintelės Lietuvoje kom-

piuterinės knygos „Viekšnių kraštas: bibliografija ir žinios krašto istorijai“ sudarytojas (2007), Mažei-

kių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Palnosų filialo bibliotekininkas (1979–2008), Šatrijos Ra-

ganos premijos laureatas (2014), bibliografas, spaudos bendradarbis Kerys Bronislovas.  
 

100 metų, kai Mažeikiuose 1921-03-27 mirė fotografas Motuzas Bonaventūras. Gimė Se-

doje 1895-07-14. 
 

BALANDIS 
 

30 metų, kai mieste 1991-04-04 įkurtas Mažeikių rajono diabetikų klubas „Žemaičių spė-

ka“, priklausantis nevyriausybinių organizacijų asociacijai. Pirmoji klubo pirmininkė buvo kinezitera-

peutė Guoda Lomsargienė. 
 

90 metų, kai Mažeikiuose apskrities savivaldybė 1931-04-08 pastate atidarė kino teatrą, 

veikusį tik 170 dienų.  
 

20 metų, kai mieste 2001-04-12 įkurtas literatų klubas „Erdvė“, nuo 2014-07-02 Mažeikių 

menų studija „Erdvė“.  
 

10 metų, kai prie Mažeikių kultūros centro pastato 2011-04-12 atidengta memorialinė lenta 

su užrašu „Lietuvos Respublikos Prezidentui Algirdui Mykolui Brazauskui, prisidėjusiam ku-

riant ir statant Mažeikių miestą“. 
 

 65 metai, kai Skuodo rajono Puokės kaime 1956-04-15 gimė Mažeikių rajono centrinės ligo-

ninės gydytojas traumatologas (1981–1995) bei vyriausiojo gydytojo pavaduotojas (1984–1995), Ma-

žeikių rajono tarybos deputatas (1990–1995), Mažeikių rajono savivaldybės meras (1995–1996), LR 

Seimo narys (1996–2000), LR Savivaldybių ir valdymo reformų ministras (1999–2000), UAB „Žemai-

tijos leidyba“ direktorius (2001–2004), Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys (2011–2019), Ma-

žeikių ligoninės gydytojas traumatologas-ortopedas (2004–2012), Žemaičių fondo steigėjas, Klaipėdos 

krašto ortopedų traumatologų draugijos narys, Mažeikių sveikatos asociacijos pirmininkas, Mažeikių 

Rotary klubo narys, Telšių ligoninės Ortopedijos-traumatologijos skyriaus vedėjas (2012–2019), nuo 

2019 m. Mažeikių ligoninės direktorius Kaktys Sigitas. 
 

130 metų, kai Tverės gubernijos Bežecko mieste 1891-04-18 gimė chirurgas, Marių respub-

likos Joškar Olos miesto ligoninės vadovas (1920), Mažeikių ligoninės chirurgas (1923–1965), Mažei-

kių ligoninės klinikinės laboratorijos steigėjas (1926), naujos Mažeikių ligoninės statybos iniciatorius, 

vadovas (1938–1941), Chirurgijos skyriaus vadovas (1949–1965), pirmosios Lietuvoje širdies operaci-

https://lietuvai.lt/wiki/Ma%C5%BEeiki%C5%B3_rajono_taryba_1990-1995_m.
https://lietuvai.lt/wiki/Ma%C5%BEeiki%C5%B3_rajono_taryba_1990-1995_m.
https://lietuvai.lt/wiki/Ma%C5%BEeiki%C5%B3_rajono_savivaldyb%C4%97s_taryba_2011%E2%80%932015_m.
https://lt.wikipedia.org/wiki/Klaip%C4%97da
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jos chirurgas (1946), Lietuvos nusipelnęs gydytojas (1947), chirurgijos pradininkas Žemaitijoje, moks-

linių straipsnių apie mediciną autorius Burba Vladas. Mirė 1966-02-23 Mažeikiuose, palaidotas mies-

to kapinėse. Po mirties 2006 m. suteiktas Mažeikių rajono garbės piliečio vardas. 
 

 5 metai, kai Mažeikiuose 2016-04-20 mirė Telšių rajoninių kultūros namų metodininkas ir 

direktorius (1966–1971), Telšių liaudies dainų ir šokių ansamblio „Mastis“ choreografijos grupės va-

dovas, respublikinio Žemaitijos taurės sportinių šokių konkurso Telšiuose organizatorius ir vyriausiasis 

teisėjas (1967–1971), Telšių Žemaitės teatro liaudies aktorius, Akmenės rajono kultūros skyriaus vedė-

jas (1971–1975), Naujosios Akmenės cementininkų kultūros rūmų direktorius (1975–1979), Mažeikių 

rajono kultūros skyriaus vedėjas (1979–1983), respublikinių dainų švenčių choreografijos kolektyvų 

vadovas konsultantas (1965, 1970, 1975, 1980), Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Akmenės 

rajono skyriaus pirmininkas, pirmininko pavaduotojas (1971–1979), Mažeikių rajono muziejaus muzie-

jininkas (1997–2010), Lietuvos muziejininkų draugijos narys, publikacijų apie istoriją bei kultūros pa-

veldą autorius Muturas Algimantas. Gimė 1943-03-09 Akmenės rajono Papilės miestelyje.  
 

 80 metų, kai Mažeikių rajono Laižuvos miestelyje 1941-04-21 gimė Šiaulių Šv. Petro ir Po-

vilo bažnyčios vikaras, Vilkaviškio Šv. Kryžiaus bažnyčios (1969–1976), Prienų Kristaus Apsireiškimo 

bažnyčios (1976–1978), Kapsuko (Marijampolės) Šv. Arkangelo Mykolo mažosios bazilikos vikaras 

(1978–1980), vaikų choro įkūrėjas Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje (1979), Vilkaviš-

kio rajono Bartininkų Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios ir Lankeliškių Šv. Trejybės Krikštytojo 

bažnyčios administratorius (1980–1989), Šakių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas ir dekanas 

(1989 –1992) Liubšys Antanas. Mirė 1992-08-24 Alytaus rajono Krokialaukio miestelyje, palaidotas 

Krokialaukio Kristaus Atsimainymo bažnyčios šventoriuje.  
 

 70 metų, kai Akmenės rajono Kegrių kaime 1951-04-21 gimė Mažeikių „Rajkoopsąjungos“ 

visuomeninių maitinimo įmonių inžinierė technologė (1974–1978), Mažeikių „Rajkoopsąjungos“ val-

dybos pirmininko pavaduotoja (1978–1990), UAB „Mažeikių duona“ direktorė (1990–2019) Eičinienė 

(Pundziūtė) Irena. 
 

90 metų, kai Pakruojo rajono Diržių kaime 1931-04-23 gimė Mažeikių rajono Renavo aš-

tuonmetės mokyklos mokytojas, minimos įstaigos direktorius (1958–1975), Židikų vidurinės mokyklos 

direktorius (1975–1985), geografijos ir piešimo mokytojas Dagys Alfonsas. Gimė 1931-04-23 

Pakruojo rajono Diržių kaime. 
 

95 metai, kai Mažeikiuose 1926-04-26 gimė lietuvių išeivijos mokslininkas, psichologas, 

edukologas, Čikagos (JAV) universiteto laboratorinės mokyklos dėstytojas (1957–1959) ir vedėjas 

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

dianos universiteto laboratorinės mokyklos psichologas ir ugdymo direktorius (1966–1967), Pensilva-

nijos valstijos (JAV) Temple universiteto docentas (1967–1978) ir profesorius (1978–1997), Temple 

universiteto Psichologinių edukacijos procesų katedros vedėjas (1981–1983), Tarptautinio švietimo 

centro direktorius (1983–1986), VDU Pedagogikos centro įsteigėjas (1991) ir direktorius (1995–1997), 

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

mojo Senato narys (1989–1996), VDU vizituojantis profesorius (1989–2005), Vydūno jaunimo fondo 

prezidentas (2007–2010), LR švietimo ir mokslo ministerijos premijos laureatas (2011), Lietuvos skau-

tų organizacijos, Amerikos psichologų asociacijos, Pasaulio lietuvių bendruomenės narys, mokomųjų 

leidinių, straipsnių ir knygų autorius, daugelio konferencijų, konsultacijų, kursų, seminarų JAV, Meksi-

koje, Šveicarijoje, Austrijoje, Vokietijoje, Nigerijoje organizatorius, konsultantas ir vedėjas Černius 

Vytautas Juozas. Mirė 2014-04-10 Čikagoje (JAV), palaidotas tautinėse lietuvių kapinėse. 
 

http://www.mke.lt/%C5%BDidik%C5%B3_vidurin%C4%97_mokykla
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80 metų, kai Mažeikiuose 1941-04-26 gimė orientalistas, politologas, istorijos mokslų dakta-

ras (1970), žurnalo „Mokslas ir gyvenimas“ premijos laureatas (1970), Rusijos švietimo akademijos 

universiteto ir Maskvos tarptautinių santykių instituto profesorius (1995–1998), socialinių mokslų dak-

taras (1991), VDU Politikos mokslų ir diplomatijos instituto direktorius, Azijos studijų centro vadovas, 

EB studijų asociacijos Lietuvos valdybos ir Lietuvos orientalistų asociacijos organizacinio komiteto na-

rys, mokslinių publikacijų ir knygų autorius Prazauskas Algimantas. Mirė 2007-10-31 Kaune.  
 

95 metai, kai Šilalės rajono Upynos miestelyje 1926-04-28 gimė Šilutės rajono Švėkšnos Šv. 

apaštalo Jokūbo bažnyčios vikaras (1951), Šilalės rajono Tūbinių Dievo Apvaizdos bažnyčios klebonas 

(1951–1953), Skuodo rajono Vaičaičių Šv. Onos bažnyčios (1953–1956) bei Plungės rajono Kantaučių 

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios klebonas (1956–1957), Šilalės rajono Kaltinė-

nų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vikaras (1960–1963), Šiaulių rajono Šakynos Šv. Arkangelo Mykolo 

bažnyčios klebonas (1963), Šilutės Šv. Kryžiaus bažnyčios altarista (1963–1969), Klaipėdos rajono Ju-

drėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčios klebonas (1969–1976), Skuodo rajono Ylakių parapijos admi-

nistratorius (1976–1995), Skuodo rajono Ylakių šaulių būrio narys, Šilalės rajono Laukuvos Šv. Kry-

žiaus Atradimo bažnyčios klebonas (1995–2002), Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios rezidentas 

kunigas jubiliatas (2002–2014), tremtinys, Politinių kalinių sąjungos Mažeikių skyriaus valdybos narys 

Jurgaitis Antanas. Mirė 2014-03-22 Mažeikiuose, palaidotas miesto Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios 

šventoriuje. 
 

 65 metai, kai Jurbarko rajono Stakių miestelyje 1956-04-28 gimė fotografas, teleoperatorius, 

Mažeikiuose pirmosios Lietuvoje regioninės televizijos įkūrėjas (1988), Mažeikių rajono savivaldybės 

administracijos Informacinių technologijų skyriaus programuotojas, ekspedicijų į tremtinių vietas Sibi-

re dalyvis (nuo 2006 m.) bei vadovas (nuo 1992 m.), LDK Gedimino ordino III laipsnio medalio kava-

lierius (1997), projekto „Misija Sibiras“ ekspedicijos vadovas (nuo 2006 m.), Petro Abukevičiaus var-

do premijos už pažintinį filmą „Kamanų rezervatas“ (2002) ir Lietuvos televizijos akcijos „Daugiau 

saulės, daugiau šviesos“ laureatas (2006), visuomeninės bendrijos „Lemtis“ narys, Mažeikių krašto kul-

tūros premijos laureatas (2007), LDK Gedimino ordino Riterio kryžiaus kavalierius (2009), Lietuvos 

politinių kalinių ir tremtinių bendrijos medalio „Vilties žvaigždė“ kavalierius (2014), G. Petkevičaitės-

Bitės medalio „Tarnaukite Lietuvai“ kavalierius (2014), garbės ženklo „Nešk savo šviesą ir tikėk kava- 

lierius (2016), kelių dokumentinių filmų, videoreportažų ir fotografijos parodų apie tremtį, aplinkos ap-

saugą bei kultūros paveldą autorius Gintautas Alekna.  
 

 5 metai, kai Vilniuje 2016-04-28 mirė Chemijos ir chemijos technologijos instituto mokslo 

darbuotojas (1951–1974), chemijos mokslų daktaras (1973), profesorius (1975), Vilniaus inžinerinio 

statybos instituto (dabar Gedimino technikos universitetas) Statybos ekonomikos fakulteto Chemijos 

katedros vedėjas (1974–1991), Vilniaus technikos universiteto Statybinių medžiagų katedros profeso-

rius (1991–1993), žurnalų „Lietuvos TSR MA darbai“ (B serija) ir „Chemija“ redaktorių kolegijų na-

rys, Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas (1991–1995), gamtos mokslų (chemija) mokslinių 

laipsnių ir vardų Nostrifikacijos komisijos pirmininkas (nuo 1993 m.), specializuotos disertacijų gyni-

mo tarybos narys, daugelio disertacijų oponentas ar gynimo komiteto narys, mokslinių straipsnių apie 

analizinę chemiją autorius, filatelistas Norkus Povilas. Gimė 1928-04-10 Klaipėdoje. Baigė 1946 m. 

Mažeikių gimnaziją.  
 

35 metai, kai Skuodo rajono Šačių kaime 1986-04-29 mirė (palaidotas bažnyčios šventoriu-

je) Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (1939–1941), Mosėdžio, Alsėdžių, Kaltinėnų, Kauno Šv. 

Antano Paduviečio parapijų vikaras, Žemalės ir Spraudės, Skuodo rajono Šačių Šv. Jono Krikštytojo 

bažnyčios klebonas (1960–1986), tremtinys Senkus Vincentas. Gimė 1912-12-28 Telšių apskrities 

Plungės valsčiaus Kepurėnų kaime.  
 

http://www.mke.lt/Ma%C5%BEeiki%C5%B3_%C5%A0v%C4%8D._J%C4%97zaus_%C5%A0irdies_ba%C5%BEny%C4%8Dia
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 95 metai, kai Viekšniuose 1926-04-30 mirė (palaidotas senosiose kapinėse) provizorius, nuo 

1883 m. Viekšnių vaistinės savininkas Aleksandravičius Vincentas. Gimė 1853-10-06.  
 

GEGUŽĖ 
 

30 metų, kai 1991-05-01 įkurtas Mažeikių lopšelis-darželis „Linelis“, ikimokyklinio ugdy-

mo įstaiga. 
 

100 metų, kai Židikuose 1921-05-01 įsteigta pašto agentūra. 
 

60 metų, kai Mažeikių mieste 1961-05-01 naujame pastate atidarytas plačiaekranis kino te-

atras „Draugystė“ (vėliau buvęs „Durbės“ prekybos centras). Didžioji salė turėjo 400, mažoji – 75 

vietas. 
 

95 metai, kai gimnazisto, pirmojo kraštotyrininko Vlado Pūnio iniciatyva 1926-05-03 įregis-

truota Mažeikių „Senovės pažinimo mėgėjų kuopelė“, egzistavusi iki 1931-08-30. Surinkti senovi-

niai daiktai tapo Mažeikių muziejaus užuomazga.  
 

125 metai, kai Šilutės rajono Švėkšnos valsčiaus Lekių kaime 1896-05-05 gimė Jurbarko 

Švč. Trejybės bažnyčios vikaras (nuo 1920 m.), Šilutės rajono Švėkšnos Šv. apaštalo Jokūbo ir Kretin-

gos rajono Darbėnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčių kunigas, Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies baž-

nyčios statybos vykdytojas (1929–1936) ir klebonas (1929–1940), kanauninkas, vyskupijos kurijos ka-

pitula, Mažeikių rajono Leckavos Šv. Lauryno (1940–1945) ir Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčių 

klebonas (1945–1948), politinis kalinys (1948–1949), tremtinys (1949–1956), Klaipėdos rajono Vėžai-

čių Šv. Kazimiero bažnyčios klebonas (1956–1961) Budvytis Stanislovas. Mirė 1961-10-23 Klaipėdos 

rajono Vėžaičių miestelyje, kurio kapinėse palaidotas. 
 

85 metai, kai Mažeikių rajono Bugenių kaime 1936-05-05 mirė (kapavietė Bugenių kaimo 

laukuose su Gedimino stulpų formos laidojimo rūsiu) dvarininkas, gydytojas, medicinos mokslų dakta-

ras, draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas, tremtinys (1894–1910), Rusijos ir Japonijos karo da-

lyvis (1914–1918), Mažeikių kalėjimo gydytojas (1919), dvaro patalpose Bugenių pradžios mokyklos 

įkūrėjas (1918–1920), Bugenių apylinkės gydytojas, laisvamanis Kaunas-Kaunackis Boleslovas. Gi-

mė 1864-01-03 Kretingos apskrities Skuodo valsčiaus Kivylių kaime. 
 

90 metų, kai Šiauliuose 1931-05-05 gimė statybos inžinierius, tikybos mokytojas, technikos 

mokslų daktaras (1994), Katalikų mokytojų sąjungos, Tautodailininkų sąjungos narys Juraška Vytau-

tas Pijus. Mokėsi Mažeikių vidurinėje mokykloje. 
 

 105 metai, kai Bychovo mieste (Baltarusija) 1916-05-06 gimė vienas pirmųjų šachmatininkų 

Mažeikiuose, Lietuvos šachmatų rinktinės narys (nuo 1936 m.), pasaulio olimpiadų Miunchene (1936) 

ir Buenos Airese (1939) dalyvis, Burlingtono geležinkelio bendrovės darbuotojas Čikagoje ir Bostone 

(1949–1980), JAV šachmatų federacijos meistro vardo nominantas, Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio 

auklėjimo ir sporto sąjungos pirmenybių dalyvis Tautvaišas Povilas. Su tėvais 1919–1934 m. gyveno 

Mažeikiuose. Mirė 1980-11-14 Ilinojaus valstijos Cicero mieste (JAV). 
 

 55 metai, kai Mažeikių rajono Židikų miestelyje 1966-05-09 gimė Mažeikių rajono Mičiuri-

no kolūkio veterinarė (1989–1991), Mažeikių avalynės fabriko darbuotoja (1991–1992), Židikų Šatrijos 

Raganos muziejaus ekspozicijų prižiūrėtoja (1992–1994), Mažeikių muziejaus muziejininkė (nuo 1994 

m.), Šatrijos Raganos premijos laureatė (2006), istorinės krypties edukacinių programų koordinatorė 

Miliauskytė Jūratė.  
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 90 metų, kai Mažeikiuose 1931-05-11 gimė tapytoja, Vilniaus 22-osios vidurinės mokyklos 

dailės mokytoja (1965–1967), Lietuvos dailininkų sąjungos narė (1967), Vilniaus kombinato „Dailė“ 

dailininkė (nuo 1967 m.), odos dailininkė, juvelyrė Eitmonaitė (Ulozienė) Milda. Mirė 2009-06-08 

Vilniuje.  
 

25 metai, kai Mažeikiuose 1996-05-12 Telšių vyskupas Antanas Vaičius statybos teritorijoje 

pašventino naujos Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios kertinį akmenį, virš iškilusių būsimojo cent-

rinio altoriaus pamatų laikė pirmąsias šv. Mišias. 
 

20 metų, kai Mažeikių rajono Viekšnių miesto naujosiose kapinėse 2001-05-17 perlaidoti 

Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės „Vyčio“ būrio partizanai, žuvę 1949 m. birželio 6 d. 
 

 35 metai, kai Čikagoje (JAV) 1986-05-18 mirė (palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse) 

Mažeikių rajono Ruzgų kaimo mokyklos pirmasis mokytojas (1917–1918), Lietuvos kariuomenės pės-

tininkų 3-iojo pulko leitenantas (1919–1923), Lietuvos kariuomenės 3-iosios žvalgybos eskadrilės karo 

lakūnas (1924–1926), I eilės karo lakūnas (1927), Lietuvos kariuomenės Aviacijos štabo viršininko ad-

jutantas (1927–1932), Lietuvos nepriklausomybės medalio kavalierius (1928), DLK Gedimino 4 laips-

nio ordino kavalierius (1928), aviacijos majoras (1932), Lietuvos Krašto apsaugos ministro adjutantas 

(1932–1940), Lietuvos karininkų iliustruoto laikraščio „Kardas“ redaktorius (1938–1940), Latvijos Tri-

jų žvaigždžių 4 laipsnio ordino kavalierius (1935), Lietuvos karo aviacijos garbės ženklo „Plieno spar-

nai“ kavalierius (1940), Čikagos Bridgeporto apylinkės odontologas (1949–1973), Čikagos ir Ilinojaus 

gydytojų draugijų narys Zibavičius Liudas. Gimė 1895-11-29 Mažeikių apskrities Židikų valsčiaus 

Pocaičių kaime.  
 

40 metų, kai istorijos mokytojo, Lietuvos garbės kraštotyrininko Algirdo Gedvilo iniciatyva 

Viekšniuose 1981-05-19 atidarytas visuomeninis Lietuvos aviacijos pradininko Aleksandro Griške-

vičiaus memorialinis muziejus.  
 

110 metų, kai mieste 1911-05-22 pašventinta neogotikinio stiliaus Mažeikių evangelikų liu-

teronų bažnyčia, statyta 1908–1910 m. kunigo Teodoro Kupferio pastangomis.  
 

 5 metai, kai Mažeikių rajono Dautarų dvare 2016-05-21 surengti pirmieji Žemaitijos mal-

dos pusryčiai.  
 

185 metai, kai Telšių apskrities Tirkšlių valsčiaus Žemalės kaime 1836-05-23 mirė (palaido-

tas kaimo kapinėse) karo gydytojas Prancūzijos imperatoriaus Bonaparto Napoleono armijoje (1912), 

Mažeikių rajono Tirkšlių Kristas Karaliaus bažnyčios vikaras (1819–1827), Klaipėdos rajono Gargždų 

Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios vikaras (1827–1828), Kelmės rajono Stulgių Šv. apaštalo evangelisto 

Mato bažnyčios vikaras (1828–1829), Mažeikių rajono Židikų Šv. Jono Krikštytojo (1829–1834) ir Že-

malės Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčių vikaras (1934–1936), poetas, vertėjas iš 

lotynų kalbos Savickis Antanas. Gimė apie 1782-03-25 Kretingos valsčiuje.  
 

35 metai, kai Kaune 1986-05-26 mirė dailininkas monumentalistas, Kauno vidurinės dailės 

mokyklos piešimo ir braižybos mokytojas (1950–1964) bei direktorius (1955–1956), Kauno politechni-

kos instituto dėstytojas (nuo 1964 m.), Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus atsakingasis sekre-

torius (1953–1977 m. su pertraukomis), knygos „Lietuvių monumentalioji dekoratyvinė tapyba“ auto- 

rius (1975), docentas (1976), Lietuvos nusipelnęs meno veikėjas (1977), reljefinių mozaikų kūrėjas, 

vienas iš produktyviausių Lietuvos mozaikų Klova Boleslovas. Gimė 1927-11-18 Mažeikių rajono 

Tirkšlių miestelyje. 
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 75 metai, kai Telšiuose 1946-05-31 gimė Mažeikių centrinės ligoninės chirurgas (1970–

1979) ir vyriausiojo gydytojo pavaduotojas, gydytojų konsultacinės komisijos pirmininkas (1979–

1983), Lietuvos nusipelnęs sveikatos apsaugos darbuotojas (2015), Mažeikių pirminės sveikatos 

priežiūros centro gydytojas chirurgas, choristas Šamrovas Arkadijus. Mirė 2019-02-28 Mažeikiuose, 

palaidotas miesto kapinėse.  
 

BIRŽELIS 
 

1 d. – 40 metų, kai Mažeikių naftos perdirbimo gamykla 1981 m. įsteigė Mažeikių lopšelį-

darželį „Berželis“. 
 

90 metų, kai Klaipėdoje 1931-06-04 gimė inžinierė mechanikė, Lietuvos mokslų akademijos 

mokslininkė (1958–1967), pirmoji technikos mokslų daktarė Lietuvoje (1973), Kauno politechnikos 

instituto (nuo 1990 m. KTU) dėstytoja bei laboratorijos vedėja (1967–1993), profesorė (1977), ilgame-

tė Probleminės precizinių sistemų dinamikos ir stabilumo laboratorijos vedėja, Lietuvos valstybinės 

premijos laureatė (1983), Lietuvos kariuomenės karininkų bei nukentėjusių nuo okupacinio režimo arti-

mųjų sąjungos Kauno miesto skyriaus vadovė, per 250 straipsnių, daugiau nei 80 išradimų, 6 mokslinių 

monografijų autorė, vertėja Kęsgailaitė-Ragulskienė Vyda. Mirė 2009-01-04 Kaune, palaidota Mažei-

kių rajono Ukrinų kapinėse. Vaikystę praleido Mažeikių apskrities Židikų valsčiaus Dapšių kaime.  
 

100 metų, kai Telšių apskrities Žemaičių Kalvarijos valsčiaus Šarnelės kaime 1921-06-05 gi-

mė poetas, novelistas, publicistas, vertėjas Mačernis Vytautas. Tragiškai žuvo 1944-10-07 Žemaičių 

Kalvarijos miestelyje, palaidotas Šarnelėje, Žvyrynėlio kalnelyje. Mokėsi 1931–1935 m. Mažeikių 

valsčiaus Sedos progimnazijoje.  
 

60 metų, kai Mažeikiuose 1961-06-05 mirė (palaidotas miesto kapinėse) Mažeikių valdžios 

gimnazijos (nuo 1949 m. vidurinė mokykla) geografijos, fizikos, gamtos ir higienos mokytojas (1925–

1961), LR nusipelnęs mokytojas (1958), mokyklos knygyno prižiūrėtojas (1936–1940, 1942–1943) ir 

kraštotyrinio darbo pradininkas, pirmosios Mažeikiuose paukščių šventės organizatorius Šlekys Julius. 

Gimė 1902-08-19 Marijampolės apskrities Mokolų kaime.  
 

 160 metų, kai Skuodo valsčiaus Kivylių dvare 1861-06-11 gimė draudžiamos spaudos platin-

tojas Skuodo, Ylakių bei Židikų valsčiuose (1885–1904), gimtinės svirne slaptos mokyklos, lietuviškų 

knygų skaityklos steigėjas (1895), gydytojas Rostove prie Dono (1887–1891), Kivyliuose privačios li-

goninės gydytojas (1891–1893 ir 1895–1911), medicinos mokslų daktaras (1894), Sedos ligoninės ve-

dėjas (1913–1914), šaulių organizacijos rėmėjas, Skuodo apskrities gydytojas (1915–1918), Sedos ap-

skrities viršininkas (1918–1919), Skuodo ligoninės vedėjas (1920–1921), labdaros tiekėjas Kaunackis 

(Kauneckis) Ferdinandas. Mirė 1935-06-11 Kivyliuose, palaidotas Aleksandrijos kapinėse.  
 

115 metų, kai Mažeikių apskrities Židikų valsčiaus Dapšių kaime 1906-06-13 gimė Lietuvos 

šaulių sąjungos narys, Mažeikių šaulių 3 būrio vadas (1926–1927, 1939), 1941 m. Birželio sukilimo da-

lyvis, Viekšniuose vienas iš Tėvynės apsaugos rinktinės kūrėjų (1944), Tėvynės apsaugos rinktinės ba-

taliono vadas (1944), Mažeikių apskrities policijos vadas (1944), dimisijos vyr. leitenantas, Mažeikių 

stoties nuovados viršininkas, politinis kalinys Kenstavičius Antanas. Mirė 1997-01-23 Hope prie Van-

kuverio (JAV). Urna 1998-06-20 palaidota Mažeikių rajono Ukrinų kapinėse.  
 

 170 metų, kai Varniuose 1851-06-14 mirė (palaidotas senosiose miesto kapinėse) švietėjas, 

Sedos parapinės mokyklos mokytojas (1833–1834), Skuodo rajono Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. 

Mergelei Marijai bažnyčios vikaras (1834), Varnių kunigų seminarijos dėstytojas, Varnių katedros vi-

karas (nuo 1838 m.), Žemaitijoje parapinių mokyklų steigėjas, religinis rašytojas, Varnių kunigų semi-

http://www.mke.lt/Sedos_apskritis
http://www.mke.lt/Sedos_apskritis
http://www.mke.lt/Ma%C5%BEeiki%C5%B3_%C5%A1auli%C5%B3_b%C5%ABrys
http://www.mke.lt/Ukrin%C5%B3_kapin%C4%97s
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narijos prokuratorius, inspektorius bei moralinės teologijos profesorius Juzumas (Juzumavičius) Ta-

das. Gimė 1810-07-14 Mažeikių apskrities Sedos valsčiaus Rubikų kaime.  
 

120 metų, kai Varniuose 1901-06-14 mirė (palaidotas senosiose miesto kapinėse) vertėjas, 

Šilalės rajono Kvėdarnos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios (1843–1845) ir Lau-

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

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

Telšių rajono Žarėnų Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčios vikaras, altarista Sedoje (1856), Telšių rajono 

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

Varnių parapijos klebonas (1881–1894) ir monsinjoras (1894–1901), Žemaičių vyskupijos garbės ka-

nauninkas (1884), bažnyčios istorikas, lietuviškų religinio turinio knygų rašytojas Juzumas Vincentas. 

Gimė 1819-02-26 Mažeikių apskrities Sedos valsčiaus Rubikų kaime. 
 

90 metų, kai broliai Ildifonsas ir Anicetas Šadauskai 1931-06-15 nupirkę iš švedų sindikato 

likviduojamą degtukų fabriką pradėjo ruošti pirmąją Mažeikių alaus daryklą, seniausią alaus bravorą 

mieste.  
 

 115 metų, kai Mažeikių apskrities Leckavos miestelyje 1906-06-17 gimė teisininkas, Lietu-

vos valstybės kontrolės (1927–1933) ir Užsienio reikalų ministerijos tarnautojas (1933–1936), neofi-

cialios Lietuvos atstovybės Paryžiuje atašė (nuo 1936 m.), Lietuvos atstovybės Paryžiuje antrasis sekre-

torius ir prekybos skyriaus vedėjas (nuo 1938 m.), Nicos dailės sąjungos narys (1945), Prancūzijos Vif-

ranšo miestelyje vienas iš Nepriklausomų dailininkų sąjungos steigėjų (1951) ir jos vicepirmininkas, 

nuolatinis Nicos dailės sąjungos metinių moderniojo meno parodų dalyvis, Tiubingene (Vokietija) lie-

tuvių pabėgėlių globėjas (1949–1951), dailininkas Liutkus Antanas. Mirė 1970-02-09 Paryžiuje. 
 

 65 metai, kai Klaipėdos rajono Veiviržėnų miestelyje 1956-06-21 gimė Mažeikių lopšelio-

darželio „Žvaigždutė“ auklėtoja metodininkė (1979–1993), Mažeikių rajono savivaldybės Vaikų teisių 

apsaugos skyriaus vedėja (1995–2018), buvusio Mažeikių skyriaus judėjimo „Stabdyk nusikalstamu-

mą“ tarybos narė Lapienė (Ruškytė) Liudvika. 
 

80 metų, kai Mažeikių apskrities Židikų valsčiuje 1941-06-23 buvo suformuotas Lūšės par-

tizanų būrys, kuriam vadovavo atsargos leitenantas Henrikas Adamkavičius. 
 

80 metų, kai prie Telšių rajono Džiuginėnų kaimo 1941-06-25 žuvo (palaidotas Plungės ra-

jono Beržoro kapinėse) ateitininkas, Žemaitijos ateitininkų konferencijos organizatorius (1922–1925), 

žurnalo „Lietuvos ūkis“ sekretorius (1925–1926), Kelmės rajono Kražių „Žiburio“ gimnazijos istorijos, 

lotynų kalbos ir visuomenės mokslo mokytojas (1926), Šilutės rajono Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos 

direktorius (1927–1931), Marijampolės apskrities Kalvarijos progimnazijos direktorius (1931–1932), 

Mažeikių rajono Sedos vidurinės mokyklos direktorius (1933–1935), Skuodo vidurinės mokyklos mo-

kytojas (1935–1938), Joniškio rajono Žagarės gimnazijos mokytojas (1938–1940), blaivybės propaguo-

tojas, politinis kalinys, skautas, literatas, publicistas, kultūrologas Sūdžius Petras. Gimė 1898-08-15 

Tauragės apskrities Švėkšnos valsčiaus Pavilnučio kaime.  
 

25 metai, kai Mažeikiuose 1996-06-26 mirė (palaidotas miesto kapinėse) fotografas, portretų 

meistras, artelės „Pirmyn“ darbuotojas, Mažeikių rajoninio laikraščio „Komunistinis rytojus“ redakci-

jos tarnautojas, Mažeikių buitinio gyventojų aptarnavimo kombinato darbuotojas Bužokas Kostas. Gi-

mė 1914-11-27 Mažeikiuose. 
 

10 metų, kai Mažeikių rajono Meinorių kaime 2011-06-26 mirė (palaidota miesto kapinėse) 

tremtinė, audėja, tautodailininkė Tarvydienė Adolfina. Gimė 1918-07-12 Meinorių kaime. 
 

http://www.mke.lt/Adamkavi%C4%8Dius_Henrikas
http://www.mke.lt/Komunistinis_rytojus
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 80 metų, kai Maigų miške 1941-06-27 žuvo (palaidotas Viekšnių bažnyčios šventoriuje) Za-

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

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

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

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

štytojo bažnyčios klebonas ir dekanas (1923–1941), Telšių vyskupijos kapitulos kanauninkas Navickas 

Jonas. Gimė 1864-07-01 Krinčino parapijos Smilgių kaime.  
  

LIEPA 
 

 95 metai, kai Mažeikių rajono Laižuvos miestelyje 1926-07-02 gimė kino mechanikas, Ma-

žeikių kompresorių gamyklos šaltkalvis, mechaninių įrengimų derintojas (1969–1986), šachmatininkas, 

tarptautinių šachmatų turnyrų dalyvis Rimkus Pranas. Mirė 1997-01-06 Mažeikiuose.  
 

 65 metai, kai Komių Autonominės Respublikos Intos mieste 1956-07-05 gimė inžinierius 

elektrikas, Mažeikių elektrinės budintysis elektromonteris (1979–1981), Mažeikių elektrinės pamainos 

viršininkas (1981–1983) ir Chemijos cecho viršininkas (1983–1990), Mažeikių elektrinės direktoriaus 

pavaduotojas (1989–1990) bei direktorius (1990–2000), AB „Mažeikių nafta“ generalinis direktorius 

(1999), Mažeikių rajono savivaldybės meras (2000–2003, nuo 2019 m.), AB Rytų skirstomųjų tinklų 

Panevėžio elektros tinklų filialo direktorius (2003–2004), Panevėžio regiono direktorius (2004–2010), 

UAB „Kurana“ vykdantysis direktorius (2010–2014), UAB „Eko termo“ direktorius (2014), LR Ener-

getikos ministerijos energetikos viceministras (2015–2019), Mažeikių karatė klubo „Vytis“ pirmasis 

prezidentas (1989–1990), Panevėžio aeroklubo tarybos pirmininkas (2004–2011), Mažeikių aeroklubo 

pilotas Macevičius Vidmantas.  
 

10 metų, kai ties geležinkelio pervaža 2011-07-06 atidengtas skulptoriaus Zenono Stepona-

vičiaus sukurtas paminklinis akmuo, skirtas 70-osioms mūšio prie Lūšės metinėms paminėti. Ak-

menį pašventino Mažeikių rajono Židikų parapijos klebonas Egidijus Jurgelevičius. 
 

 35 metai, kai Kaune 1986-07-09 mirė pedagogas, filosofijos mokslų daktaras (1920), spau-

dos bendradarbis (nuo 1924 m.), žurnalo „Lietuvos mokykla“ redaktorius (1925–1935), studentų atei-

tininkų sąjungos vadovas (1926), Kauno Simono Daukanto mokytojų seminarijos direktorius (1926–

1932), Kauno Marijos Pečkauskaitės gimnazijos steigėjas bei direktorius (1933–1935), Kauno konser-

vatorijos dėstytojas (1933–1935), Klaipėdos pedagoginio instituto dėstytojas bei bibliotekos vedėjas 

(1935–1941), Lietuvių katalikų mokytojų sąjungos pirmininkas (1926–1936), Žemės ūkio akademijos 

Dotnuvoje dėstytojas (1936–1940), Lietuvos švietimo tarybos narys (1926–1936), tremtinys Ruginis 

Klemensas. Gimė 1893-02-06 Mažeikių apskrities Židikų valsčiaus Pikelių mietelyje.  
 

130 metų, kai Šakių apskrities Sintautų valsčiaus Balseliškių kaime 1891-07-12 gimė Sintau-

tų apylinkių mokytojas, 2-ojo pėstininkų LDK Kęstučio pulko mokomosios kuopos vadas (1919), Kau-

no įgulos viršininko pirmasis adjutantas, karininkų kursų viršininko padėjėjas (1920), pėstininkų 5-ojo, 

7-ojo ir 10-ojo pulkų vadas (1921–1924), Klaipėdos krašto 1923 m. sukilimo dalyvis, Kauno karo mo-

kyklos inspektorius (1924–1926), Kauno karo mokyklos viršininkas (1926–1928), Biržų (1928–1933), 

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

apskrities (1939) karo komendantas, pulkininkas (1939), politinis kalinys, Lietuvos kariuomenės atsar-

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

zacijos Toronte narys, spaudos bendradarbis Kaunas Pranas. Mirė 1954-04-16 Toronte (Kanada).  
 

85 metai, kai Kaune 1936-07-12 mirė (palaidotas Romainių kapinėse) teisininkas, kunigai-

kštis, pirmasis caro valdžios pripažintas vaidila (1915), senovės lietuvių tikėjimo garbintojas, lietuvių 

tautinio atgimimo veikėjas, vienas iš laikraščio „Varpas“ įkūrėjų, Lietuvos bajorų draugijos įkūrimo 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_mokykla
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Kauno_Marijos_Pe%C4%8Dkauskait%C4%97s_gimnazija&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Lietuvi%C5%B3_katalik%C5%B3_mokytoj%C5%B3_s%C4%85junga&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_%C5%BEem%C4%97s_%C5%ABkio_akademija
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Lietuvi%C5%B3_katalik%C5%B3_mokytoj%C5%B3_s%C4%85junga&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0aki%C5%B3_apskritis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Sintaut%C5%B3_vals%C4%8Dius
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kaunas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kaunas
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/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
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iniciatorius ir vadovas (1928–1936), Šaulių sąjungos narys, Vytauto Didžiojo 500-ųjų gimimo metinių 

jubiliejaus minėjimo sumanytojas (1930), publicistas, vertėjas, knygnešys Beržanskis-Klausutis Jonas 

Gediminas. Gimė 1862-07-25 Viekšnių valsčiaus Sluogų kaime. 
 

 60 metų, kai Radviliškyje 1961-07-13 gimė Šiaulių sporto mokyklos lengvosios atletikos tre-

nerė (1982–1983), Mažeikių 2-osios vidurinės mokyklos kūno kultūros mokytoja (1984–1989), Mažei-

kių sporto mokyklos trenerė (1987–1989), Mažeikių Pavasario vidurinės mokyklos kūno kultūros mo-

kytoja metodininkė (1989–2012), UAB „Ožiaragis“ direktorė (2009–2011), Mažeikių rajono savivaldy-

bės tarybos narė (2007–2011), nuo 2011 m. Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotoja Bernotie-

nė Sigutė. 
 

 90 metų, kai Mažeikių apskrities Tirkšlių valsčiaus Letenių kaime 1931-07-17 gimė žurnalis-

tas, Renavo septynmetės mokyklos mokytojas (1950–1952), Mažeikių rajoninio laikraščio korespon-

dentas (1955–1997), Mažeikių rajono Kultūros skyriaus vedėjas (1955–1957, 1961–1962), Mažeikių 

rajoninių kultūros namų direktorius (1957–1958), vaidybos ratelių aktorius (1946–1971), choristas, LR 

meno saviveiklos žymūnas, Mažeikių rajono vykdomojo komiteto instruktorius ir politinio švietimo ka-

bineto vedėjas (1965–1971), 1-ojo atskyrio šachmatininkas, satyros vakarų organizatorius bei švenčių 

scenarijų autorius Stančius Algirdas. Mirė 1998-11-12 Mažeikiuose, palaidotas miesto kapinėse. 
 

 10 metų, kai Mažeikiuose 2011-07-17 įregistruotas nevalstybinis Valdorfo vaikų darželis 

„Namučiai po smilga“, vykdantis ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas. 

 

120 metų, kai Mažeikių apskrities Tirkšlių miestelyje 1901-07-19 gimė policijos pareigūnas, 

žurnalistas, „Policijos“ žurnalo redaktorius (1942–1944), Šaulių sąjungos narys, Lietuvos laikinosios 

vyriausybės Policijos departamento direktorius Reivytis Vytautas. Mirė 1988 m. vasario mėnesį Ili-

nojuje (JAV). 
 

80 metų, kai Mažeikių valsčiaus Reivyčių kaime 1941-07-19 gimė fizikas, fizikos ir mate-

matikos mokslų daktaras (1986), Lietuvos valstybinės premijos laureatas (1988), Kauno technologijos 

universiteto profesorius (1998), Tarptautinio elektrotechnikos ir elektronikos inžinierių instituto narys 

(1996–2004), mokslinių straipsnių ir išradimų autorius Laurinavičius Albertas. 
 

60 metų, kai uždarius klubą-skaityklą Klemenso Statkaus name 1961-07-19 įkurta Purvėnų 

biblioteka, Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialas. 
 

85 metai, kai Anykščių rajono Skiemonių kaime 1936-07-25 gimė agronomas, Molėtų 

rajono „Skudutiškio“ kolūkio valdybos pirmininkas (1961–1966), Molėtų rajono gamybinės žemės 

ūkio valdybos viršininkas (1966–1970), Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas (1970–1979), 

Mažeikių rajono žemės ūkio valdybos viršininkas, Vykdomojo komiteto pirmininko 1-asis pavaduoto-

jas (1979–1985, 1989–1990), agropramoninio susivienijimo pirmininkas, Vykdomojo komiteto pirmi-

ninko pavaduotojas (1985–1989), žurnalo „Žemės ūkis“ redakcijos kolegijos narys (1977–1985), Lietu-

vos gamtos apsaugos draugijos Mažeikių skyriaus pirmininkas (1979–1986), pirmasis ir vienintelis Ma-

žeikių rajono valdytojas (1990–1995), UAB „Sikasta“ direktorius (1995–2000), Mažeikių rajono savi-

valdybės tarybos narys (1995–2015), Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotojas visuomeniniais 

pagrindais (2003–2007, 2007–2011), Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotojas (2011–2015), 

Lietuvos savivaldybių asociacijos apdovanojimo „Auksinės krivulės riteris“ laureatas (2014), biome-

dicinos mokslų daktaras (2000), Mažeikių rajono kaimo bendruomenių tarybos narys, Kaimo reikalų ir 

gamtos apsaugos komiteto pirmininkas, straipsnių biomedicinos tema autorius Siminkevičius Jonas. 
 

http://www.mke.lt/Reivytis_Vytautas
http://www.mke.lt/Biblioteka
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25 metai, kai 1996-07-26 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Nr. 1008 patvirtintas dai-

lininko Raimondo Miknevičiaus iš naujo parengtas Mažeikių miesto herbo etalonas. Vėliava ir herbas 

buvo pašventinti 1996-11-08 Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje.  
 

105 metai, kai Telšių apskrities Žemaičių Kalvarijos miestelyje 1916-07-29 gimė rašytojas, 

beletristas, Kauno 6-osios gimnazijos lituanistas (1943–1944), Telšių žurnalo „Žemaičių žemė“ kores-

pondentas (1944), Vaižganto kultūros klubo narys, Popiežiaus misijos tautinio lietuvių delegato įstai-

gos sekretorius Vokietijoje (1946–1948), vienas iš žurnalo „Aidai“ Vokietijoje redaktorių (1949–1950), 

JAV leisto žurnalo „Ateitis“ redaktorius (1951–1955, 1958–1960), Niujorke laikraščio „Darbininkas“ 

redaktorius (1951–1993), Pasaulio lietuvių bendrijos III seimo Niujorke rengėjas, JAV Lietuvių rašyto-

jų draugijos narys (1958–1962), draugijos pirmininkas (1988–1998), Niujorke „Kultūros židinio“ gale-

rijos parodų recenzorius, giesmių kūrėjas, meno kritikas, knygų iliustratorius, tapybos ir grafikos darbų 

autorius Jurkus Paulius. Mokėsi 1928–1932 m. Sedos progimnazijoje. Mirė 2004-04-09 Niujorke. 

Urna 2016-07-27 palaidota gimtosios Žemaičių Kalvarijos kapinėse. 
 

RUGPJŪTIS 
 

  115 metų, kai Vilniuje 1906-08-01 mirė matematikas, Sankt Peterburge Finansų ministerijos 

darbuotojas (1878–1894), nelegalios lietuvių inteligentų kultūrinės draugijos „Dvylika Vilniaus apašta-

lų“ narys (1895–1904), lietuvybės puoselėtojas Jašmantas (Jošmantas, Jašmontas) Jonas. Gimė Vie-

kšnių valsčiaus Šiaulių apskrities Urvikių kaime 1849-01-08. 
 

65 metai, kai Blaivybės draugijos salėje 1956-08-01 atidaryti oficialūs Mažeikių rajono Ži-

dikų kultūros namai. 
 

85 metai, kai Telšių vyskupas Justinas Staugaitis 1936-08-02 pašventino mūrinę, stačiakam-

pio plano, vienabokštę Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčią, statytą kunigo Stanislovo Budvyčio 

iniciatyva 1930–1936 m. pagal garsaus tarpukario architekto Vytauto Landsbergio-Žemkalnio projektą. 
 

 25 metai, kai Monrealyje (Kanada) 1996-08-03 mirė poetas, dailininko Vytauto Kazimiero 

Jonyno vadovaujamos Meno mokyklos vokiečių kalbos dėstytojas, Taikomosios dailės instituto dėsty-

tojas (1947–1948), filologijos mokslų daktaras (1949), Amerikos lietuvių literatūros žurnalo „Litera-

tūros lankai“ Buenos Airėse redakcinio kolektyvo narys (1952–1959), Monrealio universiteto Kanadoje 

dėstytojas, šeštadieninės mokyklos ir Monrealio aukštesniųjų lituanistikos kursų vadovas (1954–1962), 

Monrealio lietuvių savaitraščio „Nepriklausoma Lietuva“ redaktorius (1968–1969), Mažosios Lietuvos 

Bičiulių draugijos (MLBD) dr. Vydūno literatūrinės premijos vertinimo komisijos narys, Mažosios Lie-

tuvos fondo (MLF) narys, Monrealio lietuvių akademinio sambūrio „Lithuania“ įkūrėjas ir ilgametis 

pirmininkas, Monrealyje Vinco Krėvės literatūrinės premijos steigimo iniciatorius, Vokietijoje leidyk-

los „Patria“ literatūrinės premijos laureatas (1946), Lietuvos rašytojų draugijos premijos laureatas (Či-

kaga, 1969), Monrealio lietuvių akademinio sambūrio V. Krėvės literatūrines premijos laureatas 

(1978), Druskininkuose Jotvingių premijos laureatas (1991), publicistas, žurnalistas, literatūros ir meno 

kritikas, vertėjas Nagys Henrikas. Urna 1997-11-03 palaidota Vilniuje, Antakalnio kapinių Menininkų 

kalnelyje. Gimė 1920-10-12 Mažeikiuose. 
 

25 metai, kai Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje 1996-08-04 atidengta memorialinė 

lenta maldos namų statybas vykdžiusiam kunigui Stanislovui Budvyčiui (1896–1961). Pašventino 

buvęs Telšių Katedros dekanas kunigas Juozas Šiurys. 
 

300 metų, kai Tirkšlių miestelio ir valsčiaus inventoriuje 1721-08-07 pirmą kartą paminėtas 

Geidžių kaimas.  
 

https://lt.wikipedia.org/wiki/1895
https://lt.wikipedia.org/wiki/1904
https://lt.wikipedia.org/wiki/1849
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vytautas_Kazimieras_Jonynas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vytautas_Kazimieras_Jonynas
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDurnalas_(spauda)
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDurnalas_(spauda)
https://lt.wikipedia.org/wiki/Buenos_Air%C4%97s
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 15 metų, kai Mažeikių rajono Leckavos miestelyje 2006-08-13 per Šv. Lauryno atlaidus baž-

nyčios šventoriuje Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies parapijos vicedekanas Rimvydas Marozas pašventino 

paminklą-kryžių Popiežiui Jonui Pauliui II atminti.  
 

 30 metų, kai Vilniuje 1991-08-14 mirė Kupiškio vidurinės mokyklos (1948–1949), Radviliš-

kio rajono Baisogalos vidurinės mokyklos (1949–1954) muzikos mokytojas, moksleivių chorų vado-

vas, Radviliškio rajono Šeduvos vidurinės mokyklos muzikos ir dainavimo mokytojas, moksleivių dai-

nų ir šokių ansamblio, suaugusiųjų choro vadovas (1954–1959), Tauragės vidurinių mokyklų muzikos 

ir dainavimo mokytojas, moksleivių chorų vadovas, kultūros namų dainų ir šokių liaudies ansamblio 

„Jūra“ meno vadovas ir dirigentas (1959–1962), Mažeikių vidurinės mokyklos (nuo 1996 m. Merkelio 

Račkausko gimnazija) muzikos ir dainavimo mokytojas, moksleivių chorų vadovas (1962–1970), Ma-

žeikių kultūros namų mišraus choro „Draugystė“ vadovas (1965), Lietuvos nusipelnęs kultūros-švieti-

mo garbės darbuotojas (1965), Vilniaus 22-osios vidurinės mokyklos muzikos ir dainavimo mokytojas, 

vaikų ir vyresniųjų klasių moksleivių choro „Vieversys“ vadovas (1972–1991), Vilniaus skaičiavimo 

mašinų gamyklos vyrų choro „Elektronika“ meno vadovas ir dirigentas (1973–1977), respublikinių dai-

nų švenčių (1965, 1969, 1987) dirigentas, chorų apžiūrų ir konkursų vertinimo komisijos narys, pirmi-

ninkas Urbonavičius Vytautas. Gimė 1928-01-16 Šiauliuose.  
 

100 metų, kai Mažeikiuose 1921-08-15 gimė pedagogė, Lietuvos Montessori asociacijos ir 

Amerikos lietuvių Montessori draugijos narė, viena iš montesorinio auklėjimo metodo diegėjų Lietuvo-

je, montesorinių įstaigų mecenatė Vilimaitė-Vaišvilienė Stasė. Mirė 2013-09-24 JAV.  
 

15 metų, kai Mažeikių rajono Viekšnių mieste 2006-08-15 įvyko pirmoji respublikinė mo-

lio šventė.  
 

 15 metų, kai San Franciske (JAV, Kalifornijos valstija) 2006-08-15 mirė Mažeikių mokslei-

vių šaulių būrio valdybos pirmininkas (1929), žemaičių studentų korporacijos „Samogitia“ pirmininkas 

(1932–1934), teismo tardytojas, Augsburge lietuvių stovyklos biuletenio „Dienos žinios“ leidėjas ir re-

daktorius, linotipininkas, Čikagoje spausdinto laikraščio „Naujienos“ rinkėjas (1949–1956), korespon-

dentas (1949–1986), laikraščio „Dirva“ bendradarbis (1960–1994) Januta Kazys. Gimė 1912-02-14 

Mažeikių apskrities Ylakių valsčiaus Stripinių kaime. 
 

  100 metų, kai Židikų valsčiaus Dautarų kaime 1921-08-16 gimė Telšių rajono Varnių žemės 

ūkio kooperatyvo pardavėjas ir vedėjas (1937–1940), karys savanoris, Lietuvos šaulių sąjungos Telšių 

rinktinės Varnių būrio narys (1938), Mažeikių rajono Židikų žemės ūkio kooperatyvo Lūšės skyriaus 

vedėjas (1940–1944), Lūšėje 1941 m. birželio sukilimo dalyvis, Sedos kautynių dalyvis (1944), Tėvy-

nės apsaugos rinktinės narys (nuo 1944 m. vasario mėnesio) ir kuopos raštininkas, Mažeikių komen-

dantūros apsaugos būrio ir Tėvynės Apsaugos rinktinės narys, Monrealyje savaitraščio „Nepriklausoma 

Lietuva“ administratorius (nuo 1986 m.), Lietuvos politinių kalinių sąjungos narys, Kariuomenės kūrė-

jų savanorių medalio kavalierius (2001), Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžiaus kavalierius (2004), 

Mažeikių šaulių 1-osios kuopos Garbės narys Mylė Augustas. Mirė 2014-11-22 Mažeikių rajono Paka-

lupės kaime, palaidotas Viekšnių miesto kapinėse.  
 

 85 metai, kai kunigo Nikodemo Juozapo Petkaus 1936-08-13 pašventinta nauja medinė, sta-

čiakampio plano, vienanavė Rubikų šv. Roko bažnyčia, pastatyta kanauninko Anupro Stonio rūpes-

čiu.  
 

 80 metų, kai Akmenėje 1941-08-19 gimė fotografas, savaitraščio „Literatūra ir menas“ žur-

nalistas (1961–1964), Lietuvos žurnalistų sąjungos narys (1964–1991), žurnalų „Mūsų gamta“ (1964–

1967) bei „Nemunas“ fotokorespondentas (1967–1971) ir Iliustracijų skyriaus vedėjas (1971–1995), 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Vilnius
https://lt.wikipedia.org/wiki/1965
https://lt.wikipedia.org/wiki/1965
https://lt.wikipedia.org/wiki/1969
https://lt.wikipedia.org/wiki/1987
https://lt.wikipedia.org/wiki/1961
https://lt.wikipedia.org/wiki/1963
https://lt.wikipedia.org/wiki/M%C5%ABs%C5%B3_gamta
https://lt.wikipedia.org/wiki/1963
https://lt.wikipedia.org/wiki/1967
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vienas iš Lietuvos fotografijos meno draugijos steigėjų (1969) ir organizacinio komiteto narys (1969–

1974), Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys (1970), Tarptautinės meninės fotografijos federacijos 

(AFIAP) garbės fotografas (1976), Lietuvos nusipelnęs žurnalistas (1980), Lietuvos fotomenininkų są-

jungos garbės narys (1997), meno statusą turintis fotografas (2005), Lietuvos Vyriausybės kultūros ir 

meno premijos laureatas (2004), LDK Gedimino ordino Riterio kryžiaus kavalierius (2004), Naciona-

linės kultūros ir meno premijos laureatas (2009), Kauno miesto kultūros ir meno premijos laureatas 

(2006, 2012), fotografijos apžvalgininkas, 15 fotografijos ciklų, 14 albumų autorius, 85 įvairių apdova-

nojimų nacionalinėse, tarptautinėse fotografijos parodose laureatas, straipsnių apie fotografiją autorius 

Rakauskas Jonas Romualdas. Mokėsi 1956–1959 m. Mažeikių rajono Pikelių vidurinėje mokykloje. 
 

 15 metų, kai Klaipėdos rajono Baublių kaime 2006-08-21 mirė finansininkė, Viekšnių pašto 

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

dailininkė, Lietuvos dailininkų sąjungos narė Stravinskaitė Jadvyga. Gimė 1928-05-05 Šiaulių rajono 

Kinkupių kaime.  
 

75 metai, kai Mažeikiuose 1946-08-22 mirė knygnešys, dainų kūrėjas (spaudoje pasirašinėjo 

Žingeidžio slapyvardžiu), dievdirbys, bažnyčių dekoratorius, muzikos instrumentų dirbėjas ir taisytojas 

Reivytis Stanislovas. Gimė 1862-01-23 Mažeikių apskrities Tirkšlių valsčiaus Gaurylių kaime.  
 

55 metai, kai Ohajo valstijos Klivlando mieste (JAV) 1966-08-22 mirė grafikas, dailininkas 

ekspresionistas, pirmasis Panevėžio teatro dailininkas (1940), Vilniaus dailės akademijos dėstytojas 

(1941), Raudonojo teroro muziejaus direktorius Kaune (1942), vitrinų dekoratorius, knygų iliustracijų, 

teatro dekoracijų, pašto ženklų kūrėjas Vilimas Liudvikas. Gimė 1912-09-15 Mažeikių valsčiaus Kuš-

lėnų kaime. 
 

 45 metai, kai Mažeikiuose 1976-08-26 gimė smuikininkas, vienas geriausių pasaulyje Balti-

jos šalių kamerinio orkestro „Kremerata Baltica“ koncertmeisteris (nuo 1998 m.) bei Lietuvos kameri-

nio orkestro (nuo 2010 m.) koncertmeisteris, prestižinius apdovanojimus „Grammy“, ICMA, „Echo 

Klassik“ pelniusių 20 kompaktinių plokštelių autorius, nuo 2016 m. Mažeikių tarptautinio meno festi-

valio meno vadovas Bidva Džeraldas.  
 

 120 metų, kai Rygoje 1901-08-28 gimė chemikas, inžinierius technologas, Šaulių sąjungos 

priešcheminės gynybos tarnybos narys (1932), Lietuvos kariuomenės savanoris, 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 2-ojo lietuvių savanorių pulko vadas (1944), nepriklausomybės kovų daly-

vis Kareiva Mečys. Žuvo 1944-10-02 Mažeikių apskrityje prie Sedos miestelio, palaidotas Sedoje.  
 

 29 d. – 140 metų, kai Milvydų dvare 1881-08-29 mirė (palaidotas Kuršėnų kapinėse) 

bajoras, namų mokytojas, pirmojo lietuviško kalendoriaus autorius (1845), Rietavo valdinės parapinės 

mokyklos (1854–1862), Rietavo agronominės mokyklos (1859–1862) ir Joniškėlio mokytojas (1862–

1864), Vilniaus archeologijos komisijos narys (nuo 1862 m.), Rusijos geografijos draugijos narys, 

Renave lie-tuviškų knygų bibliografijos ir rusų–lietuvių kalbų žodyno sudarytojas, Renavo dvare grafo 

Antano Re-nė globojamų Stanislovo ir Gabrieliaus Narutavičių privatus mokytojas (1869–1872), 

slaptos lietuviš-kos mokyklos Lubiuose mokytojas, Bagdono Oginskio įsteigtos Rietavo muzikos 

mokyklos mokytojas (1874–1878), Gyvulių globos draugijos narys, gamtos mokslų žinovas, pirmasis 

lietuviškų botanikos terminų kūrėjas, tautosakos rinkėjas, žodynų sudarytojas, vertėjas, publicistas, 

poetas Ivinskis Laurynas Rokas. Gimė 1810-08-15 Užvenčio valsčiaus Bambalų kaime.  
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RUGSĖJIS 
 

75 metai, kai Mažeikių rajono Žadeikių kaime 1946-09-01 gimė Plungės rajono Medingėnų 

pagrindinės mokyklos mokytojas (1968–1971), Plungės rajono Kulių vidurinės mokyklos kūno kultū-

ros mokytojas (1971–1974), Plungės rajono Medingėnų pagrindinės mokyklos direktorius (1974–

2012), sporto renginių organizatorius Lakačauskas Mečislovas. Mokėsi 1953–1965 m. Mažeikių rajo-

no Sedos vidurinėje mokykloje.  
 

50 metų, kai sename buvusio vaikų darželio „Nykštukas“ pastate 1971-09-01 įkurta Mažei-

kių jaunųjų technikų stotis (dabar – Moksleivių techninės kūrybos centras).  
 

35 metai, kai mieste 1986-09-01 pradėjo veikti 6-oji vidurinė mokykla, tapusi 2013 m. Ma-

žeikių „Ventos“ progimnazija. 
 

25 metai, kai mieste 1996-09-01 pradėjo veikti 8-oji vidurinė mokykla, tapusi 2019 m. Ma-

žeikių Kalnėnų progimnazija. 
 

25 metai, kai direktorės Mirdzos Žiaurienės iniciatyva 1996-09-01 atkurtas pirmosios Tel-

šių apskrityje Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos statusas.  
 

360 metų, kai Telšių pavieto žemės teismo antstolių bajoriškų valdų apžiūros akte pirmąkart 

1661-09-03 paminėtas Mažeikių apylinkės seniūnijos Bugenių kaimas. 
 

360 metų, kai Telšių pavieto žemės teismo antstolių bajoriškų valdų apžiūros akte pirmąkart 

1661-09-03 paminėtas Židikų seniūnijos Bukančių kaimas. 
 

360 metų, kai Telšių pavieto žemės teismo antstolių bajoriškų valdų apžiūros akte pirmąkart 

1661-09-03 paminėtas Tirkšlių seniūnijos Gaurylių kaimas. 
 

360 metų, kai Telšių pavieto žemės teismo antstolių bajoriškų valdų apžiūros akte pirmąkart 

1661-09-03 paminėtas Židikų seniūnijos Kukių kaimas. 
 

360 metų, kai Telšių pavieto žemės teismo antstolių bajoriškų valdų apžiūros akte pirmąkart 

1661-09-03 paminėtas Šerkšnėnų seniūnijos Mantvydžių kaimas. 
 

360 metų, kai Telšių pavieto žemės teismo antstolių bajoriškų valdų apžiūros akte pirmąkart 

1661-09-03 paminėtas Židikų seniūnijos Ukrinų kaimas. 
 

150 metų, kai Židikų seniūnijoje 1871-09-07 pradėjo veikti Lūšės geležinkelio stotis, buvusi 

paskutinė Mažeikių-Liepojos geležinkelio linijos stotis Lietuvos teritorijoje. Uždaryta 2003-09-16 LR 

vyriausybės nutarimu Nr. 1176. 
 

  150 metų, kai 1871-09-04 pradėjo veikti Mažeikių geležinkelio stotis. 
 

15 metų, kai Sedos girininkijos Daginės miške 2006-09-07 pagal dizainerio Romo Navicko 

projektą pastatytas atminimo ženklas Žemaičių apygardos Alkos rinktinės žuvusiesiems. 
 

80 metų, kai Mažeikių rajono Užgirių kaime 1941-09-09 gimė tremtinė, LPKTS narė, Ma-

žeikių kompresorių gamyklos laborantė ir štampuotoja (1969–1972), Mažeikių ryšių mazgo telefonistė 

(1972–1985), Mažeikių naftos gamyklos operatorė (1985–1992), dailininkė, tautodailininkė, Lietuvos 

pensininkų sąjungos „Bočiai“ Mažeikių rajono bendrijos narė, Krucių kaime tautodailės galerijos įkūrė-
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ja (2009), Mažeikių klubo „Mano namai“ narė Palekienė Danutė Stanislava. Mirė 2015-10-09 Mažei-

kių rajono Krucių kaime.  
 

100 metų, kai Mažeikių apskrities Tirkšlių seniūnijos Jautakių kaime 1921-09-10 gimė peda-

gogas, vėjo jėgainės Renave konstruktorius, automodeliuotojas Vladas Danielius. 
 

85 metai, kai Mažeikių apskrities Vadagių kaime 1936-09-11 gimė piešimo ir braižybos mo-

kytoja, Tautodailininkų sąjungos Žemaitijos skyriaus narė (1966), poligrafijos dailininkė Čejauskaitė 

Genovaitė. 
 

80 metų, kai Mažeikių apskrities Dapšių kaime 1941-09-11 gimė žydų kilmės lietuvių poe-

tas, šimto dainų tekstų autorius, Trakų rajono Rūdiškių vidurinės mokyklos lituanistas (1964–1966), 

savaitraščio „Literatūra ir menas“ redakcijos darbuotojas (1966–1967), žurnalo „Jaunimo gretos“ Lite-

ratūros ir meno skyriaus vedėjas (1967–1978), Lietuvos rašytojų sąjungos narys (1972), žurnalų „Nau-

joji sąmonė“ ir „Indra“ redaktorius, S. Šimkaus 1-ojo laipsnio premijos (1979), P. Gaučio vardinės pre-

mijos (1993) ir Jotvingių premijos laureatas (2000), Poezijos pavasario prizininkas už vertimus į lietu-

vių kalbą (2001), ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medalio kavalierius (2018), Lietuvos meno kūrėjų 

asociacijos narys, vertėjas, publicistas Bukontas Alfonsas.  
 

150 metų, kai 1871-09-16 atidaryta geležinkelio linija Liepoja–Mažeikiai–Vilnius. 
 

125 metai, kai Mažeikių apskrities Naikių kaime 1896-09-17 gimė Lietuvos kariuomenės ka-

rys savanoris (1919), karininkas, Priešlėktuvinės apsaugos rinktinės vadas, Lietuvos karybos ir istorijos 

žurnalo „Mūsų žinynas” bendradarbis Sidabras Antanas. Sušaudytas 1942-09-07 Krasnojarsko krašto 

Norilsko lageryje, urna į Lietuvą parvežta 1991-09-04 ir palaidota Petrašiūnų kapinėse. 
 

  85 metai, kai Mažeikių apskrities Viekšnių valsčiaus Pakalupio kaime 1936-09-20 gimė kal-

bininkas, VU Kauno vakarinio fakulteto dėstytojas ir Šiaulių pedagoginio instituto bei VDU dėstytojas 

(1966–1975), Terminologijos tarybos prie Mokslų akademijos Prezidiumo pirmininko pavaduotojas 

(1976–1992), docentas (1975), Lietuvių kalbos ir literatūros instituto dėstytojas (nuo 1974 m.) bei Da-

bartinės lietuvių literatūrinės kalbos skyriaus vadovas (1987–1989), Lietuvių kalbos ir literatūros insti-

tuto Kalbos kultūros ir terminologijos skyriaus vadovas (1989–1991), Vilniaus pedagoginio universi-

teto lituanistikos fakulteto dėstytojas (nuo 1991 m.), Kalbos kultūros ir terminologijos skyriaus vado-

vas (1989–1991), mokslinio žurnalo „Terminologijos vagos“ 1-ojo numerio redaktorius (1994), huma-

nitarinių mokslų daktaras, „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ vyriausiasis redaktorius, už kompiuterį 

„Dabartinės lietuvių kalbos žodynas“ variantą Kalbos (Felicijos) premijos laureatas (2005), įvairių žo-

dynų sudarytojas, terminijos normintojas, straipsnių, knygų apie terminologiją, kalbos vartoseną ir nor-

minimą autorius, lietuvių kalbos dalykų programų aukštųjų mokyklų studentams autorius ir bendraau-

torius Keinys Stasys.  
 

50 metų, kai Mažeikiuose 1971-09-20 mirė (palaidota miesto kapinėse) fotografė, režisie-

riaus Juozo Vaičkaus „Skrajojamojo teatro“ aktorė Mikutienė (Motuzaitė) Teofilė. Gimė 1894-01-23 

Sedoje. 
 

10 metų, kai Mažeikiuose 2011-09-23 atidarytas Melioratorių gatvės parkas, sutvarkytas 

pagal ES fondo ir LR biudžeto lėšomis finansuojamą projektą. 
 

 25 metai, kai Kaune 1996-09-26 mirė buhalterė, Niujorke veikusios Lietuvos moterų fe-

deracijos klubo valdybos narė, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštienės Birutės karių šeimų moterų draugi-

jos pirmininkė Legeckienė-Plechavičiūtė Elena. Gimė 1902-03-21 Mažeikių apskrities Židikų vals-

čiaus Bukančių kaime.  

https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuva
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 35 metai, kai Sunny Hilse (Florida, JAV) 1986-09-28 mirė Papilės, Degimų, Šiaulėnų ir Ma-

žeikių mokyklų pedagogas (1918–1922), Klaipėdos muitinės valdininkas, Kaune „Tautos“ ir „Vilkola-

kio” teatrų aktorius (1923–1925), Kaune Valstybės teatro aktorius (1926–1936, 1938–1940), Valstybės 

teatro Klaipėdos skyriaus aktorius (1936–1938), Vilniaus valstybinio teatro aktorius (1940–1944), Bru-

klino dramos studijos dėstytojas, Detmoldo, Augsburgo (Vokietija) tremtinių dramos kolektyvų akto-

rius (1944), Bostono dramos studijos vadovas (1949), Niujorko rusų dramos teatro aktorius (1949) Ka-

činskas Henrikas. Gimė 1903-01-23 Raseinių apskrities Viduklės miestelyje  
 

35 metai, kai pedagogo, kraštotyrininko Algirdo Vilko iniciatyva 1986-09-29 įkurtas Mažei-

kių kultūros centro mėgėjų meno kolektyvas – folkloro ansamblis „Alksna“.  
 

25 metai, kai pedagogės Liudvikos Daliutos Domarkienės iniciatyva 1996-09-30 įsteigtas 

Mažeikių švietimo centras, įgijęs 2006-04-01 juridinio asmens statusą ir tapęs savarankiška įstaiga. 
 

 5 metai, kai reorganizavus vaikų našlaičių ir senelių globos namus 2016-09-30 įregistruotas 

Mažeikių šeimos ir vaiko gerovės centras. 
 

 5 metai, kai rekonstravus buvusį kaimo pagrindinės mokyklos pastatą 2016-09-30 įregistruo-

ta BĮ „Plinkšių globos namai“, teikianti socialines paslaugas senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims 

su negalia. Įstaigos direktorė – Birutė Vaičkienė. 
 

SPALIS 
 

1 d. – 70 metų, kai Mažeikių rajone 1951 m. įsteigtas Tirkšlių darželis „Giliukas“, vaikų 

ikimokyklinio ugdymo įstaiga. 
 

65 metai, kai kaime 1956-10-01 įkurta Auksodės biblioteka, Mažeikių rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos filialas. 
 

45 metai, kai mieste 1976-10-02 pradėjo veikti Mažeikių politechnikos mokykla. Pirmasis 

oficialus pavadinimas – Mažeikių 50-oji vidurinė miesto profesinė technikos mokykla. 
 

 70 metų, kai Mažeikių rajono Maigų kaime 1951-10-03 gimė muzikantas, estradinių dainų 

kūrėjas, Mažeikių 1-osios vidurinės mokyklos (dabar Merkelio Račkausko gimnazija) muzikos moky-

tojas (1974–1984), Mažeikių rajono kultūros namų estradinio būrelio vadovas (1984–1987), pop muzi-

kos grupės „Sekmadienis“ įkūrėjas (1987) ir vadovas, kompozitorius, aranžuotojas, Mažeikiuose pir-

mosios muzikinės studijos „Sekmadienis“ įkūrėjas (1994), muzikinių projektų organizatorius, Mažeikių 

krašto kultūros premijos laureatas (2012), Mažeikių kultūros centro vaikų vokalinės šou grupės „Lietu-

tis“ vadovas (nuo 2019 m.), talentingų jaunųjų mažeikiškių ugdytojas Dargis Antanas.  
 

 15 metų, kai Kaune 2006-10-04 mirė poetė neoromantikė, Kauno „Drobės“ fabriko darbinin-

kė (1956–1973), dailininkė Kumpikevičiūtė-Kalpokienė Viktorija. Gimė 1918-02-09 Mažeikių rajo-

no Padarbų kaime. 
 

10 metų, kai Mažeikiuose 2011-10-04 oficialiai buvo atidarytas nevalstybinis Valdorfo vai-

kų darželis „Namučiai po smilga“, vykdantis ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas. 
 

55 metai, kai Skuode 1966-10-05 gimė pedagogė, senojo tošininkystės amato puoselėtoja 

(nuo 1994 m.), sertifikatą turinti tradicinių amatų meistrė (2010), Lietuvos tautodailininkų sąjungos 

Telšių skyriaus narė (1999), respublikinės taikomosios tautodailės konkursinės parodos „Iš Džiugo 

sakmių“ III vietos laimėtoja (2011), respublikinės konkursinės liaudies meno parodos „Aukso 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Florida
https://lt.wikipedia.org/wiki/Florida
http://www.mke.lt/Biblioteka
http://www.mke.lt/Biblioteka
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vainikas“ taikomosios tautodailės nominacijos laureatė (2014), medalio “Darbo žvaigždė” kavalierė 

(2016), Mažeikių kultūros centro folkloro ansamblio „Alksna“ narė, Mažeikių muziejaus direktoriaus 

pavaduotoja (nuo 2017 m.), vyriausioji fondų saugotoja Ramanauskienė (Baužytė) Raimonda.  
 

 125 metai, kai Viekšniuose 1896-10-10 gimė chemikas farmacininkas, Viekšnių vaistinės 

provizorius ir vedėjas (1926–1972), kraštotyrininkas, pirmosios muziejinės ekspozicijos įkūrėjas Vie-

kšnių vaistinėje (1960), dvarų kultūros ir paminklosaugos puoselėtojas Aleksandravičius Juozas. Mi-

rė 1977-04-02 Akmenės rajono Viekšnių miestelyje.  
 

10 metų, kai mieste 2011-10-11 veiklą pradėjo Medardo Čoboto trečiojo amžiaus univer-

siteto Mažeikių filialas – savarankiška, pelno nesiekianti visuomeninė organizacija, neformalaus švie-

timo pagyvenusiems žmonėms asociacija. 
 

 85 metai, kai Mažeikiuose 1936-10-14 gimė statybininkas, Mažeikių rajono Tarpkolūkinės 

statybų organizacijos statybos meistras, Vietinio ūkio valdybos viršininkas (1958–1965), Akmenės ra-

jono žemės ūkio valdybos Kapitalinės statybos skyriaus viršininkas (1965–1969), Akmenės kilnojamo-

sios mechanizuotos kolonos viršininkas (1969–1986), Akmenės rajono statybos organizacijos pirminin-

ko pavaduotojas (1986–1990), Akmenės rajono tarybos narys (1968–2011), Akmenės miesto meras 

(1990– 1995), Akmenės seniūnijos seniūnas (1995–1997), „Vienybės“ laikraščio skaitytojų išrinktas 

populiariausiu rajono žmogumi (1997, 1999), Akmenės rajono savivaldybės meras (1997–2007), LDK 

Gedimino ordino Riterio kryžiaus kavalierius (2004), Lenkijos Respublikos Konino miesto garbės pi-

lietis (2002), garbės ženklo „Už nuopelnus Šiaulių apskričiai“ nominantas (2006), Lietuvos savivaldy-

bių asociacijos Auksinės krivulės laureatas (2006), Akmenės rajono garbės pilietis (2009), garbės žen-

klo „Už nuopelnus Akmenės rajonui“ nominantas (2012), vardinės interneto svetainės „Akmenės kraš-

tietis“ steigėjas ir administratorius Lupeika Anicetas.  
 

10 metų, kai mieste 2011-10-14 įregistruota Mažeikių sportinio pokerio asociacija „Epo-

ker club“. 
 

 85 metai, kai Telšių rajono Tryškių miestelyje 1936-10-19 gimė poetas, kalbininkas, moder-

niosios eksperimentinės fonetikos ir statistinės kalbotyros specialistas, Lietuvos fonologijos mokyklos 

kūrėjas, humanitarinių mokslų daktaras (1983), VU Baltistikos katedros profesorius (1986), VU Filolo-

gijos fakulteto dekanas (1984–1989), Lietuvos nusipelnęs mokslo veikėjas (1988), Mokslų akademijos 

narys korespondentas (1996), Šiaulių universiteto garbės daktaras (2001), LDK Gedimino ordino Kari-

ninko kryžiaus kavalierius (2002), LR mokslo premijos laureatas (2008), tarptautinio lingvistinio žur-

nalo „Baltistica“ redakcinės kolegijos narys, mokslinio žurnalo „Kalbotyra“ redaktorius, ilgametis žur-

nalo „Žemaičių žemė“ redkolegijos narys, žemaičių kalbos tyrinėtojas ir žemaitiškos rašybos puoselė-

tojas, vadovėlių ir mokslinių straipsnių autorius Girdenis Aleksandras Stanislovas. Mokėsi Užlieknės 

pradinėje, Tirkšlių septynmetėje, Mažeikių vidurinėje mokykloje (1953–1957). Mirė 2011-10-16 Vil-

niuje, palaidotas Antakalnio kapinėse. 
 

50 metų, kai 1971-10-20 įkurtas Mažeikių statybos trestas. 
 

100 metų, kai Sedoje 1921-10-21 gimė Ežerėlio durpių fabriko darbuotojas (1943–1944), Ši-

lutės gimnazijos lotynų bei vokiečių kalbų mokytojas (1945–1948), Kauno „Dailės“ kombinato Meno 

skyriaus vadovas (1954–1957), Vilniaus dailės akademijos Tekstilės katedros dėstytojas (1958–2004), 

Lietuvos dailininkų sąjungos narys (1968), docentas (1968), Lietuvos dailės akademijos profesorius 

(1989), dailininkas tekstilininkas, visuomeniniams interjerams ir serijinei gamybai įvairių technikų kili-

mų bei gobelenų kūrėjas, straipsnių apie tekstilę ir dailės istoriją autorius Daujotas Vladislovas. Mirė 

2009-09-11 Vilniuje, palaidotas Saltoniškių kapinėse. 
 

http://www.mke.lt/Viek%C5%A1ni%C5%B3_vaistin%C4%97


30 

 

25 metai, kai Mažeikiuose 1996-10-25 mirė (palaidota miesto kapinėse) Mažeikių ligoninės 

gydytoja, pirmoji moteris chirurgė Žemaitijoje, socialinio aprūpinimo žymūnė (1971), katalikių moterų 

sambūrio vadovė (1989), onkologė, Lietuvos nusipelniusi gydytoja Žilinskaitė Stefanija. Gimė 1919-

10-02 Ilinojaus valstijos Kankakio mieste (JAV). Atminimo lenta 2019-10-02 pažymėtas namas, kuria-

me gyveno gydytoja.  
 

95 metai, kai Mažeikių miesto pakraštyje burmistro Jono Motuzo iniciatyva 1926-10-26 pa-

šventintas Šv. Pranciškaus Asyžiečio 700-osioms mirimo metinėms skirtas paminklas, kurį senesni 

mažeikiškiai vadina Kankinių kryžiumi.  
 

 65 metai, kai Akmenėje 1956-10-27 gimė Mažeikių avalynės fabriko telefonistė telegrafinin-

kė (1974–1977), Mažeikių rajono vykdomojo komiteto Kapitalinės statybos skyriaus technikė (1977–

1981) ir techninės priežiūros inžinierė (1979–1981), LR valstybinio darbo komiteto Mažeikių tarprajo-

ninio gyventojų įdarbinimo biuro vyresnioji specialistė (1981–1986), Šiaulių valstybinės įmonės „Gele-

žinkelio prekyba“ darbuotoja (1986–1988) ir valgyklos vedėja (1988–1994), P. Gražulio prekybos įmo-

nės maisto prekių parduotuvės vedėja (1996–1997), individualios įmonės vedėja (1997), individualios 

L. Kišono įmonės vyriausioji buhalterė (1988–2001), UAB „Valauvis“ vyriausioji finansininkė (1999–

2008), vadybos ir verslo administratorė, UAB „PZU Lietuva“ Gyvybės draudimo skyriaus vadovė, pa-

saulinės gyvybės draudimo kompanijos „Metlife“, „Amplico Life SA“ filialo Pardavimų skyriaus vado-

vė, „Compensa Life“ Mažeikių skyriaus vadovė, UAB „Europos tyrimai“ apklausėja, LR Seimo kance-

liarijoje Seimo narės Audronės Pitrėnienės padėjėja, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė (2011–

2018) Kačerauskienė Laimutė. Mirė 2018-09-23 Mažeikiuose, urna palaidota miesto kapinėse.  
 

85 metai, kai Mažeikių rajono Purvėnų kaime 1936-10-29 gimė laisvanoriškos sporto draugi-

jos „Darbo rezervai“ stalo teniso treneris (1955–1962), Vilniaus miesto Spalio rajono prokuratūros sta-

žuotojas (1962–1963), prokuroro padėjėjas (1963), tardytojas (1963–1968), Lietuvos stalo teniso fede-

racijos pirmininkas (1974–1989), LR prokuratūros Baudžiamųjų bylų skyriaus prokuroras (1968–1971) 

ir Baudžiamųjų bylų skyriaus viršininko pavaduotojas (1971), LR generalinės prokuratūros Valstybinio 

kaltinimo skyriaus vyriausiasis prokuroras (1988–2000), LR prokuratūros kolegijos ir baudžiamojo ko-

dekso rengimo darbo grupės narys, publikacijų apie baudžiamąją teisę autorius Žeberskis Bronislovas. 
 

75 metai, kai Bugių dvare 1946-10-29 mirė (palaidotas Viekšnių senosiose kapinėse) 

bajoras, carinės Rusijos generolas, veterinarijos specialistas, Medemrodės girininkas (1922–1933), 

miškininkas Daugirdas Kazimieras Rainoldo. Gimė 1865-04-14 Bugiuose. 
 

 60 metų, kai Mažeikių rajono Buknaičių kaime 1961-10-29 gimė teisininkas, Kaišiadorių ra-

jono prokuratūros tardytojas (1985–1988), Širvintų rajono prokuratūros vyriausiasis prokuroras (1990–

1991), Jonavos rajono apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras (1991–1994) ir apylinkės teismo 

teisėjas, teismo pirmininkas (1994–1999), Vilniaus apygardos teismo teisėjas ir Teismų departamento 

prie LR teisingumo ministerijos direktorius (1999–2000), Lietuvos teisėjų asociacijos valdybos narys ir 

Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo teisėjas, teismo pirmininkas (2000–2005), teisėjų tarybos narys 

(2002–2005), LR generalinis prokuroras (2005–2010), Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo teisėjas 

(2010–2012), Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas (2012–2016), Lietuvos 

apeliacinio teismo teisėjas, teismo pirmininkas (nuo 2016 m.) Valantinas Algimantas.  
 

15 metų, kai šalia Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios Telšių vyskupas Jonas 

Boruta 2006-10-29 pašventino įspūdingų formų Sedos lurdą. 

 

 

 
 

https://lt.wikipedia.org/wiki/2018
https://lt.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%BEeikiai
http://www.mke.lt/Bugiai


31 

 

LAPKRITIS 
 

15 metų, kai Mažeikiuose 2006-11-04 mirė (palaidotas Geidžių kapinėse) Žiopelių pradinės 

ir Ruzgų septynmetės mokyklos mokytojas (1949–1950, 1954–1957), direktorius (1957–1959), Mažei-

kių rajono Liaudies švietimo skyriaus vedėjas (1959–1961), Mažeikių 1-osios vidurinės mokyklos mo-

kytojas (1959–1967, 1977–1989), pirmasis Mažeikių sporto mokyklos direktorius (1967–1977), Ma-

žeikių M. Račkausko gimnazijos aptarnaujančio personalo darbuotojas (1989–2000), trumpabanginin-

kas Balanavičius Zigmas. Gimė 1929-09-02 Mažeikių rajono Pumpurų kaime.  
 

85 metai, kai Tirkšlių seniūnijos Krucų kaime 1936-11-05 pradėjo veikti žydams Leibovi-

čiams priklausęs linų fabrikas. 
 

25 metai, Vilniuje 1996-11-08 mirė (palaidotas Antakalnio kapinėse) kompozitorius, vargo-

nininkas, Kauno universiteto studentų choro (1933–1940), Kauno katedros ir Kauno kunigų seminari-

jos chorų vadovas (1934–1939), vargonininkų, chorvedžių ir muzikos mokytojų vasaros kursų dėsty-

tojas (1933–1940), Kauno VDU studentų mišraus choro vadovas (1930–1940), Šv. Cecilijos draugijos 

žurnalo „Vargonininkas“ redaktorius (1933–1934), vienas iš Vilniaus muzikos mokyklos įkūrėjų 

(1940) ir mokymo dalies vedėjas, dėstytojas bei direktorius (1946–1949), ilgametis Lietuvos muzikų 

draugijos valdybos narys, Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos muzikos technikumo direktoriaus pavaduoto-

jas (1945), Dirigavimo ir chorvedybos fakulteto dekanas (1945–1947), Operinio parengimo bei chori-

nio ir simfoninio dirigavimo katedrų vedėjas (1945–1948), Lietuvos valstybinės filharmonijos mišriojo 

choro meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas (1948–1949), Lietuvos kompozitorių sąjungos narys 

(1948), Lietuvos valstybinės konservatorijos Choro dirigavimo katedros vedėjas (1949–1962 ir 1970–

1972), Vilniaus M. K. Čiurlionio vidurinės meno mokyklos choro dirigavimo dėstytojas (1965–1980), 

docentas (1947), Lietuvos nusipelnęs meno veikėjas (1954), liaudies artistas (1960), respublikinių 

dainų švenčių ir chorų sąskrydžių vyriausiasis dirigentas (1946–1990), profesorius (1964), publicistas, 

muzikinių straipsnių ir koncertų recenzijų autorius, muzikos meno propaguotojas ir kritikas Kaveckas 

Konradas. Gimė 1905-11-02 Mažeikių apskrities Tirkšlių miestelyje. 
 

125 metai, kai Leckavoje 1896-11-11 gimė žydų dailininkas Bekeris Zalė. Sušaudytas Kau-

ne 1942 m.  
 

 85 metai, kai Mažeikių apskrities Viekšnių valsčiuje 1936-11-13 gimė trečios kartos puo-

džius, Kretingos „Pramkombinato“ molinių dirbinių meistras (1956–1960), Prienų rajono Jiezno miesto 

molinių dirbinių meistras (1960–1964), Kauno keramikos įmonės Viekšnių keramikos cecho žiedėjas 

(1964–1966), Mažeikių elektrotechnikos gamyklos staklių derintojas (1966–1968), Akmenės meliora-

cijos Statybos valdybos traktorininkas (1968–1987), darbo spartuolis (1976), darbo veteranas (1983), 

Akmenės valstybinės įmonės traktorininkas ekspeditorius (1987–1990), individualios įmonės savinin-

kas (1990–2000) Voveris Romualdas. Mirė 2011-11-15 Viekšniuose, palaidotas miesto kapinėse. 
 

 100 metų, kai Mažeikiuose 1921-11-14 mirė (palaidotas žydų kapinėse) mokytojas Pikeliuo-

se (1872), rabinas Šatėse (1875), Sedos ješivos (judaizmo studijų įstagos) vadovas (1875–1885), pirma-

sis Mažeikių žydų bendruomenės vyriausiasis rabinas (1885–1921), mokslinio-religinio turinio veikalo 

„Ravid Hazahav“ autorius Avrechas Zeeevas Volfas ben Izaokas. Gimė 1845 m. Rietave.  
 

115 metų, kai Telšių apskrities Židikų valsčiaus Čepiškės dvare 1906-11-15 gimė inžinierius 

mechanikas, Kauno politechnikos instituto dėstytojas (1944–1993), Kauno politechnikos instituto Ma-

šinų gamybos technologijos katedros įkūrėjas ir pirmasis vedėjas (1951–1986) ir Mechanikos fakulteto 

prodekanas (1953–1962), pirmasis Mašinų gamybos fakulteto dekanas (1962–1972), docentas (1960), 

technikos mokslų daktaras, Lietuvos nusipelnęs inžinierius (1964), profesorius (1965), Lietuvos valsty-
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binės premijos laureatas (1973), Lietuvos mašinų gamybos pradininkas, vadovėlių, monografijų ir strai-

psnių autorius Kumpikas Leopoldas. Mirė 1993-07-30 Kaune. 
 

10 metų, kai buvusiame Henriko Nagio pagrindinės mokyklos pastate 2011-11-19 atidaryti 

Mažeikių rajono Buknaičių kultūros namai. 
 

 15 metų, kai Mažeikių rajono Plinkšių kaime 2006-11-21 mirė Užlieknės devynmetės moky-

klos geografijos, darbų mokytojas (1963–1994), Buknaičių pagrindinės mokyklos geografijos, gamtos 

mokytojas (1995–1997), Plinkšių pagrindinės mokyklos geografijos, istorijos mokytojas (1997–2006), 

kraštotyros būrelio vadovas Virkutis Jonas. Gimė 1943-02-09 Akmenės rajono Žibikų kaime. Baigė 

1963 m. Viekšnių vidurinę mokyklą. 
 

90 metų, kai Sedos vidurinės mokyklos direktoriaus Jurgio Košio iniciatyva akmenkalio Po-

vilo Bielskio suprojektuotas ir sukurtas nukirsto medžio kamieną vaizduojantis Lietuvos didžiojo ku-

nigaikščio Vytauto paminklas, atidengtas 1931-11-22 miesto aikštėje.  
 

100 metų, kai Mažeikių apskrities Akmenės valsčiaus Kivylių kaime 1921-11-27 gimė eko-

nomistas, docentas (1955), LDK buhalterinės apskaitos, finansų ir mokesčių tyrinėtojas, VU Statisti-

kos, buhalterinės apskaitos, finansų ir kredito katedros vedėjas (1960–1990), VU Ekonomikos fakulteto 

studentų mokslinės draugijos vadovas (1958–1964), ekonomikos mokslų daktaras (1965), profesorius 

(1966), ekonomikos mokslinių laipsnių teikimo komisijos pirmininkas (1967–1982), Mokslų akademi-

jos narys korespondentas (1976), VU Finansų ir apskaitos fakulteto dekanas (1970–1979), LR nusipel-

nęs mokslo veikėjas (1981), LR mokslinės ekonomikos draugijos pirmininkas (1982–1987), finansinin-

kas, mokomųjų knygų, metodinių priemonių, monografijos pobūdžio leidinių, mokslinių straipsnių, ke-

lių studijų apie LDK pinigus autorius Žilėnas Alfonsas. Baigė 1936 m. Viekšnių progimnaziją, mokėsi 

1936–1940 m. Mažeikių gimnazijoje. Mirė 2005-10-20 Vilniuje.  
 

60 metų, kai Telšių rajono Baudakių kaime 1961-11-30 gimė Mažeikių rajono Pievėnų pag-

rindinės mokyklos direktorius (1984–1990) ir Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinės mokyklos direk-

torius (1990–1993), Mažeikių rajono Švietimo skyriaus vedėjas (1993–1996), Mažeikių rajono Kalnė-

nų vidurinės mokyklos direktorius (1996–2007), fizikas Meinorius Andrius. Mirė 2007-02-28 Mažei-

kiuose.  
 

GRUODIS 
 

50 metų, kai Mažeikių rajono Reivyčių kaimo senose ambulatorijos patalpose 1971-12-01 

įkurtas lopšelis-darželis „Kregždutė“, kuris 1996-09-01 buvo reorganizuotas į darželį-mokyklą.  
 

15 metų, kai Mažeikiuose 2006-12-06 mirė (palaidotas Šiaulių rajono Šakynos Šv. arkangelo 

Mykolo bažnyčios šventoriuje) Kelmės rajono Šaukėnų Švč. Trejybės bažnyčios vikaras (1951–1952), 

Mažeikių rajono Leckavos Šv. Lauryno naujos bažnyčios statytojas (1958) bei klebonas (1952–1963), 

Šilalės rajono Pajūrio Švč. Trejybės bažnyčios klebonas (1963–1967), Plungės rajono Žemaičių Kalva-

rijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios altarista (1967), Rietavo Šv. arkangelo Mykolo 

bažnyčios vikaras (1967–1970), Mažeikių rajono Laižuvos Švč. Trejybės bažnyčios klebonas (1970–

2003), nuo 2003 m. Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios rezidentas kunigas jubiliatas Venckus 

Pranas. Gimė 1923-01-01 Šiaulių apskrities Gruzdžių valsčiaus Dauginčių kaime.  
 

85 metai, kai Mažeikių apskrities Pikelių valsčiaus Lūšės kaime 1936-12-08 gimė Pagėgių 

vaikų namų darbo instruktorė (1958–1959), Kauno popieriaus fabriko dailininkė (1964–1965), Kauno 

P. Ziberto šilko kombinato dailininkė ir marginimo raštų dizainerė (1965–1972), laisvai kurianti daili-

ninkė tekstilininkė (1972–1990), VDA Kauno dailės instituto dėstytoja (1990–2000), Lietuvos dailinin-

http://www.mke.lt/Buknai%C4%8Di%C5%B3_pagrindin%C4%97_mokykla
http://www.mke.lt/Piev%C4%97nai#Mokykla
http://www.mke.lt/Piev%C4%97nai#Mokykla
http://www.mke.lt/%C5%BDidik%C5%B3_Marijos_Pe%C4%8Dkauskait%C4%97s_vidurin%C4%97_mokykla
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kų sąjungos narė (1971), LDS Kauno skyriaus Taikomosios dailės sekcijos pirmininkė (1982–1989) ir 

Tekstilės sekcijos pirmininkė (2001–2013), pirmojo tekstilės simpoziumo Kaune organizatorė (1987), 

docentė (1994), Plungėje plenero „Tekstilė vėjyje“ organizatorė kuratorė (2001), Kauno tekstilės daili-

ninkų grupės „ESAME“ iniciatorė ir steigėja (2006), Kultūros ir meno premijos laureatė (2012), Kauno 

tekstilininkų ir dailininkų gildijos garbės narė, daugiau kaip 200 tekstilės kompozicijų gobeleno, bati-

kos, pynimų neaustine ir mišriąja technikomis autorė Dargienė (Paradnikaitė) Irutė Zinaida.  
 

20 metų, kai Mažeikiuose 1996-12-09 veiklą pradėjo UAB „Rudesta“, atliekanti sudėtingus, 

aukštos kvalifikacijos reikalaujančius bendruosius ir specialiuosius statybos darbus. 
 

 50 metų, kai Šiauliuose 1971-12-12 mirė (palaidotas Kaune, Romainių kapinėse) Pakruojo 

rajono Linkuvos gimnazijos tikybos ir lietuvių kalbos mokytojas (1927–1929), Jurbarko, Panevėžio ir 

Šiaulių gimnazijų lituanistas, Šiaulių mokytojų instituto Kalbų ir literatūros katedros dėstytojas (1948–

1950), Šiaulių mokytojų instituto Lietuvių kalbos ir literatūros katedros vedėjas (1950–1952), akcento-

logas, lietuvių ir latvių kalbų savitumo tyrinėtojas Freimanas Mykolas. Gimė 1898-09-26 Mažeikių 

valsčiaus Pašerkšnės kaime. 
 

85 metai, kai Anykščių rajono Peštyrių kaime 1936-12-14 gimė biologijos mokytojas eks-

pertas, Mažeikių rajono Tirkšlių vidurinės mokyklos direktorius (1965–1967) ir mokytojas (1967–

1973), direktoriaus pavaduotojas (1973–1986), Mažeikių „Ventos“ vidurinės mokyklos direktoriaus 

pavaduotojas (1986–2013), kelių biologijos mokomųjų leidinių ir straipsnių autorius Gražys Kazys.  
 

45 metai, kai Vilniuje 1976-12-14 mirė (palaidotas Antakalnio kapinėse) skulptorius, tapyto-

jas, Lietuvos valstybinio dailės instituto tapybos dėstytojas (1953–1976), Lietuvos dailininkų sąjungos 

narys (1953), jaunųjų dailininkų sekcijos pirmininkas (1953–1959), docentas (1965), Lietuvos dailinin-

kų sąjungos Tapybos skyriaus pirmininkas (1963–1969,1973–1974), Vilniaus tapybos trienalių (Lietu-

vos, Latvijos ir Estijos) iniciatorius (nuo 1969 m.), liaudies dailininkas (1964), Valstybinės premijos 

laureatas (1965), Lietuvos nusipelnęs meno veikėjas (1975), peizažo novatorius Švažas Jonas. Gimė 

1925-08-05 Mažeikių valsčiaus Urvikių kaime. 
 

90 metų, kai Viekšniuose 1931-12-15 gimė chemikė, Lietuvos laikraščių ir žurnalų leidyklos 

chemikė analitikė (1955–1959), Chemijos ir cheminės technologijos instituto jaunesnioji mokslinė ben-

dradarbė (1958–1961, 1964–1975), mokslų daktarė (1968), Galvaninių vonių kontrolės ir elektrolitų re-

generacijos laboratorijos vyresnioji mokslinė bendradarbė (1975–1987), mokslinių publikacijų autorė 

Butkutė Eleonora. Mirė 2012-07-20 Vilniuje. 
 

10 metų, kai Mažeikių muziejuje 2011-12-15 atidaryta moderni pirmoji interaktyvi ekspo-

zicija „Mažeikių kraštas: tarp kuršių, žemgalių ir žemaičių“.  
  

 115 metų, kai Skuodo rajono Stripinių kaime 1906-12-17 gimė audėja, audimo kursų organi-

zatorė, Tautodailininkų sąjungos Skuodo sekcijos įkūrėja Batakienė Julija. Mirė 1985-10-13 Mažeikių 

rajono Sedos mieste, palaidota Skuodo rajono Ylakių miestelio kapinėse. 
 

80 metų, kai Gorkio kalėjime (Rusija) 1941-12-18 sušaudytas prozininkas, poetas, Kelmės 

rajono Minupių pradžios ir Šiaulių rajono Sereikių pradžios mokyklų, Raseinių rajono Ariogalos pradi-

nės ir Kauno rajono Vandžiogalos pradžios mokyklų mokytojas (1926–1930), Telšių pradžios mokyklų 

vedėjas (1930–1935), Šiaulių literatų žurnalo „Takas“ (1930–1931) bei Telšių savaitraščio „Žemaičių 

balsas“ redaktorius (1931–1934), Pavilnio 2-osios pradžios mokyklos vedėjas (1939–1940), Naujosios 

Vilnios 3-iosios pradžios mokyklos matematikos mokytojas (1940), pogrindžio laikraščio „Laisva Lie-

tuva“ redakcijos narys bei bendradarbis (1941), Lietuvos aktyvistų fronto antisovietinio pasipriešinimo 

organizacijos narys (1940–1941), rezistencijos dalyvis, spaudos bendradarbis Skripkauskas Antanas. 

http://www.mke.lt/Pa%C5%A1erk%C5%A1n%C4%97
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
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Gimė 1904-04-13 Mažeikių apskrities Židikų valsčiaus Ritinės kaime. Po mirties apdovanotas Vyčio 

Kryžiaus ordino Didžiuoju kryžiumi (1997), pripažintas kariu savanoriu (1999).  
 

20 metų, kai 2001-12-20 Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 225 įsteigta 

Mažeikių krašto kultūros premija, skiriama kasmet tik vienam asmeniui ir tik vieną kartą. 
 

100 metų, kai toje pačioje vietoje atstačius Pirmojo pasaulinio karo metais sugriautą pastatą 

Žemaičių Kapitulos prelatas Jonas Mačiulis (Maironis) 1921-12-21 po pašventinimo Viekšnių bažny-

čiai suteikė Šv. Jono Krikštytojo vardą. 
 

155 metai, kai Plungės rajono Vatušių kaime 1866-12-22 gimė publicistas, draudžiamos lie-

tuviškos spaudos platinimo organizatorius, kanonų teisės daktaras (1912), Sedos Švč. Mergelės Ėmimo 

į Dangų kunigas (1909–1921), Kauno kunigų seminarijos profesorius (1921–1925), Palangos vidurinės 

mokyklos direktorius (1928–1930), pedagogas, vienas iš Šv. Kazimiero draugijos steigėjų Genys Kazi-

mieras Antanas. Mirė 1952-05-31 Kretingos rajono Salantų miestelyje.  
 

85 metai, kai Akmenės rajono Svirkančių kaime 1936-12-26 gimė kalbininkas, leidinių ko-

rektorius (1958–1960), Lietuvių kalbos ir literatūros instituto mokslo darbuotojas (1960–1977), VU 

Kauno humanitarinio fakulteto dėstytojas (nuo 1977 m.), docentas (1987), VU Lietuvių ir literatūros 

katedros vedėjas (1988–1998), vienas iš Biržiškų draugijos įkūrėjų, kasmetinių kalbinių ekspedicijų į 

Žemaitiją organizatorius ir vadovas, Lietuvos kalbos draugijos narys, publicistas, akademinių lietuvių 

kalbos gramatikų bendraautorius, kelių lietuvių kalbos mokymo priemonių, daugiau kaip 70 publikaci-

jų autorius Ružė Albertas. Mokėsi 1945–1955 m. Viekšnių vidurinėje mokykloje. 
 

10 metų, kai Didžiojoje Britanijoje 2011-12-26 mirė sklandytojas, Viekšnių sklandymo būre-

lio įkūrėjas, skraidančių aviamodelių konstruktorius, tarptautinių sklandymo čempionatų dalyvis, Lietu-

vos aeroklubo garbės narys (1990), lakūnas Požerskis Pranas. Gimė 1927-02-14 Viekšniuose. Palaikai 

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

 115 metų, kai Mažeikių rajono Sedos mieste 1906-12-27 gimė pedagogas, Kauno politechni-

kos instituto dėstytojas (1948–1952), Lietuvos nusipelnęs architektas (1969), Miestų statybos projekta-

vimo instituto Kauno filialo architektas (1948–1979), Lietuvos kurortinių miestų (Druskininkų 1968 

m., Juodkrantės 1969 m., Birštono ir Nidos 1971 m.) bendrųjų planų vienas pirmųjų autorių, architektas 

urbanistas Janulis Petras. Mirė 1994-06-26 Kaune.  
 

25 metai, kai mieste 1996-12-28 pradėtas leisti Mažeikių rajono laikraštis „Būdas žemai-

čių“, nuo 2020 m. kuriama tik elektroninė versija. 
 

75 metai, kai Šilutės rajono Stankaičių kaime 1946-12-30 gimė chorvedė, klubinio darbo or-

ganizavimo specialistė, Skuodo rajono kultūros namų direktorė (1963–1975), Mažeikių rajono savival-

dybės kultūros centro direktorė (1975–2014), humoro grupės „Vamzdiec“ įkūrėja (1998) ir vadovė, pir-

moji Mažeikių krašto kultūros premijos laureatė (2002), viena iš Juozo Vaičkaus Skrajojamojo teatro 

atkūrimo iniciatorių (2010), ilgametė Mažeikių rajono kultūros ir meno tarybos narė, klubo „Mano na-

mai“ vadovė (nuo 2015 m.), trylikos Žemaičių dūdų bei Meno ir amatų švenčių organizatorė Mažeikių 

mieste Kinčienė (Purvinytė) Krista. 
 

30 metų, kai Skuodo rajono Ylakių miestelyje 1991-12-30 mirė (palaidotas Viešpaties Aprei-

škimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios šventoriuje) Mažeikių apskrities Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo 

bažnyčios vikaras (1938–1941, 1944–1947), Šiaulių rajono Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios 

kapelionas (1941–1944), Šilalės rajono Pajūrio Švč. Trejybės bažnyčios klebonas (1947–1949), Plun-

gės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios altarista (1956–1960), Telšių rajono Žarėnų Šv. vyskupo Stanislovo 

http://www.mke.lt/Bir%C5%BEi%C5%A1k%C5%B3_draugija
http://www.mke.lt/Viek%C5%A1ni%C5%B3_kapin%C4%97s
http://www.mke.lt/Vamzdiec
http://www.mke.lt/D%C5%ABd%C5%B3_%C5%A1vent%C4%97
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bažnyčios klebonas (1960–1964), Telšių katedros vikaras (1964 m. keturis mėn.), Mažeikių rajono Tir-

kšlių Kristaus Karaliaus bažnyčios altarista (1964–1965), Šilalės rajono Žvingių Šv. Kryžiaus Išaukšti-

nimo bažnyčios klebonas (1965–1967), Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios 

altarista (1967–1991), atsiminimų apie rašytoją, pedagogę Mariją Pečkauskaitę-Šatrijos Raganą auto-

rius (1978), Sibiro tremtinys Arlauskas Klemensas. Gimė 1910-11-23 Mažeikių apskrities Židikų val-

sčiaus Paviliotės kaime. Romoje 2000-05-07 Popiežius Jonas Paulius II paskelbė Lietuvos kankiniu. 
 

15 metų, kai pedagogo, kraštotyrininko Algirdo Vilko iniciatyva 2006-12-31 sukurta analogo 

Lietuvoje neturinti virtuali Mažeikių krašto enciklopedija.  

 

 

Parengė Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos  

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresnioji bibliografė Janina Dambrauskaitė 
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