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315 metų, kai Tirkšlių bažnyčios gimimų metrikų knygoje 1707 m. pirmąkart buvo paminėtas 

Tirkšlių seniūnijos Spurganų kaimas. 
 

220 metų, kai Tirkšlių seniūno sūnaus Felikso Važinskio ir jo žmonos Pranciškos Turovsky-

tės iniciatyva 1802 m. padovanoti dešimties balsų vargonai Tirkšlių Kristaus Karaliaus bažnyčiai. 
 

 210 metų, kai Laižuvos miestelyje 1812 m. gimė prelatas, Vilniaus dvasinės akademijos pro-

fesorius (1839–1842), Petrapilio dvasinės akademijos profesorius (1857–1864), Vilniaus katedros arki-

diakonas, garsus pamokslininkas Važinskis Aleksandras. Mirė 1872 m. Krokuvoje. 
 

195 metai, kai netoli Mažeikių rajono Pikelių Švč Trejybės bažnyčios, miestelio aikštėje, Juo-

zapo ir Agnieškos Milevičių lėšomis 1827 m. buvo pastatytas apskritas liaudiško stiliaus Pikelių akmens 

mūro koplytstulpis 1710 metų maro aukoms atminti su 4 medinėmis skulptūrėlėmis ir kalvio darbo 

ornamentuotu kryželiu viršuje. Įrašytas 1993-01-29 į LR nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą. So-

vietmečiu iš koplytstulpio dingusias Pietos, Nukryžiuotojo, Jono Nepomuko ir Šv. Vincento skulptūrėles 

2018 m. pavasarį atkūrė medžio drožėjas, tautodailininkas Rimantas Laima. 
 

180 metų, kai Laižuvos valsčiaus Purplių kaimo kapinėse 1842 m. pastatyta medinė Purplių 

Šv. Kryžiaus išaukštinimo koplyčia. Telšių vyskupas Jonas Boruta 2009-10-10 pašventino auksodiškio 

Vytauto Gargaso iniciatyva atstatytą nuo 1960 m. neveikusią koplyčią. 
 

165 metai, kai Laižuvos miestelyje 1857 m. gimė Rygos komercijos banko tarnautojas (nuo 

1879 m.), Rygoje lietuvių Pašalpos draugijos narys (nuo 1894 m.) bei revizijos komisijos narys, knygne-

šys Pukštis Kazimieras. Mirė 1933-10-26 Kaune. 
 

165 metai, kai Židikų valsčiaus kaime 1857 m. buvo pastatyta stačiakampė liaudies architek-

tūros formų medinė Ukrinų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia. 
 

165 metai, kai kaime 1857 m. buvo perstatyta nedidelė stačiakampio plano liaudies architek-

tūros formų medinė koplyčia, po Antrojo pasaulinio karo pavadinta Užlieknės Šv. Marijos Magdalietės 

bažnyčia. 
 

160 metų, kai dvarininko Felikso Važinskio lėšomis 1862 m. pastatyta erdvi medinė Geidžių 

Šv. Onos koplyčia, kuri priklausė Tirkšlių parapijai. Iš tikinčiųjų atimta 1963 m. Atšventinimo iškilmės 

vyko 1992-07-26. 
 

150 metų, kai pro Pumpurų kaimą 1872 m. buvo nuvesta Mažeikių-Liepojos geležinkelio li-

nija ir pastatyta stotis su 3 atsarginiais keliais. Stočiai prigijo netoliese tekančios upės Venta pavadi-

nimas. Oficialus atidarymas vyko 1873-11-03. 
 

145 metai, kai Mažeikių apskrities Židikų valsčiaus Kentaučių kaime 1877 m. gimė knygne-

šys, gimtinėje slaptos mokyklos įkūrėjas (nuo 1897 m.), daraktorius Želvys Ignacas. Mirė 1937 m. Ken-

taučių kaime, palaidotas Mažeikių rajono Pikelių miestelio kapinėse. 
 

135 metai, kai prie geležinkelio stoties pastatytame dviejų aukštų name (vėliau Bliumentalio 

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

atidaryta pirmoji Mažeikių vaistinė. 

 



130 metų, kai miestelyje 1892 m. buvo įsteigta Viekšnių karšykla ir verpykla „Vilnašukis“. 
 

125 metai, kai Milių kaimo ūkininko sūnaus Lengvenio Pranciškaus rūpesčiu supylus pylimą 

dešiniajame Ventos upės krante 1897 m. buvo pastatytas raudonų plytų dviejų aukštų su mansarda 

Viekšnių vandens malūnas, reikšmingas kaip vienintelė senovinės technikos vertybė ne tik Lietuvoje, 

bet ir Europoje. Įrašytas 1996-01-29 į LR kultūros paveldo nekilnojamųjų objektų registrą kaip turintis 

architektūrinę, istorinę ir kraštovaizdinę vertę. 
 

 125 metai, kai 1897 m. įsteigta kavos įmonė ir degtukų šiaudelių fabrikas Mažeikiuose. 
 

110 metų, kai kunigo Pranciškaus Meškausko pastangomis 1912 m. rugsėjo mėnesį įsteigtas 

Lietuvių katalikų blaivybės draugijos Mažeikių skyrius. Iš pradžių turėjo 70 narių, veikė iki 1941 m.  
 

105 metai, kai miestelyje 1917 m. Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vargonininko V. Stulgaičio 

rūpesčiu atkurtas Viekšnių choras, iširęs per Pirmąjį pasaulinį karą. 
 

105 metai, kai Mažeikių apskrities Židikų miestelyje 1917 m. vasarą rašytojos, pedagogės bei 

labdarės Marijos Pečkauskaitės iniciatyva vyko pirmieji lietuviški vakarai ir vaidinimai pavadinimu 

„Gyvieji paveikslai“. 
 

100 metų, kai puodžiaus Teodoro Urvikio iniciatyva miestelyje 1922 m. buvo įkurta nedidelė 

Viekšnių molinių indų ir keramikos dirbtuvė. Gamino indus virtuvei, vazas, pelenines, įvairių spalvų 

ir rūšių koklius. Molį kasdavo Čekų kaime. 
 

100 metų, kai kraštiečio muziko Vinco Deniušio iniciatyva 1922 m. buvo suburtas pirmasis 

Viekšnių miestelio pučiamasis orkestras, atlikęs aranžuotas liaudies dainas, supaprastintas ištraukas iš 

populiarios klasikinės muzikos. 
 

 100 metų, kai latvių Vilio ir Alvinos Jungų šeimos iniciatyva dešiniajame Virvytės upės kran-

te 1922 m. pastatytas Mažeikių rajono Gudų kaime dviejų aukštų su mansarda medinis vandens 

malūnas. Įrašytas 1996-01-29 į LR kultūros paveldo nekilnojamųjų objektų registrą kaip turintis istori-

nę, technologinę ir kraštovaizdinę vertę. 
 

100 metų, kai mieste 1922 m. įsteigta Mažeikių apskrities Sedos pašto agentūra. 
 

95 metai, kai Viekšnių miestelyje ir Mažeikių geležinkelio stotyje 1927 m. liepos mėnesį iš-

kilmingai sutiktas Lietuvos Prezidentas Antanas Smetona, kuris aplankė žydų sinagogą, cerkvę, susi-

tiko su bendruomene. 
 

90 metų, kai prie Ventos upės, privačiame ūkininko Skurvydo pušyne, 1932 m. Kauno Vytau-

to Didžiojo universiteto Medicinos fakulteto studentės Eugenijos Motuzaitės bei viekšniškės mokytojos 

Liusės Šiaulytės iniciatyva organizuota pirmoji skaučių stovykla Mažeikiuose. 
 

85 metai, kai Jonas Šaulys 1937 m. įsteigė privatų Mažeikių spaudos muziejų. Jame buvo 

beveik visi to meto lietuviški periodiniai leidiniai, įvairūs plakatai, šūkiai ir atsišaukimai. Muziejaus eks-

ponatai dingo Antrojo pasaulinio karo metais. 
 

 70 metų, kai Mažeikių rajono Ukrinų kaime 1952 m. mirė bajoras, mūrininkas, kalvis, giedo-

rius, Židikų valsčiuje draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas Semėnas-Semenavičius Antanas. Gi-

mė 1850-09-05 Dapšių kaime. 
 

65 metai, kai gydytojo chirurgo Vlado Burbos pastangomis 1957 m. rugpjūčio mėnesį buvo 

įsteigtas Mažeikių ligoninės pirmosios medicinos pagalbos skyrius. Antanina Norvydienė – pirmoji 

skyriaus medicinos felčerė. 
 

65 metai, kai miestelyje 1957 m. atidaryti Mažeikių rajono Pikelių kultūros namai, Židikų 

kultūros centro skyrius. 

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


 65 metai, kai mieste 1957 m. organizuota Mažeikių rajoninė meno paroda. Dalyvavo 132 

autoriai, eksponuota tapyba, tekstilė, mediniai ir šiaudiniai dirbiniai. 
 

65 metai, kai kaime 1957 m. atidaryti Mažeikių rajono Ukrinų kultūros namai, Židikų kul-

tūros centro skyrius. 
 

60 metų, kai mieste 1962 m. spalio mėnesį kūrybinę veiklą pradėjo Mažeikių vyrų choras, 

kurio pirmasis vadovas buvo Vytautas Urbonavičius. Nuo 1981 m. mišraus choro vadovas ir dirigentas 

Ričardas Grušas. Mažeikių rajono savivaldybės kultūros namų kolektyvui „Draugystė“ 1965-12-17 buvo 

suteiktas Pavyzdinio choro vardas.  
 

60 metų, kai miesto futbolo aikštėje 1962 m. buvo surengtos Mažeikiuose pirmosios mažojo 

rankinio (7x7) rungtynės. Žaidė ETG ir „Starto“ komandos. 
 

55 metai, kai miestelyje 1967 m. buvo atidaryti Mažeikių rajono Tirkšlių zoniniai kultūros 

namai, nuo 2006-10-01 tapę savarankiška biudžetine įstaiga. 
 

50 metų, kai veiklą 1972 m. pradėjo UAB „Mažeikių strėlė“, nuomojanti, montuojanti bei 

rekonstruojanti įvairaus galingumo ir paskirties kranus. Įmonė Mažeikių verslininkų asociacijos narė. 
 

 45 metai, kai Mažeikių rajono Pievėnų kaimo sodyboje 1977 m. buvo pastatytas didelis laukų 

akmuo su pritvirtintu skulptoriaus Broniaus Pundziaus reljefiniu portretu, atminimo lenta. Sukū-

rė buvę skulptoriaus mokiniai – Juozas Kalinauskas ir Donatas Lukoševičius. 
 

40 metų, kai Joniškyje 1982 m. mirė (palaidota miesto kapinėse) Viekšnių valsčiaus Žalionės, 

Purvėnų ir Laižuvos valsčiaus Auksūdžio pradžios mokyklų mokytoja, Mažeikių apskrities Buknaičių 

pradžios mokyklos vedėja (1935–1944), Joniškio 2-osios vidurinės mokyklos mokytoja (1945–1964), 

„Garbės ženklo“ ordino kavalierė (1951), Lietuvos nusipelniusi mokytoja (1955), lietuvių kalbos vado-

vėlio „Gimtasis žodis“ IV klasei autorė (1962), atsiminimų bei apybraižų autorė Janišauskaitė Julija. 

Gimė 1904-09-22 Joniškyje. 
 

35 metai, kai mažeikiškiai pilotai 1987 m. atsiskyrė nuo Akmenės aeroklubo ir pradėjo sava-

rankiškai veikti sertifikuotas Šerkšnėnų aerodromas, kuris 2012 m. gegužės mėnesį pavadintas lietuvių 

civilinės aviacijos pradininko Julijono Kumpikevičiaus vardu. 
 

35 metai, kai prie Mažeikių 2-osios vidurinės mokyklos (dabar Gabijos gimnazija) 1987 m. 

buvo pastatyta 4 medinių skulptūrų kompozicija lietuvių liaudies pasakos „Eglė žalčių karalienė“ 

motyvais. Išskaptavo buvęs mokinys, medžio drožėjas, tautodailininkas Antanas Murauskas. 
 

35 metai, kai mieste 1987 m. įkurta Mažeikių pop muzikos grupė „Sekmadienis“, steigėjas 

ir vadovas – pedagogas Antanas Dargis. 
 

35 metai, kai užtvenkus bevardį Vadaksties intaką miestelio šiaurinėje dalyje, netoli Latvijos 

pasienio, 1987 m. buvo įrengtas 103 metrų ilgio Mažeikių rajono Laižuvos tvenkinys. 
 

 30 metų, kai Mažeikių rajono Laižuvos miestelyje 1992 m. ant išlikusių bažnyčios griuvėsių 

pastatytas ąžuolinis kryžius, minint kunigo, poeto Antano Justino Vienažindžio 100-ąsias mirties 

metines. Autorius – medžio drožėjas, tautodailininkas Antanas Murauskas. 
 

30 metų, kai Mažeikių apylinkės seniūnijoje 1992 m. buvo įkurtas Šernynės telmologinis 

draustinis, užimantis 119 ha plotą, saugantis vakarų Žemaitijos lygumų geobotaninį aukštapelkės gyvū-

nijos ir augalijos kompleksą. 
 

30 metų, kai Mažeikių apylinkės seniūnijoje 1992 m. buvo įkurtas Šerkšnės hidrografinis 

draustinis, užimantis 211 ha plotą, saugantis Šerkšnės upės intakų vingius, miškų plotus, natūralias pie-

vas, įvairią augaliją ir gyvūniją. 
 

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


25 metai, kai Šerkšnės upės dešiniajame krante 1997 m. pastatyta Mažeikių rajono Šerkšnė-

nų šliužo tipo hidroelektrinė, valdoma automatizuotai, turinti žuvų ir šiukšlių sulaikymo groteles. 
 

25 metai, kai veiklą 1997 m. pradėjo Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro vyres-

nio amžiaus tautinių šokių kolektyvas „Jurginėlis“. Pirmoji vadovė buvo Gabalytė Alma. Kolektyvui 

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

20 metų, kai parapijos kunigo Jono Ačo iniciatyva 2002 m. pastatytas kryžius Mažeikių ra-

jono Urvikių kaimo atminčiai. Autorius – medžio drožėjas, tautodailininkas Rimantas Laima. 
 

20 metų, kai Mažeikių rajono Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinėje mokykloje 

2002 m. įkurtas šokių kolektyvas „Impro“. Vadovė Inga Krikščiukienė. 
 

20 metų, kai 2002 m. balandžio mėnesį suburta Mažeikių rajono Viekšnių kultūros centro 

liaudiškos muzikos kapela „Virventa“. Vadovas Rimantas Mikalauskas. 
 

15 metų, kai veiklą 2007 m. pradėjo Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro kapela 

„Pagunda“. Vadovė Genovaita Jomantienės. 
 

 15 metų, kai JAV 2007 m. mirė žurnalistas, Aukštutinės Švabijos regiono Ravensburgo mies-

te (Vokietija) lietuvių gimnazijos geografijos mokytojas (1946), Paryžiuje prie Jungtinių Tautų Asam-

blėjos laisvos lietuvių spaudos akredituotas korespondentas (1947–1950), Vietname ir Kambodžoje karo 

korespondentas, JAV privačios statybos bendrovės savininkas, Čikagoje lietuvių spausdinto laikraščio 

„Draugas“ romano konkurso mecenatas, publicistas, spaudos bendradarbis Umbražiūnas Zigmas. Gimė 

1919-05-24 Mažeikių apskrities Naikių kaime. 
 

10 metų, kai viekšniškės Pečetauskienės Marijos iniciatyva 2012 m. skverelyje buvo pastatyta 

ugniagesių globėjo Šv. Florijono ąžuolinė skulptūra Mažeikių rajono Viekšnių mieste. Jos autoriai 

– kalvis, tautodailininkas, Mažeikių krašto kultūros premijos laureatas Česlovas Pečetauskas bei medžio 

drožėjas, tautodailininkas Antanas Viskontas. Skulptūra 2013-07-06 buvo pašventinta. 
 

10 metų, kai veiklą 2012 m. pradėjo Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro moterų 

vokalinis ansamblis „Gijundra“. Vadovė Genovaita Jomantienės. 
 

SAUSIS 
 

 10 metų, kai Vilniuje 2012-01-03 mirė chemikė, Chemijos ir cheminės technologijos instituto 

jaunesnioji mokslinė bendradarbė (1951–1965), technikos mokslų daktarė (1962), Daugiasluoksnių ir 

keraminių dangų sektoriaus vyr. mokslinė bendradarbė (1965–1981), Galvanotechninės laboratorijos 

vyr. mokslinė bendradarbė (1981–1988), mokslinių straipsnių bendraautorė Mikailienė (Ganusevičiūtė) 

Eugenija. Gimė 1925-12-18 Kaune. Baigė 1942 m. Mažeikių gimnaziją. 
 

 5 metai, kai Vilniuje 2017-01-04 mirė chemikė, Vilniuje Chemijos ir cheminės technologijos 

instituto mokslinė bendradarbė (1959–1965), Polimerinių ir kombinuotų dangų bei konversinių dangų 

tyrimo laboratorijos vyr. mokslinė bendradarbė (1966–1992), Chemijos instituto vyr. mokslinė bendra-

darbė (1992–1994), chemijos mokslų daktarė (1959), 62 mokslinių straipsnių bendraautorė Kaikarienė 

(Beinoravičiūtė) Zita. Gimė 1930-09-08 Mažeikiuose. 
 

 80 metų, kai Kelmės rajono Tytuvėnų mieste 1942-01-05 mirė (palaidotas Raseinių rajono Vi-

duklės miestelio kapinėse prie motinos kapo) vikaras Vabalninke ir Biržuose (1883–1891), Raseinių ra-

jono Viduklės Šv. Kryžiaus bažnyčios vikaras (1891–1898) bei klebonas (1898–1920), Šiluvos dekanas 

(1901–1942), Kelmės rajono Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčios klebonas (1920–1942), Garbės 

kanauninkas (1926) Jančiauskas Antanas. Gimė 1860-02-17 Tirkšlių parapijos Jonaičių kaime. 
 

 75 metai, kai Molėtų rajono Pavašakio kaime 1947-01-06 gimė Alytaus rajono „Volungės“ 



kolūkio zootechnikas, Alytaus rajono „Dainavos“ kolūkio pirmininkas (1968–1977), Alytaus rajono 

LDT Vykdomojo komiteto pirmininkas (1977–1982), LKP Mažeikių rajono komiteto 1-asis sekretorius 

(1982–1988), Lietuvos Aukščiausios Tarybos deputatas (1985), LKP CK sekretorius (1988), ūkininkas 

(1992–2008), VšĮ „Europos geografinis centras“ direktorius (2003–2008, 2012–2020), LR Seimo narys 

(2008–2012), Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys (2015–2017) Giedraitis Stanislovas. 
 

 25 metai, kai Mažeikiuose 1997-01-06 mirė kino mechanikas, Mažeikių kompresorių gamyk-

los šaltkalvis, mechaninių įrengimų derintojas (1969–1986), šachmatininkas, tarptautinių šachmatų tur-

nyrų dalyvis Rimkus Pranas. Gimė 1926-07-02 Mažeikių apskrities Laižuvos miestelyje. 
 

 85 metai, kai Kornino kaime (Ukraina) 1937-01-07 gimė paminklų graviratorius, dailininkas, 

tautodailininkas Ivančenko Michailas. 1960–2008 m. dirbo Mažeikių rajono Viekšnių mieste. 
 

 5 metai, kai Nyredhazos mieste (Vengrija) 2017-01-07 mirė inžinierius, Kėdainių prekybos 

bazės direktoriaus pavaduotojas (1974), ekonomistas, keliautojas orientalistas, 15-kos ekspedicinio po-

būdžio kelionių po Tibetą, Himalajus, Indiją, Tailandą, Mianmarą ir Butaną dalyvis, fotografas, Lietuvos 

fotomenininkų sąjungos narys (1983), pirmasis Vengrijos lietuvių bendruomenės pirmininkas, Vengrijos 

fotografų sąjungos ir Vengrijos kūrėjų asociacijos narys (1986), Vengrijos „Pro Cultura Hungarica“ me-

dalio kavalierius (1992), Lietuvos žurnalistų sąjungos bei tarptautinės žurnalistų sąjungos narys (1995), 

Vengrijoje Rudolfo Balogho premijos laureatas (1997), LDK kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kry-

žiaus kavalierius (1999), Vengrijos kūrėjų asociacijos didžiojo prizo laureatas (2004), Vengrijos fotogra-

fų sąjungos didžiojo prizo laureatas bei Vengrijos Respublikos Riterio kryžiaus kavalierius (2006), LR 

Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatas (2007), LATGA-A „Aukso žvaigždė“ laureatas (2008), 

Lietuvos žurnalistų sąjungos medalio kavalierius (2008), Tibeto ir Rytų kultūros metraštininkas, plakatų, 

kalendorių ir 11-os fofoalbumų autorius, poetas Normantas Paulius Romualdas (slap. Lai Vėjus). Gi-

mė 1948-06-08 Akmenės rajono Kalniškių kaime. Mokėsi 1959–1965 m. Viekšnių vidurinėje mokyklo-

je. Viena urna su dalimi kremuotų palaikų 2017-02-27 palaidota Nyredhazos miesto kapinėse, o antroji 

2017-03-14 pervežta į Akmenės rajono Papilės miestelio kapines. 
 

 100 metų, kai Mažeikių apskrities Viekšnių valsčiaus Svirkančių kaime 1922-01-09 gimė inži-

nierius, Tėvynės apsaugos rinktinės narys (1944), Kopenhagos mieste (Danija) lietuvių jaunimo sambū-

rio „Ramovė“ valdybos pirmininkas (1947–1949), skautas, Detroite tarptautinės korporacijos „General 

Motors“ inžinierius (1953–1984), Detroite skautų Baltijos tunto vadovas (1966–1968), JAV lietuvių 

bendruomenės tarybos narys (1973–1975), išeivijos lietuvių visuomenės veikėjas Vėlavičius Alfonsas. 

Mirė 2002-06-08 JAV Mičigano valstijos Detroito mieste. 
 

 110 metų, kai Telšių rajono Šarkalnės kaime 1912-01-12 gimė Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo 

bažnyčios vikaras (1935–1937), Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vikaras (1937–1939), Joniškio 

rajono Žukančių Nukryžiuotojo Jėzaus, Akmenės rajono Vegerių Šv. Jurgio, Šiaulių rajono Juozapavo 

Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčių klebonas (1939–1942), Mažeikių rajono Užlieknės Šv. Mari-

jos Magdalietės bažnyčios kuratas (1942–1946), tremtinys (1946–1954), Plungės Šv. Jono Krikštytojo 

bažnyčios vikaras (1954–1955), Plungės rajono Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčios klebonas 

(1955–1967), Mažeikių rajono Pievėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bei Rubikų Šv. Roko bažnyčių klebonas 

(1967–1979) ir Pikelių Švč. Trejybės bažnyčios klebonas (1979–1983), fotografas Lukošius Jonas. Mi-

rė 1983-12-22 Mažeikių rajono Pikelių miestelyje, palaidotas Viekšnių miestelio kapinėse. 

 

 95 metai, kai Mažeikių apskrities Viekšnių miestelyje 1927-01-12 gimė Vilniaus respubliki-

nės klinikinės ligoninės gydytojas urologas (1952–1972), Vilniaus universitetinės Raudonojo kryžiaus 

ligoninės Urologijos skyriaus vedėjas (1972–2001), docentas Černiauskas Pranas. 
 

 50 metų, kai Akmenės rajono Viekšnių miestelyje 1972-01-12 mirė (palaidotas Viekšnių nau-

josiose kapinėse) Mažeikių rajono Pikelių Švč. Trejybės bažnyčios vikaras (1931–1934), Plungės rajono 

Alsėdžių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios vikaras (1934–1935), Kretingos rajo-

no Kalnalio Šv. Lauryno bažnyčios klebonas (1935–1938), Kretingos rajono Grūšlaukio Šv. Jono Nepo-

muko bažnyčios klebonas (1938–1954), Šiaulių rajono Šakynos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios klebo-



nas (1954–1960), Akmenės rajono Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios altaristas (1960–1972), fo-

tografas mėgėjas Andriuška Kazimieras. Gimė 1903-08-12 Viekšnių valsčiaus Krakių kaime. 
 

 80 metų, kai Krasnojarsko krašte 1942-01-13 mirė jūrų skautas, sportininkas, Mažeikių šaulių 

sporto klubo narys, Mažeikių 13-osios šaulių rinktinės 3-iojo būrio šaulys bei šaulių rinktinės štabo rašti-

ninkas, Ūkio banko Mažeikių skyriaus tarnautojas, Šiaulių Komunalinio banko tarnautojas (1940–1941), 

politinis kalinys Širvinskas Aleksandras. Gimė 1914-01-20 Mažeikiuose. 
 

 20 metų, kai Mažeikiuose 2002-01-13 mirė (palaidota miesto kapinėse) vyresnioji skautė, pir-

mosios skaučių stovyklos Viekšniuose organizatorė, diplomuota provizorė, rankraščio „Mažeikių miesto 

ir vaistinių istorija 1868–1887, 1968–1987 metais“ autorė, Mažeikių savivaldybės vaistinės receptorė, 

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

tus vaistinėje dirbusi farmacininkė Motuzaitė Eugenija. Gimė 1909-01-01 Mažeikiuose. 
 

 105 metai, kai Maskvoje 1917-01-14 gimė Šiaulių rajono Raudėnų Šv. apaštalo Baltramiejaus 

bažnyčios vikaras (1940), Tauragės Švč. Trejybės bažnyčios vikaras (1941), Telšių rajono Tryškių Švč. 

Trejybės bažnyčios vikaras (1942–1943), Akmenės rajono Dauginių kaimo bažnyčios statytojas (1942–

1943), Plungės rajono Alsėdžių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios vikaras (1943–

1944), Šilalės rajono Pajūralio Šv. Joakimo bažnyčios klebonas (1944–1949), Viekšnių Šv. Jono Krikš-

tytojo bažnyčios (1949–1951) ir Šiaulių rajono Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas (1951–

1988) bei Garbės klebonas Ilinčius Stanislovas. Mirė 1994-02-10 Šiaulių rajono Kuršėnų mieste. 
 

 75 metai, kai Mažeikių rajono Palaižupės kaime 1947-01-15 gimė Mažeikių rajono pradinės 

mokyklos mokytojas (1968–1969), Vilniaus priešgaisrinės apsaugos dalinio ugniagesys (1970–1974), 

Lietuvos advokatų kolegijos narys (nuo 1978 m.), LR Socialinio aprūpinimo ministerijoje ministro padė-

jėjas juriskonsultas (1974–1978), Panevėžyje LPS iniciatyvinės grupės narys (1988), Panevėžio miesto 

juridinės konsultacijos advokatas (1978–1990, 1992–1998), Lietuvos Nepriklausomybės akto atkūrimo 

signataras (1991), Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ pirmasis prezidentas (1991), LR Aukščiausio-

sios Tarybos Atkuriamojo Seimo deputatas (1990–1992), Lietuvos advokatūros advokatų tarybos narys 

(nuo 1993 m.), Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narys (1995–2000), Klaipėdos miesto apylinkės 

teismo teisėjas (1998 m. 2 mėnesius), Klaipėdos miesto apylinkės teismo pirmininko pavaduotojas civi-

linėms byloms (1998–1999), LR valstybės kontrolierius (1999–2005), Lietuvos nepriklausomybės me-

dalio kavalierius (2000), Mažeikių rajono Laižuvos bendruomenės Garbės narys (2009), nuo 1989 m. at-

kurtos Lietuvos teisininkų draugijos narys Liaučius Jonas. 
 

55 metai, kai Vilniuje 1967-01-15 gimė numizmatas, Žemaitijos skautų organizacijos Mažei-

kiuose atkūrėjas, vyr. skautininkas (1988–2002), Žemaitijos krašto istorijos, kultūros ir paveldo puose-

lėtojas Višnevskis Artūras. 
 

 25 metai, kai Klaipėdoje 1997-01-15 mirė (palaidotas Klaipėdos miesto Lėbartų kapinėse) 

Lietuvių tautininkų sąjungos narys, Mažeikių gimnazijos moksleivių „Jaunosios Lietuvos“ kuopelės įkū-

rimo iniciatorius (1928) bei kuopelės sekretorius (1928–1929), Kauno Raudonojo kryžiaus ligoninės gy-

dytojas (1942–1944), atsargos jaunesnysis leitenantas, tremtinys, Klaipėdos Raudonojo kryžiaus ligoni-

nės gydytojas bei Rentgeno-radiologijos skyriaus vedėjas (nuo 1957 m.) Čiuvinskas Feliksas. Gimė 

1906-05-09 Mažeikių apskrities Urvikių kaime. 
 

 105 metai, kai Mažeikių apskrities Ylakių valsčiaus Kervių kaime 1917-01-17 gimė Žemaičių 

apygardos Alkos rinktinės partizanas, 1941 m. Birželio bei 1953 m. Norilsko sukilimų dalyvis, Mažei-

kiuose šaulių organizacijos atkūrėjas (1991), Lietuvos šaulių sąjungos Garbės šaulys (1997), Mažeikių 

internatinės mokyklos darbuotojas (1965–1998), Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorio medalio kava-

lierius (2000), Vyčio Kryžiaus ordino medalio kavalierius (2003), politinis kalinys bei tremtinys Bičkus 

Ildefonsas. Mirė 2014-11-21 Mažeikiuose, palaidotas Skuodo rajono Ylakių miestelio kapinėse. 
 

 95 metai, kai Marijampolėje 1927-01-17 gimė Mažeikių valstybinės gimnazijos pedagogo, ak-

varelisto Česlovo Kontrimo įkurto M. K. Čiurlionio dailės būrelio narys (1942–1945), Lietuvos dailinin-

kų sąjungos narys (1957), Lietuvos šachmatų čempionatų finalinių turnyrų dalyvis (1948–1970), šach-



matų sporto meistras (1961), Kauno „Dailės“ kombinato dailininkas (1951–1957), Kauno vidurinės me-

no mokyklos dėstytojas (1957–1987), Lietuvos nusipelnęs meno veikėjas (1977), tapytojas, portretistas 

Ostrauskas Mečislovas. Baigė 1945 m. Mažeikių valstybinę gimnaziją. Mirė 2002-01-07 Kaune. 
 

 45 metai, kai mieste 1977-01-17 įkurtas Mažeikių turistų klubas, pavaldus LR turizmo ir ek-

skursijų tarybai (LRTET). Nuo 1991 m. tapo visuomenine organizacija tuo pačiu pavadinimu. Pirmasis 

klubo pirmininkas 1977–2003 m. buvo Eugenijus Butkus. 
 

75 metai, kai Mažeikių rajono Kentaučių kaime 1947-01-18 gimė Mažeikių rajono Pievėnų 

aštuonmetės mokyklos mokytoja (1965–1967), Mažeikių rajono Lūšės geležinkelio stoties budėtoja 

(1977–1986), Mažeikių rajono Tirkšlių vartotojų kooperatyvo pardavėja (1986–1995), Mažeikių rajono 

Židikų agrarinės reformos tarnybos žemėtvarkininkė (1995–1997), ilgametė Židikų Šatrijos Raganos 

muziejaus vedėja Gabalienė (Lenkauskaitė) Ona. 
 

 115 metų, kai Mažeikių apskrities Židikų miestelyje 1907-01-20 gimė Plungės Šv. Jono Krik-

štytojo bažnyčios (1937–1943) ir Plungės rajono Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčios vikaras 

(1943–1944), Skuodo rajono Mosėdžio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios vikaras (1944–1945), Kauno 

rajono Paštuvos Šv. Barboros bažnyčios klebonas (1945–1947), Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčios 

kunigas (1947–1948), tremtinys (1948–1956), Kretingos rajono Kalnalio Šv. Lauryno bažnyčios klebo-

nas (1956–1976), Kelmės rajono Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios klebo-

nas (1976–1987), kunigas jubiliatas Olšauskas Juozapas. Mirė 1988-08-11 Kelmės rajono Kražių mies-

telyje, palaidotas Kražių bažnyčios požemio kriptoje. 
 

 50 metų, kai Mažeikių rajono Voverių kaime 1972-01-20 gimė majoras, Lietuvos kariuome-

nės kūrėjų savanorių medalio kavalierius (1996), Lietuvos kariuomenės Jungtinio štabo Žvalgybos val-

dybos 2-ojo skyriaus viršininkas, Sausio 13-osios atminimo medalio kavalierius (2008), Lietuvos kariuo-

menės Karo policijos štabo vado pavaduotojas (2005–2012), Pensilvanijos padėkos medalio kavalierius 

(2012), tarptautinės misijos Irake, Afganistane dalyvis Žilakauskas Vidmantas. 
 

 5 metai, kai Mažeikiuose 2017-01-20 mirė (palaidotas miesto kapinėse) stalius, muziejuje uni-

kalios parodos „Mažeikiai ir mažeikiškiai“ šimtametis autorius (2016), fotometraštininkas Kulvinskas 

Albertas. Gimė 1916-06-11 Viekšnių valsčiaus Mažeikių kaime. 
 

 95 metai, kai Mažeikiuose 1927-01-21 gimė Mažeikių valdžios gimnazijos mokytojo bei ak-

varelisto Česlovo Kontrimo įkurto M. K. Čiurlionio dailės būrelio narys, tapytojas akvarelistas, Kauno 

taikomosios dekoratyvinės dailės technikumo pedagogas Vilimas Aloyzas. Mokėsi 1940–1945 m. Ma-

žeikių valstybinėje gimnazijoje. Mirė 1969 m. Kaune. 
 

 60 metų, kai Biržuose 1962-01-21 gimė poetas, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys 

(nuo 2019 m.), fotografas mėgėjas Sungaila Virginijus. 
 

 160 metų, kai Mažeikių apskrities Tirkšlių valsčiaus Gaurylių kaime 1862-01-23 gimė knyg-

nešys, 1905 m. revoliucijos dalyvis, dainų kūrėjas, spaudos bendradarbis (pasirašinėjo Žingeidžio slapy-

vardžiu), dievdirbys, bažnyčių dekoratorius, muzikos instrumentų dirbėjas ir taisytojas, Lietuvos istori-

jos puoselėtojas, vienas iš Mažeikių muziejaus steigėjų Reivytis Stanislovas. Mirė 1946-08-22 Gaurylių 

kaime. 
 

 25 metai, kai 1997-01-23 Mažeikių rajono valdybos sprendimu Nr. 34 įsteigta Šatrijos Raga-

nos premija už rašytojos atminimo puoselėjimą, švietėjišką bei altruistinę veiklą. Pirmąja laureate tapo 

lituanistė, ilgametė Šatrijos Raganos muziejaus ekspozicijų prižiūrėtoja Filomena Juodikienė, kuriai pre-

mija buvo įteikta 1998-03-06 Mažeikių rajono Židikų miestelyje. 
 

 25 metai, kai JAV Hope prie Vankuverio 1997-01-23 mirė Lietuvos šaulių sąjungos narys, 

Mažeikių šaulių 3-ojo būrio vadas (1926–1927, 1939), Lietuvos nepriklausomybės medalio ir Klaipėdos 

išvadavimo bronzos medalio kavalierius (1928), atsargos leitenantas (1934), Pagėgių nuovados geležin-

kelio policijos tarnautojas, Mažeikių nuovados stoties viršininkas ir pasienio policijas tarnautojas, Klai-



pėdos uosto muitinės tarnautojas (1936–1939), 1941 m. Birželio sukilimo dalyvis, Švenčionių apskrities 

policijos vadas (1941–1944), Mažeikių apskrities policijos vadas (1944),Viekšniuose vienas iš Tėvynės 

apsaugos rinktinės (TAR) steigėjų (1944), TAR savanoris ir 1-ojo pulko 2-ojo bataliono vadas (1944), 

politinis kalinys, spaudos bendradarbis Kenstavičius Antanas. Gimė 1906-06-13 Mažeikių apskrities 

Židikų valsčiaus Dapšių kaime. Urna 1998-06-20 palaidota Mažeikių rajono Ukrinų kaimo kapinėse. Po 

mirties 1998-03-24 suteiktas dimisijos vyr. leitenanto laipsnis. 
 

 110 metų, kai Telšių rajono Šarkalnės kaime 1912-01-25 gimė Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo 

bažnyčios vikaras (1935–1937), Mažeikių apskrities Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vikaras 

(1937–1939), Joniškio rajono Žukančių Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčios kuratas (1939–1940), politinis 

kalinys, Akmenės rajono Vegerių Šv. Jurgio bažnyčios klebonas (1941–1942), Mažeikių rajono Užliek-

nės Šv. Marijos Magdalietės bažnyčios kuratas (1942–1947), tremtinys (1947–1954), Plungės Šv. Jono 

Krikštytojo bažnyčios vikaras (1954–1955), Plungės rajono Pakutavėnų Šv. Antano Paduviečio bažny-

čios klebonas (1955–1967), Mažeikių rajono Rubikų Šv. Roko bažnyčios klebonas (1967–1979), Mažei-

kių rajono Pikelių Švč. Trejybės bažnyčios klebonas (1979–1983) Lukošius Jonas. Mirė 1983-12-22 

Mažeikių rajono Pikelių miestelyje, palaidotas Viekšnių miestelio kapinėse. 
 

 55 metai, kai Mažeikiuose 1967-01-25 gimė rusistė, Mažeikių „Vyturio“ pradinės mokyklos 

pradinių klasių mokytoja (1993–2002), direktoriaus pavaduotoja (2002–2004), direktorė (2004–2009), 

Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos direktorė (nuo 2009 m.) Žukauskienė (Venslovaitė) Asta. 
 

 15 metų, kai 2007-01-25 Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-8 Viekšnių 

vidurinei mokyklai suteiktas gimnazijos statusas. 
 

 75 metai, kai Kėdainių rajono Šlapaberžės kaime 1947-01-26 gimė Mažeikiuose meninės kal-

vystės pradininkas, Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys (1987), Mažeikių blaivybės klubo „Žemai-

tis“ steigėjas ir pirmininkas (1980–1987), meno kūrėjo statusą turintis kalvis (2005), Lietuvos tautodai-

lės kūrėjų asociacijos narys (2005), respublikinės konkursinės liaudies meno parodos „Aukso vainikas“  

2 vietos laureatas (2006), nuo 1998 m. Lietuvos tautodailininkų sąjungos Mažeikių sekcijos pirmininkas, 

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

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

dalyvis Pečetauskas Česlovas. 
 

 175 metai, kai Šateikių dvare 1847-01-27 gimė grafas, Plinkšių dvaro paveldėtojas ir dviaukš-

čių vėlyvojo klasicizmo rūmų ežero pakrantėje statytojas, Kauno gubernijos „taikiųjų teisėjų“ Garbės 

narys Broel-Pliateris Konstantinas. Mirė 1899-08-26 Plinkšėse. 
 

 65 metai, kai Magadano srities Kolymos lageryje 1957-01-27 mirė ateitininkas, Lietuvių akty-

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

Bagdonas. Gimė 1920 m. Meškelių dvare, buvusiame 7 km į pietvakarius nuo Mažeikių apskrities Vie-

kšnių miestelio. 
 

 30 metų, kai mieste 1992-01-28 įkurtas Mažeikių šachmatų klubas „Matas“, priklausantis 

nevyriausybinių organizacijų asociacijai. Klubo steigėjas ir vadovas Gintaras Paulauskas. 
 

 70 metų, kai Plungės rajono Kapsūdžio kaime 1952-01-29 gimė Mažeikių rajono Židikų vidu-

rinės mokyklos lituanistė (1974–1980), Renavo aštuonmetės mokyklos direktorė (1980–1986), Mažeikių 

rajono Račalių kolūkio pirmininko pavaduotoja (1987), Račalių pradinės mokyklos mokytoja ir vedėja 

(1987–2003), Mažeikių rajono Račališkių bendruomenės pirmininkė (2001–2003), Šatrijos Raganos pre-

mijos laureatė (2008), Mažeikių rajono Židikų seniūnijos seniūnė (2003–2014), Židikų miestelyje rašy-

tojos Marijos Pečkauskaitės vardu pavadinto parko įkūrimo iniciatorė Valatkevičienė Stanislava. 
 

 130 metų, kai Skuodo valsčiaus Kaukolikų kaime 1892-01-30 gimė Lietuvos kariuomenės kū-

rėjas savanoris, Lietuvos-Latvijos pasienio muitinės pereinamojo punkto tarnautojas (aštuonis mėnesius 

1919 m.), Mažeikių vartotojų bendrovės parduotuvės skyriaus vedėjas (1922–1927), Mažeikių apskrities 



3-iosios nuovados Sedoje tarnautojas (1928), Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalio kavalie-

rius (1930) Venckus Pranas. Mirė 1933-08-13 Mažeikių rajono Laižuvos miestelyje. 
 

 60 metų, kai Vilniuje 1962-01-30 gimė architektas, Mažeikių rajono architektų projektavimo 

grupės narys (1985–1991), individualios projektavimo įmonės „Archartelė“ vadovas (1991–2002), Vil-

niuje UAB „Archartelė ir partneriai“ direktorius (nuo 2002 m.), konkurso-parodos „Geriausias rekreaci-

nės architektūros kūrinys“ laureatas (2015) Štaudė Henrikas. 
 

60 metų, kai Mažeikių rajono Židikų miestelyje 1962-01-31 gimė Mažeikių rajono Tirkšlių 

vidurinės mokyklos direktorius (1985–1998) bei matematikos mokytojas (1998–2013) Inta Stasys. Mirė 

2013-05-17 Mažeikių rajono Tirkšlių miestelyje. 
 

VASARIS 
 

 145 metai, kai Raseinių apskrities Girkalnio valsčiaus Kniebionių kaime 1877-02-01 gimė at-

eitininkas, Biržų rajono Kvetkų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vikaras (1899–1900), Rokiškio rajono 

Panemunėlio Šv. Juozapo Globos bažnyčios vikaras (1901), Mažeikių rajono Tirkšlių Kristaus Karaliaus 

bažnyčios vikaras (1901–1902), draudžiamos lietuviškos spaudos platinimo organizatorius, politinis ka-

linys, Raseinių rajono Nemakščių Švč. Trejybės bažnyčios vikaras (1904), Kauno katedros vikaras bei 

Amatų mokyklos kapelionas (1904–1914), Kaune įkurtos Lietuvių katalikių moterų draugijos dvasios tė-

vas (nuo 1908 m.), Vilniuje Lietuvių komiteto nukentėjusiems dėl karo šelpti sekretorius (1914–1919), 

Vilniuje lietuvių konferencijos sekretorius (1917), Kaune Žemaičių katedros kunigas bei viceprepozitas 

(1919–1931), Steigiamojo Seimo narys (1920–1922), Kaune vartotojų bendrovės „Concordia“ organiza- 

torius (1924), kunigų invalidų ir emeritų kasos iždininkas (1925), Kauno arkikatedros kapitulos Garbės 

kanauninkas (1926), „Saulės“ švietimo draugijos centro valdybos pirmininkas (1928), Kauno arkivysku-

pijos metropolijos kurijos kanauninkas (nuo 1931 m.), Kaune pirmojo Lietuvos Eucharistinio kongreso 

rengimo komiteto pirmininkas (1933–1934), Katalikiškųjų organizacijų draugijų sąjungos „Katalikų vei-

kimo centro“ Kaune vyriausios valdybos pirmininkas (1937), religinio turinio knygelių vertėjas, publi-

cistas, spaudos bendradarbis Dogelis Povilas. Mirė 1949-11-03 Kaune, palaidotas arkikatedros bazilikos 

šventoriuje. 
 

85 metai, kai pagal „Valstybinių viešųjų bibliotekų įstatymą“ 1937-02-01 Lietuvos švietimo 

ministro įsakymu įsteigta 4-tos eilės viešoji valstybinė Viekšnių biblioteka, Mažeikių rajono savivaldy-

bės viešosios bibliotekos filialas. 
 

75 metai, kai Mažeikių rajono Tučių kaime 1947-02-02 gimė Akmenės miško ūkio girininko 

padėjėjas (1967–1969), inžinierius (1969–1970), vyresnysis inžinierius ekonomistas (1970–1974), Ak-

menės statybinių medžiagų kombinato juriskonsultas (1974–1983) bei vyresnysis juriskonsultas (1983–

1986), profesinių sąjungų komiteto pirmininkas (1986–1992), Akmenės rajono valdytojas (1992–1994), 

Akmenės rajono apylinkės teismo teisėjas (1994–2001), Akmenės rajono apylinkės teismo pirmininkas 

(2001–2012), Lietuvos teisėjų asociacijos ir Lietuvos teisininkų draugijos narys Pocevičius Stasys. 
 

45 metai, kai Mažeikiuose 1977-02-03 mirė (palaidota Mažeikių rajono Tirkšlių miestelio ka-

pinėse) choristė, režisieriaus Juozo Vaičkaus suburtos teatro trupės aktorė (1905–1914), Kaune Operos ir 

dramos vaidyklos solistė (1920–1922), Kaune Valstybės teatro operos solistė (1922–1931) Vaičkienė 

(Grikšaitė) Morta. Gimė 1890-12-15 Pikelių miestelyje. 
 

 120 metų, kai Sankt Peterburge 1902-02-05 gimė istorikė, Mažeikių valdžios gimnazijos mo-

kytoja (1926–1929), Kėdainių gimnazijos mokytoja (1929–1935), Panevėžio mergaičių gimnazijos mo-

kytoja (1935–1944), Panevėžio mokytojų seminarijos dėstytoja (1944–1948), Panevėžio berniukų gim-

nazijos mokytoja (1948–1957), Istorijos instituto mokslinė bendradarbė (1957–1970), istorijos mokslų 

daktarė, pirmojo sieninio Lietuvos istorijos žemėlapio, knygų ir mokslinių straipsnių apie istorijos dės-

tymo metodiką bei švietimo istoriją autorė Maksimaitienė (Girčytė) Ona. Mirė 1999-12-10 Vilniuje, 

palaidota Panevėžyje. 
 



 15 metų, kai Klaipėdoje 2007-02-06 mirė Klaipėdos buitinio gyventojų aptarnavimo kombina-

to „Gražina“ fotografas, Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys (1973), Lietuvos fotomenininkų sąjun-

gos Garbės narys (1999), Tarptautinės meninės fotografijos federacijos (FIAF) fotografas menininkas, 

kūrėjo statusą turintis fotografas (2005), fotografijos ciklų autorius Dapkevičius Aleksandras. Gimė 

1929-02-28 Mažeikių apskrities Sedos miestelyje. 
 

 10 metų, kai Mažeikiuose 2012-02-06 mirė sportininkas, Plungės rajono Kulių vidurinės mo-

kyklos fizinio lavinimo mokytojas (1953–1961), Plungės rajono Kulių „Pergalės“ kolūkio sunkumo kil-

nojimo komandos įkūrėjas (1955), Lietuvos suaugusiųjų sunkiosios atletikos čempionate bronzos meda-

lio laureatas (1957), Mažeikių elektrotechnikos gamyklos darbininkas (1961–1965), Mažeikių rajono Ži-

dikų vidurinės mokyklos kūno kultūros mokytojas (1965–1991), pokario metais Židikuose sugriauto ir 

užkasto Nepriklausomybės paminklo atstatymo iniciatorius (1989), Židikų miestelyje LPS iniciatyvinės 

grupės steigėjas Sidabras Vytautas. Gimė 1928-09-27 Mažeikių rajono Naikių kaime. 
 

 105 metai, kai Mažeikių apskrities Židikų valsčiaus Skėrių kaime 1917-02-08 gimė statybinin-

kas-architektas, Kauno valstybinio projektavimo instituto architektas (1949–1953), Respublikinio miestų 

ir kaimų statybos projektavimo instituto Klaipėdos skyriaus viršininkas (1953–1963), Palangos miesto 

vyr. architektas (1963–1977), Palangos mieste 22 suprojektuotų objektų autorius, straipsnių apie kurorto 

estetiką ir architektūrą autorius Čepys Albinas. Mirė 1989-04-04 Palangoje, palaidotas miesto kapinėse. 
 

80 metų, kai Mažeikių rajono Tirkšlių miestelyje 1942-02-09 gimė inžinierius, Mažeikių 

kompresorių gamyklos direktorius (1976–1991), UAB „Vega“ vienas iš steigėjų ir direktorius (1992–

1993), UAB „Viguva“ steigėjas (1996) ir vadovas, Akmenės rajono Balsių kaime UAB „Balsių gojus“ 

steigėjas (2000), Balsių hidroelektrinės ant Virvytės upės statytojas (2002) bei savininkas, Mažeikių Ro-

tary klubo prezidentas (2008–2009) ir narys, Mažeikių rajono Garbės pilietis (2017), Mažeikių rajono 

Viekšnių kultūros centro liaudiškos muzikos kapelos „Virventa“, Mažeikių krašto kapelos „Tėviškė“, 

Mažeikių TAU kapelos muzikantas Radvilas Vaclovas. 
 

 25 metai, kai JAV Ilinojaus valstijos Čikagos mieste 1997-02-10 mirė bajoraitė, Šiaulių vals-

tybinės gimnazijos prancūzų kalbos ir istorijos mokytoja (1918–1919), Kauno spaudos biuro „Lietuva“  

redakcijos darbuotoja (1919–1921), Lietuvos istorikų draugijos narė (1929), Kauno 3-iosios gimnazijos 

mokytoja bei inspektorė (1927–1939), Vilniaus 4-osios lenkų mergaičių gimnazijos direktorė (1939–

1941), Vilniuje Kunigaikštienės Birutės gimnazijos direktorė (1941–1944), žurnalo „Vyturys“ ir kalen-

doriaus „Motina ir vaikas“ redakcijos narė (1929–1939), LDK Gedimino ordino kavalierė (1939), Det-

moldo (Vokietija) lietuvių gimnazijos mokytoja (1945–1946), filosofijos mokslų daktarė (1949), profe-

sorė, Čikagoje viena iš pirmosios Aukštesniosios lituanistinės mokyklos organizatorių (1950), JAV Ili-

nojaus valstijoje Auroros kolegijos dėstytoja (1958–1969), Miunchene įkurto „Laisvės radijo“ bendra-

darbė, JAV Lituanistikos instituto Garbės narė (1981), Tarptautinės moterų federacijos bei Lietuvos duk-

terų draugijos narė, Bostone leistos „Lietuvių enciklopedijos“ Istorijos skyriaus redaktorė, atsiminimų 

apie rašytoją Balį Sruogą autorė, Lietuvos istorijos vadovėlio, knygų, straipsnių išeivių periodikoje auto-

rė, Lietuvos istorijos tyrinėtoja Sruogienė (Daugirdaitė) Vanda. Gimė 1899-08-16 Piatigorsko mieste 

(Šiaurės Kaukazas). Vasarodavo 1920–1944 m. tėvui priklausiusiame Viekšnių valsčiaus Bugių dvare. 

Urna perlaidota 1998-07-02 Vilniaus Rasos kapinėse. 
 

 70 metų, kai Mažeikių rajono Žadeikių kaime 1952-02-12 gimė bibliofilas, Plungės 1-osios 

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

kytojas bei Mažeikių autoūkio dailininkas (1976–1979), Mažeikių kompresorių gamyklos dailininkas 

(1978–1989), Mažeikių muzikos mokyklos Dailės skyriaus mokytojas (1983–1989), Mažeikių dailės 

mokyklos mokytojas (1989–2015), dailės istorijos žinovas Pocys Vilius Jonas. Mirė 2015-08-16 Mažei-

kiuose. 
 

 110 metų, kai Mažeikių apskrities Ylakių valsčiaus Stripinių kaime 1912-02-14 gimė Mažei-

kių moksleivių šaulių būrio valdybos narys (1928) ir pirmininkas (1929), žemaičių studentų korporacijos 

„Samogitia“ pirmininkas (1932–1934), Vilniaus teismo tardytojas (1941–1942), Vilkaviškio teismo tar-
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dytojas (1942–1944), Augsburgo-Hochfeldo lietuvių karo pabėgėlių stovykloje biuletenio „Dienos ži-

nios“ leidėjas ir redaktorius (1948–1949), JAV Ilinojaus valstijos Čikagos miesto laikraščio „Naujienos“  

rinkėjas (1949–1956) ir korespondentas (1949–1986), raidžių surinkėjas spaustuvėje, braižytojas (1958–

1972), Lietuvių susivienijimo Los Andželo kuopos finansų sekretorius (1960–1964) ir vicepirmininkas 

(1965), elektrotechnikos konstruktorius, laikraščio „Dirva“ bendradarbis (1960–1994), užsienio spaudos 

bendradarbis Januta Kazys. Mirė 2006-08-15 JAV Kalifornijos valstijos San Francisko mieste, palaido-

tas Skuodo rajono Ylakių miestelio kapinėse. 
 

 95 metai, kai Mažeikių valsčiaus Viekšnių miestelyje 1927-02-14 gimė sklandytojas, Viekšnių 

sklandymo būrelio steigėjas, skraidančių aviamodelių konstruktorius, tarptautinių sklandymo čempiona-

tų dalyvis, Lietuvos aeroklubo Garbės narys (1990), lakūnas Požerskis Pranas. Mirė 2011-12-26 Angli-

joje. Palaikai perlaidoti 2012-06-06 Mažeikių rajono Viekšnių miesto senosiose kapinėse. 
 

 10 metų, kai kaime 2012-02-14 įregistruota Mažeikių rajono Židikų seniūnijos kaimo ben-

druomenė „Dautarai“.  
 

70 metų, kai Mažeikių rajono Sedos mieste 1952-02-15 gimė sportininkė, Klaipėdos liaudies 

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

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

Klaipėdoje Aukštesniosios referentų mokyklos (nuo 2012 m. Lietuvos verslo kolegija) viena iš steigėjų 

(1994), Klaipėdos universiteto sporto klubo „Versmė“ pirmininkė (nuo 1993 m.), Lietuvos suaugusiųjų 

švietimo asociacijos narė, Lietuvos studentų sporto asociacijos viceprezidentė Avižonienė (Karečkaitė) 

Genovaitė. 
 

 5 metai, kai Kaune 2017-02-15 mirė Kauno centrinės ligoninės gydytojas (1964–1966), Kau-

no medicinos instituto dėstytojas (nuo 1966 m.), biomedicinos mokslų daktaras, Kauno medicinos aka-

demijos Patologinės anatomijos katedros vedėjas (1990–1992), profesorius (1993), Kauno medicinos 

akademijos Medicinos fakulteto dekanas (nuo 1998 m.), Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Patolo-

ginės anatomijos klinikos vadovas (2003–2009), patologinės anatomijos vadovėlių bei 24 mokomųjų 

knygų bendraautorius, daugiau nei 100 mokslinių straipsnių apie mediciną autorius Gailys Romualdas. 

Gimė 1941-02-02 Mažeikių apskrities Židikų valsčiaus Padarbų kaime. 
 

80 metų, kai Mažeikių rajono Leckavos kaime 1942-02-16 gimė filologas, VRM Pataisos dar-

bų įstaigos darbuotojas (1969–1977), VRM Pareigūnų rengimo mokyklos dėstytojas (1977–1990), Lie-

tuvos policijos akademijos Penitencinės veiklos katedros vedėjas ir fakulteto dekanas, socialinių mokslų 

daktaras (1991), docentas (2005), Mykolo Riomerio universiteto Socialinės politikos fakulteto Penitenci-

nės teisės ir veiklos katedros vedėjas (iki 2010 m.), straipsnių apie teisę autorius Dermontas Julius. 
 

 170 metų, kai Joniškio rajono Kriukų miestelyje 1852-02-17 mirė Viekšnių Šv. Jono Krikšty-

tojo bažnyčios vikaras (1831–1938), Kėdainių rajono Krakių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios 

vikaras (1838–1843), Pasvalio rajono Vaškų Šv. Juozapo bažnyčios vikaras (1843–1845), Pasvalio rajo-

no Saločių Šv. Juozapo bažnyčios vikaras (1845–1847), Kelmės rajono Kražių Švč. Mergelės Marijos 

Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios vikaras (1847–1848), Kėdainių rajono Surviliškių Nukryžiuotojo Jė-

zaus bažnyčios vikaras (1848–1851), Joniškio rajono Kriukų Šv. Lauryno bažnyčios vikaras (1851–

1852) Skabeika Pranciškus. Gimė 1806-10-21 Mažeikių valsčiaus Reivyčių kaime. 
 

115 metų, kai Raseinių rajono Viduklės miestelyje 1907-02-17 gimė vargonininkas, kompozi-

torius, koncertmeisteris, simfoninio orkestro dirigentas, vienas iš Muzikos progresistų draugijos įkūrėjų 

(1932), Kauno radiofono orkestro dirigentas (1938), Vilniaus operos dirigentas ir muzikos mokyklos 

mokytojas (1942–1944), Lietuvos kompozitorių sąjungos Garbės narys (1989), Augsburge lietuvių cho-

ro vadovas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas (1991), Klaipėdoje lietuviškos 

muzikinės kultūros pradininkas, Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Garbės profesorius (1991), Klai-

pėdos miesto Garbės pilietis (1991), chorinės bendrijos „Aukuras“ Garbės narys, leidinio „Muzikos ba-

rai“ redakcinės kolegijos narys Kačinskas Jeronimas. Baigė 1923 m. Viekšnių vidurinę mokyklą. Mirė 

2005-09-15 JAV Masačusetso valstijos Bostono mieste.  
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  120 metų, kai Viekšnių valsčiaus Kegrių kaime 1902-02-18 gimė Gyvolių pradinės mokyklos 

mokytojas (1920–1921), Mažeikių gimnazijos mokytojas (1928–1930, 1940–1944), Joniškio valstybinės 

gimnazijos mokytojas (1933–1940), nuo 1939 m. Lietuvos šaulių sąjungos moksleivių šaulių būrio va-

das, Viekšnių gimnazijos direktorius (1948–1950), karininkas Dainius Konstantinas. Mirimo data ir 

vieta nežinoma. 
 

  80 metų, kai Inčukalno miestelyje (Latvija) 1942-02-19 mirė skulptorius, latvių monumenta-

liosios skulptūros pradininkas, Rygos mieste Laisvės paminklo kūrėjas Zalė Karlis. Gimė 1888-10-28 

Mažeikiuose. 
 

85 metai, kai Kėdainių rajono Gudžiūnų kaime 1937-02-21 gimė Mažeikių rajono „Jaunosios 

gvardijos“ kolūkio agronomas (1961–1962), Mažeikių rajono gamybinės žemės ūkio valdybos vyr. agro-

nomas (1962–1965), Žemės ūkio ministerijos Žemdirbystės valdybos vyr. agronomas (1965–1974), vir-

šininko pavaduotojas (1974–1984) bei viršininkas (1984–1986), Lietuvos nusipelnęs agronomas (1987), 

Valstybinio agropramoninio komiteto Žemdirbystės valdybos viršininkas (1986–1992), vienas iš Lietu-

vos agronomų sąjungos atkūrimo iniciatorių (1989), Žemės ūkio ministerijos Sėklininkystės ir augalinin-

kystės valdybos viršininkas (1992–1997), Žemės ūkio ministerijos Augalininkystės strategijos departa-

mento direktorius (1997–1998), Žemės ūkio plėtros ir maisto departamento Augalininkystės valdybos 

viršininkas (1998–1999), Lietuvos valstybinio augalų veislių tyrimo centro direktorius (1999–2010), 

Lietuvos agronomų sąjungos Garbės narys (2007) Polikaitis Stanislovas. 
 

 75 metai, kai Plungės rajono Žemaičių Kalvarijos mietelyje 1947-02-22 mirė (palaidotas Ber-

žų kalno bendrose vienuolių kapinėse) Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos apsilankymo bažny-

čios vikaras (1893–1898), Kauno rajono Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčios vikaras 

(1898), Tauragės Švč. Trejybės bažnyčios vikaras (1898–1902), Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo 

į dangų bažnyčios vikaras (1902–1905)), pirmasis Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios kura-

tas (1905–1912), katalikiškos švietimo draugijos „Saulė“ Mažeikių skyriaus steigėjas (1907), „Saulės“  

švietimo draugijos pirmosios lietuviškos pradinės mokyklos Mažeikiuose steigėjas (1908), Lietuvių ka-

talikų blaivybės draugijos Mažeikių skyriaus steigėjas (1912), Šv. Kazimiero draugijos Mažeikių sky-

riaus organizatorius, Marijampolės parapijos vikaras (1924–1932), Ukmergės parapijos vikaras (1932–

1933), Panevėžio parapijos vikaras (1933–1935), Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos apsilanky-

mo bažnyčios vikaras (1935–1947), kunigas marijonas Meškauskas Pranciškus. Gimė 1869-12-18 Kė-

dainių apskrities Krakių valsčiuje. 
 

 135 metai, kai Rokiškio apskrities Panemunėlio valsčiaus Valaikiškių kaime 1887-02-23 gimė 

lietuviškų vakarų organizatorius, Viekšnių valdinės mokyklos mokytojas (1908–1914), vaidintojų gru-

pės Viekšniuose vadovas, Petrapilyje mokytojų suvažiavimo dalyvis (1913–1914), Petrapilio lietuvių 

tremtinių pradinės mokyklos mokytojas (pusmetį 1918 m.), Medemrodės pradinės mokyklos mokytojas 

(1918), Dabikinės (Akmenės) apskrities pradžios mokyklų instruktorius (1918–1919), Mažeikių viduri-

niosios keturklasės mokyklos pirmasis vedėjas (1919–1923), pirmosios Vasario 16-osios šventės Mažei-

kiuose organizatorius (1920), Lietuvos šaulių sąjungos Mažeikių rinktinės įkūrimo vienas iš iniciatorių 

(1920), Mažeikių progimnazijos mokytojas (1923–1924), Mažeikių progimnazijoje knygomis prekiavu-

sio mokinių kooperatyvėlio „Laimė“ steigėjas, Pasvalio vidurinės mokyklos mokytojas (1924–1926), 

Mažeikių apskrities Sedos vidurinės mokyklos direktorius (1926–1928), Kaune Finansų ministerijos dar-

buotojas (1930–1935), publicistinių straipsnių autorius Bimba Petras. Mirė 1935-03-14 Kaune. 
 

 100 metų, kai Mažeikiuose 1922-02-26 gimė skautė, Austrijoje bei Vokietijoje pradinių mo-

kyklų mokytoja (1945–1949), JAV Ilinojaus valstijos Cicero lietuvių gimnazijos mokytoja (1951–1964), 

JAV lietuvių bendruomenės valdybos narė (1972, 1991–1993), Amerikos lietuvių Romos katalikių mo-

terų sąjungos narė, Lietuvos dukterų draugijos narė Baukienė (Valantinaitė) Aldona. Mirė 2014-09-30 

JAV Ilinojaus valstijos Cicero mieste, palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. 
 

 15 metų, kai Mažeikių rajono Viekšnių mieste 2007-02-27 mirė (palaidota senosiose kapinė-

se) ilgametė Viekšnių vidurinės mokyklos lituanistė bei šokių kolektyvų ir lėlių teatro vadovė, Biržiškų 



vardo viekšniškių draugijos folklorinio ansamblio „Poilsėlis“ įkūrėja (1989), švenčių scenarijų autorė 

Kontutienė (Lazdauskaitė) Ona Nijolė. Gimė 1936-03-26 Akmenės rajone. 
 

 15 metų, kai Mažeikiuose 2007-02-28 mirė Mažeikių rajono Pievėnų pagrindinės mokyklos 

direktorius (1984–1990), Mažeikių rajono Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinės mokyklos direktorius 

(1990–1993), Mažeikių rajono Švietimo skyriaus vedėjas (1993–1996), Kalnėnų vidurinės mokyklos di-

rektorius (1996–2007), fizikas Meinorius Andrius. Gimė 1961-11-30 Telšių rajono Baudakių kaime. 
 

KOVAS 
 

 120 metų, kai Telšių valsčiaus Kalnėnų kaime 1902-03-01 gimė poetas, Mažeikių progimna-

zijos istorijos ir lietuvių kalbos mokytojas (1924–1925), Telšiuose vienas iš Žemaičių senovės mėgėjų 

draugijos „Alka“ organizatorių (1931), Telšių kraštotyros muziejaus įkūrėjas ir pirmasis vadovas (1932–

1945), Žemaitijos šaulių laikraščio „Šatrija“ redaktorius (1928), Lietuvos bei JAV lietuvių periodinės 

spaudos bendradarbis (1920–1930), tautiškos minties savaitraščio „Žemaičių balsas“ redaktorius (1931), 

almanacho „Žemaičiai“ bendradarbis, kompleksinės ekspedicijos į Šilalės rajono Drobūkščio kaimą or-

ganizatorius (1934–1935), nacionalizuotų dvarų vertybių gelbėtojas, literatūrinių vakarų organizatorius, 

žydų gelbėtojas, politinis kalinys (1951–1952), publicistas, fotografas Genys Pranas. Žuvo 1952-08-26 

Macikų koncentracijos stovykloje prie Šilutės, palaidotas Macikų aukų bendrose kapinėse. 
 

 65 metai, kai Mažeikių rajono Tirkšlių miestelyje 1957-03-01 gimė Lietuvos esperantininkų 

sąjungos narė, jaunimo esperantininkų klubo „Junesco“ prezidentė (1980), Mokslinio tyrimo instituto 

ekonomistė (1979–1982), Lietuvos žemės ūkio ekonomikos mokslinio tyrimo instituto mokslo darbuoto-

ja (1983–1990), Naujos ekonomikos instituto generalinė direktorė (1996–2020), socialinių mokslų dak-

tarė (2003), Lietuvos verslininkų ir vadybininkų draugijos valdybos narė, Lietuvos ir Japonijos asociaci-

jos narė, Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto vyriausioji mokslo darbuotoja (1990–2020), Lietuvos 

socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo instituto Kaimo plėtros skyriaus vyriausioji mo-

kslo darbuotoja (nuo 2021 m.), mokslo publikacijų autorė Vidickienė (Liaubaitė) Dalia. 
 

 150 metų, kai Viekšnių valsčiaus Kegrių kaime 1872-03-02 gimė katalikiškos lietuvių spau-

dos bendradarbis, Kelmės rajono Užvenčio Švč. Marijos Magdalietės bažnyčios vikaras (1894–1899), 

Raseinių Švč. Mergelės Marijos Magdalietės Ėmimo į dangų bažnyčios vikaras (1899–1901), Latvijoje 

Alūkstos Švč Mergelės Marijos bažnyčios vikaras (1901–1902) bei Gryvos Švč. Mergelės Marijos baž-

nyčios kapelionas (1902–1906), Radviliškio rajono Šaukoto Švč. Trejybės bažnyčios filialistas (1906–

1915), Mažeikių rajono Židikų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas (1915–1939), Sedos dekanas 

(1924–1927), rašytojos Šatrijos Raganos globėjas Bukantas (Bukontas) Kazimieras. Mirė 1961-11-21 

Mažeikių rajono Židikų miestelyje, palaidotas kapinėse prie Šv. Onos koplyčios. 
 

 5 metai, kai Mažeikiuose 2017-03-02 mirė (palaidotas miesto kapinėse) statybininkas, poetas, 

Mažeikių krašto literatų, menų mėgėjų sambūrio „Aura“ narys Eglinskas Stanislovas. Gimė 1933-12-03 

Mažeikių rajono Žemalės kaime. 
 

 80 metų, kai Tauragės rajono Skaudvilės miestelyje 1942-03-03 gimė Kauno rajono Poginės 

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

vykdytojas (1970–1976), Mažeikių elektrotechnikos gamyklos statybos inžinierius (1976–1980), Mažei-

kių melioracijos eksploatavimo valdybos darbininkas (1980–1990), Mažeikiuose pynimo amato pradi-

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

Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys (1989), Mažeikių muziejaus stalius bei elektrikas (1990–2001), 

Mažeikiuose klubo „Mano namai“ įkūrėjas ir pirmininkas (2003–2014), fotografas mėgėjas Tolišius 

Pranciškus. Mirė 2014-06-12 Mažeikiuose, palaidotas miesto kapinėse. 
 

85 metai, kai Šiaulių rajono Gavėnaičių kaime 1937-03-04 gimė Mažeikių rajono Bugenių 

kaimo kultūros namų mišraus choro vadovė (1959–1960), Mažeikių kultūros namų mišraus choro 

„Draugystė“ vadovė (1976–1978), Mažeikių vaikų muzikos mokyklos mokytoja ir jaunučių choro vado-
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vė (1960–1992), Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios vaikų choro vadovė (1995–1997) Spalvienė 

(Mekytė) Janina. Mirė 1997-03-30 Mažeikiuose, palaidota Tirkšlių miestelio kapinėse. 
 

 15 metų, kai kaime 2007-03-05 įregistruotas Mažeikių rajono Šerkšnėnų seniūnijos ben-

druomenės centras. 
 

 80 metų, kai Krasnojarsko krašto Rešiotų lageryje 1942-03-06 mirė tarpukario Lietuvos kari-

ninkas, Šaulių sąjungos bataliono vadas (1936–1939), Viekšnių moksleivių šaulių būrio vadovas, Viekš-

nių valsčiaus raštvedys-sekretorius, Viekšnių vidurinės mokyklos karinio parengimo mokytojas (1936–

1940), politinis kalinys Kugrys Jonas. Gimė 1895-03-28 Viekšnių valsčiaus Kegrių kaime. 
 

 35 metai, kai Mažeikių rajono Židikų miestelyje 1987-03-06 naujame pastate atidarytas peda-

gogės, labdarės, vertėjos, rašytojos Šatrijos Raganos muziejus. 
 

 145 metai, kai Plungės rajono Keturakių kaime 1877-03-08 gimė bajoraitė, mokytoja Žemaiti-

jos dvaruose (1899–1904), draudžiamos lietuviškos spaudos platintoja, Vilniuje kartu su seserimi knygy-

no steigėja (1908–1909), Marijampolėje pirmosios lietuviškos mergaičių progimnazijos „Žiburys“ ben-

drabučio vedėja bei mokytoja (1909–1915), Židikų miestelyje pirmosios lietuviškos mokyklos (1915), 

senelių prieglaudos (1920) ir ambulatorijos steigėja (1921), Lietuvos katalikų blaivybės draugijos Židikų 

skyriaus įkūrėja, Šv. Vincento Pauliečio labdarybės draugijos narė, Blaivybės draugijos namų statybos 

Židikuose iniciatorė (1921), Židikuose lietuviškų vakarų organizatorė bei vaikų draugijos „Rūtų vainikė-

lis“ ir katalikiškojo kaimo jaunimo sąjungos „Pavasaris“, jaunimo ir suaugusiųjų choro, mėgėjų teatro ir 

„Angelo sargo“ vaikų sąjungos įkūrėja, Kauno universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto Garbės dak-

tarė (1928), LDK Gedimino 3-ojo laipsnio ordino kavalierė (1929), pirmoji profesionali lietuvių rašytojų 

vaikams, vertėja, prozininkė Pečkauskaitė Marija (slap. Šatrijos Ragana). Mirė 1930-07-24 Mažeikių 

rajono Židikų miestelyje, palaidota kapinių mūrinėje koplyčioje. 
 

 85 metai, kai Mažeikių apskrities Viekšnių miestelyje 1937-03-10 gimė statybos inžinierius, 

Kauno politechnikos instituto Statybinės mechanikos katedros dėstytojas (1961–1971), Vilniaus Gedimi-

no technikos universiteto dėstytojas (1972–2011), docentas (1974), technikos mokslų daktaras (1993), 

VISI Statybos fakulteto prodekanas (1972–1975), VISI (vėliau Vilniaus technikos universitetas) Statybi-

nės mechanikos katedros vedėjas (1976–1997), LR valstybinės premijos laureatas (1993), Tarptautinės 

gruntų mechanikos ir geotechnikos inžinerijos asociacijos (ISSMGE) narys (nuo 1996 m.), Klaipėdos 

universiteto dėstytojas (1997–2011), mokslinių straipsnių, vadovėlių, knygų autorius Krutinis Antanas. 
 

55 metai, kai Irkutsko srities Bachano rajone 1967-03-13 gimė aktorius, Lietuvos nacionalinio 

dramos teatro režisierius, VGTU teatro studijos „Palėpė“ vadovas (nuo 1999 m.), Vilniaus dizaino kole-

gijos Vaidybos katedros vedėjas, Universitetų Teatrų Asociacijos vadovas Kesminas Olegas. Mokėsi 

1974–1980 m. Mažeikių 2-ojoje vidurinėje, 1980–1985 m. Mažeikių 3-ojoje vidurinėje mokyklose. 
 

 180 metų, kai Šiaulių apskrities Viekšnių valsčiaus Purvėnų kaime 1842-03-14 gimė Kėdainių 

Šv. Jurgio bažnyčios vikaras (1871–1875), Panevėžio rajono Vadoklių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios 

klebonas (1875–1902), katalikiško laikraščio „Žinyčia“ išleidimo rėmėjas (1900), draudžiamos lietuviš-

kos spaudos platintojas, knygnešių rėmėjas, lenkų-lietuvių kalbų žodyno sudarytojas (1898), Zarasų ra-

jono Dusetų Švč. Trejybės bažnyčios altaristas (1902–1907), Panevėžio rajono Ėriškių Švč. Jėzaus vardo 

bažnyčios altaristas (1907–1914), Panevėžio rajono Uliūnų Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios statyto-

jas ir pirmasis klebonas (1914–1915), Žemaičių vyskupijos Garbės kanauninkas, Šv. Kazimiero draugi-

jos Garbės narys, beletristas, vertėjas, pirmos astronominės knygelės „Sodiečių draugas“ lietuvių kalba 

autorius (1909), spaudos bendradarbis, mokslinio ir religinio turinio knygų autorius Balvočius-Gerutis 

Jonas. Mirė 1915-11-12 Ramygalos valsčiaus Uliūnų kaime, palaidotas Panevėžio rajono Uliūnų Kris-

taus Žengimo į dangų bažnyčios šventoriuje. 
 

 60 metų, kai Mažeikiuose 1962-03-14 gimė architektas, Jurbarko miesto Vykdomojo komiteto 

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

jono valdytojas (1990–1991), KŪB „Akcentas“ architektas (1991–1993), UAB „Asla“ architektas ir di-

rektorius (1992–2000, 2013–2015), Jurbarko Rotary klubo narys (1997–2003), Jurbarko rajono savival-
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dybės tarybos narys (1995–2000, 2011–2015), LR Seimo narys (2000–2008), LR Vidaus reikalų minis-

tro patarėjas (2008–2012), Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas (2015–2019), Jurbarko rajo-

no savivaldybės administracijos Infrastruktūros ir turto skyriaus statybos architektas (nuo 2021 m.), ana-

litinių straipsnių autorius, tinklaraštininkas, bardas Lapėnas Saulius. 
 

85 metai, kai pagal „Valstybinių viešųjų bibliotekų įstatymą“ 1937-03-15 Lietuvos švietimo 

ministro įsakymu Nr. 8 įsteigta ketvirtos eilės viešoji valstybinė Laižuvos biblioteka, Mažeikių rajono 

savivaldybės viešosios bibliotekos filialas. 
 

85 metai, kai pagal „Valstybinių viešųjų bibliotekų įstatymą“ 1937-03-15 Lietuvos švietimo 

ministro įsakymu Nr. 8 įsteigta trečios eilės viešoji valstybinė Sedos biblioteka, Mažeikių rajono savi-

valdybės viešosios bibliotekos filialas. 
 

85 metai, kai pagal „Valstybinių viešųjų bibliotekų įstatymą“ 1937-03-15 Lietuvos švietimo 

ministro įsakymu Nr. 8 įsteigta ketvirtos eilės viešoji valstybinė Tirkšlių biblioteka, Mažeikių rajono 

savivaldybės viešosios bibliotekos filialas. 
 

 40 metų, kai Skuode 1982-03-15 mirė (palaidotas Ylakių miestelio kapinėse) muziejininkas, 

Akmenės rajono Alsių pradinės mokyklos mokytojas (1931–1932), Skuodo rajono Ylakių pradinės mo-

kyklos mokytojas (1932–1935) ir mokyklos vedėjas (1937–1940), Ylakių valsčiaus šaulių vadas, tremti-

nys (1953–1957), Skuodo rajono Ylakių vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytojas (1957–1967), 

tautodailininkas, Liaudies meno draugijos Žemaitijos skyriaus narys (1970), grafikos, ekslibrisų ir akva-

relės darbų autorius, skulptorius Kazlauskas Antanas. Mokėsi 1921–1925 m. Viekšnių vidurinėje mo-

kykloje. Gimė 1905-10-02 Akmenės rajono Padvarėlių kaime. 
 

 65 metai, kai Mažeikiuose 1957-03-16 gimė inžinierius mechanikas, Akmenės statybinių me-

džiagų kombinato cecho mechanikas ir Kalkių deginimo cecho viršininkas, UAB „Ventriga“ direktorius 

(nuo 1998 m.), Akmenės rajono savivaldybės tarybos narys (2004–2015), Akmenės rajono verslininkų 

asociacijos narys Gargasas Algirdas. 
 

30 metų, kai mieste 1992-03-16 įregistruota statybos, montavimo, vidaus bei išorės apdailos, 

remonto darbus atliekanti Mažeikių UAB „Plintas“, Mažeikių verslininkų asociacijos narė. 
 

 65 metai, kai Šilutės rajono Vainuto kaime 1957-03-17 gimė Mažeikių rajono Sedos vidurinės 

mokyklos matematikė (1978–1979), Mažeikių vakarinės vidurinės mokyklos matematikė (1980–1981), 

Mažeikių 3-iosios vidurinės mokyklos matematikė (1981–1982), LKJS Mažeikių rajono komiteto sekre-

torė (1982–1986), Mažeikių rajono Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotoja (1986–1989), Valsty-

binio socialinio draudimo fondo valdybos („Sodra“) Mažeikių skyriaus direktorė (1990–2019), Raudo-

nojo kryžiaus Mažeikių skyriaus pirmininkė, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorė 

(2019–2020), LR Seimo narė (nuo 2020 m.) Nagienė (Žemaitaitytė) Laima. 
 

65 metai, kai Šiauliuose 1957-03-17 gimė leidyklos „Mintis“ korektorė ir Informacijos redak-

cijos redaktorė (1981–1984), Lietuvos kurčiųjų draugijos atsakingoji sekretorė (1984–1988), laikraščio 

„Akiratis“ viena iš steigėjų (1989) ir korespondentė (1989–1991), Vilniuje leidyklos „Alma littera“ gro-

žinės literatūros leidinių kuratorė (1991–1994), UAB „Tytoalba“ darbuotoja (1993–1995), UAB „Garsų 

pasaulis“ Poligrafijos centro redaktorė (1995–1999), Vilniuje leidyklos „Andrena“ steigėja (1995) ir di-

rektorė, Lietuvos mažų ir vidutinių leidėjų asociacijos narė Petrošienė (Urbšytė) Nijolė. Mokėsi 1970–

1975 m. Mažeikių 2-ojoje vidurinėje mokykloje. 
 

30 metų, kai reorganizavus autotransporto įmonę 1992-03-17 įregistruotas valstybinis autobu-

sų parkas, nuo 1995 m. UAB „Mažeikių autobusų parkas“. Bendrovė yra Mažeikių verslininkų aso-

ciacijos narė. 
 

55 metai, kai Mažeikių rajono Žemalės kaime 1967-03-18 gimė Lietuvos tautodailininkų są-

jungos narys (1993), Lietuvos kalvių sąjungos narys (2006), Lietuvos tautodailės kūrėjų asociacijos na-

rys (2012), meno kūrėjo statusą turintis kalvis (2012), respublikinės konkursinės liaudies meno parodos-



konkurso „Aukso vainikas“ laureatas (2013), tarptautinio kalvystės plenero „Keturi vėjai“ dalyvis, res-

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

žeikių krašto kultūros premijos laureatas (2016), Žemaitijos krašto, respublikinių ir tarptautinių parodų, 

kūrybinių stovyklų bei plenerų dalyvis Mikuckis Virgilijus. 
 

 120 metų, kai Mažeikių apskrities Židikų valsčiaus Bukončių kaime 1902-03-21 gimė žemai-

čių bajorė, Niujorke Jungtinių Tautų organizacijos buhalterė (1950–1975), Niujorke Lietuvos moterų fe-

deracijos narė ir ilgalaikė pirmininkė, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštienės (LDK) Birutės karių šeimų 

moterų draugijos pirmininkė, LDK Birutės draugijos Garbės narė Legeckienė (Plechavičiūtė) Elena. 

Mirė 1996-09-26 Kaune, palaidota Mažeikių rajono Ukrinų kaimo kapinėse. 
 

 5 metai, kai Mažeikiuose 2017-03-21 mirė tremtinys, inžinierius mechanikas, Mažeikių rajono 

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

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

LPS Mažeikių skyriaus narys, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos komisijos laisvės kovoms įamžinti 

įkūrėjas Norkus Rimantas. Gimė 1944-03-07 Šilalėje. 
 

 80 metų, kai Radviliškyje 1942-03-22 gimė stalo tenisininkas bei treneris, stalo teniso propa-

guotojas Mažeikių mieste, Lietuvoje jauniausias sporto meistras (1957), universalaus žaidimo helpongas 

autorius, Vilniaus miesto mėgėjų ir profesionalų stalo teniso klubo „Ping-Pong“ įkūrėjas (1989) ir prezi-

dentas, straipsnių bei knygų apie stalo tenisą autorius Lisinas Helmutas. Baigė 1960 m. Mažeikių Mer-

kelio Račkausko gimnaziją. 
 

 80 metų, kai Plungės rajono Girėnų kaime 1942-03-23 gimė Mažeikių J. Garelio elektrotech-

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

Mažeikiuose klubo „Mano namai“ pirmininkė (2014), pynėja, dailininkė, Lietuvos tautodailininkų sąjun-

gos narė Tolišienė Benigna. 
 

 105 metai, kai Viekšnių valsčiaus Čekų kaime 1917-03-24 gimė gydytojas patologas, medici-

nos mokslų daktaras (1947), Pasaulio ir Amerikos lietuvių gydytojų sąjungos bei JAV lietuvių rašytojų 

draugijos, ateitininkų medikų korporacijos „Gaja“ narys, poetas, JAV Lietuvių rašytojų draugijos litera-

tūrinės premijos laureatas (2006), dailininkas tapytojas Lipskis Antanas. Baigė 1940 m. Mažeikių vals-

tybinę gimnaziją. Mirė 2013-01-22 JAV Ilinojaus valstijos Bloomingdalo mieste, palaidotas Lemonto 

Šv. Kazimiero kapinėse. 
 

 240 metų, kai Kretingos valsčiuje apie 1782-03-25 gimė Prancūzijos imperatoriaus Bonaparto 

Napoleono armijos karo gydytojas (1812), 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 vikaras (1829–1834), Mažeikių rajono Žemalės Viešpaties apreiškimo Švč. Merge-

lei Marijai bažnyčios vikaras (1934–1936), poetas, vertėjas Savickis Antanas. Mirė 1836-05-23 Telšių 

apskrities Tirkšlių valsčiaus Žemalės kaime, palaidotas kaimo kapinėse. 
 

 85 metai, kai Mažeikių rajono Sedos miestelyje 1937-03-25 gimė aktorius, Klaipėdos miesto 

savivaldybės Etnokultūros centro tradicinės instrumentinės muzikos ansamblio „Senoliai“ dalyvis bei 

vienas iš įkūrėjų (1982), Klaipėdos universiteto dėstytojas, Lietuvos kino studijos filmų aktorius („Sve-

timi“ 1962, „Mažos mūsų nuodėmės“ 1977, „Amžinoji šviesa“ 1987), Klaipėdos dramos teatro aktorius 

(nuo 1964 m.), skaitovas, ilgametis Klaipėdos miesto renginių vedėjas Šimanskis Aleksandras. 
 

 80 metų, kai Mažeikiuose 1942-03-28 gimė literatūrologas, kritikas, Lietuvių literatūros ir tau-

tosakos instituto Naujosios literatūros skyriaus vyr. mokslo darbuotojas (nuo 1993 m.), humanitarinių 

mokslų daktaras (1996), filosofijos, estetikos, literatūrologijos, folkloristikos leidinių, monografijų, strai-

psnių mokslo leidiniuose autorius Skeivys Rimantas. 
 

 80 metų, kai Mažeikių rajono Laižuvos miestelyje 1942-03-29 gimė aukščiausios kvalifikaci-

nės kategorijos gydytojas reumatologas, biomedicinos mokslų daktaras (1977), Kauno medicinos moky-



klos dėstytojas (1968–1970), Kauno medicinos instituto vyr. mokslinis bendradarbis (1972–1979), Vil-

niaus eksperimentinės ir klinikinės medicinos Mokslinio tyrimo instituto vyr. mokslinis bendradarbis 

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

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

m.), Lietuvos sveikatos apsaugos nusipelnęs darbuotojas (2009), Vilniaus universiteto Onkologijos insti-

tuto direktoriaus pirmasis pavaduotojas ir tarybos narys, 11 išradimų autorius Vesėliūnas Jonas. 
 

 15 metų, kai Naujajame Džersyje (JAV) 2007-03-29 mirė skautas, Vokietijoje Watenstedto ir 

Uchto pabėgėlių stovyklose bažnytinių chorų vadovas, pabėgėlių stovyklose Uchte ir Wehnene prie Ol-

derburgo tautinių šokių grupių akompaniatorius akordeonu, JAV kariuomenės orkestro muzikantas ir di-

vizijos štabo vargonininkas (1950–1951), JAV įvairių kamerinių ansamblių ir simfoninių orkestrų fago-

tistas (1953–1969), JAV Masačusetso valstijos Bostono mieste režisierės Aleksandros Gustaitienės lietu-

vių dramos būrelių aktorius (1952–1958), Bostone Juliaus Gaidelio vadovaujamo vyrų choro akompa-

niatorius (1955–1956), Niujorke režisieriaus Vytauto Valiuko asistentas (1960–1961), Bostone bei Niu-

jorke pučiamųjų instrumentų kvintetų įkūrėjas, lietuvių kompozitorių kūrinių aranžuotojas, Niujorko lie-

tuvių vyrų choro „Perkūnas“ meno vadovas ir dirigentas (1967–1975), Niujorko operetės choro chormei-

steris, Niujorke žurnalisto Romo Kezio įsteigtos lietuvių radijo „Laisvės žiburys“ muzikinės programos 

direktorius, Bostono bei Bruklino lituanistinių mokyklų mokytojas, Amerikos lietuvių Romos katalikų 

Vargonininkų sąjungos narys, Niujorko lietuvių radijo valandėlėms „Laisvės žiburys“ fonomontažų kū-

rėjas (1966–1988), JAV lietuvių bendruomenės Kultūros premijos laureatas (2000), kompozitorius, mu-

zikologas, vertėjas, vienas žymiausių lietuvių diskologų, lietuviškų gramofono plokštelių kolekcininkas, 

užsienio spaudoje straipsnių apie muziką autorius Strolia Vytautas. Gimė 1928-03-02 Mažeikiuose. 
 

185 metai, kai Kauno gubernijos Raseinių pavieto Lapgirių dvare 1837-03-30 gimė bajoras, 

Lenkijoje valstybinės Kališo berniukų gimnazijos mokytojas (1862), Lenkijoje Kališo progimnazijos di-

rektorius, paveldėto Pavirvytės dvaro savininkas (nuo 1883 m.), Pavirvytės dvare kilnojamos lenkiškų 

knygų skaityklos įkūrėjas Paulavičius Edvardas. Mirė 1895 m. Kauno gubernijos Šiaulių pavieto Pa-

virvytės dvare, palaidotas Viekšnių miestelio senosiose kapinėse. 
 

 105 metai, kai Kauno apskrities Vilemų kaime 1917-03-30 gimė Mažeikių valstybinės gimna-

zijos chemijos, fizikos ir matematikos mokytojas (1944–1952), Klaipėdos rajono Gargždų vidurinės mo-

kyklos chemijos mokytojas (1952–1965), Gargždų statybinių medžiagų kombinato darbuotojas (1965–

1977) Bartašiūnas Vaclovas. Mirė 2008-03-21 Klaipėdos rajono Gargždų mieste. 
 

 65 metai, kai Tauragės rajono Meižių kaime 1957-03-30 gimė Mažeikių rajono „Kirovo“ ko- 

lūkio vyr. veterinarijos gydytojas (1980–1984), Jonavos rajono Kulvos apylinkės veterinarijos ligoninės 

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

tybinės veterinarijos ligoninės vyr. gydytojas (1991–1995), Lietuvos nusipelnęs žemės ūkio darbuotojas, 

Kauno apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas (1995–2011), Nacionalinio mai-

sto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Kauno skyriaus Veterinarijos rizikos vertinimo skyriaus 

vedėjo pavaduotojas (2011–2013), Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos narys Šiuparis Valius. 

Mirė 2013-02-24 Kaune, palaidotas Jonavos miesto Šmatų kapinėse. 
 

 60 metų, kai Mažeikių rajono Pakalupės kaime 1962-03-30 gimė Viekšnių gimnazijos dailės 

ir technologijų mokytojas (1984–2018), Mažeikių rajono Viekšnių Vinco Deniušio meno mokyklos gra-

fikos ir meno pažinimo mokytojas (nuo 1999 m.), Viekšnių kultūros centro menininkų klubo „Spalvar-

nis“ narys (nuo 2004 m.), Viekšniuose vienas iš Molio šventės iniciatorių (2007), Mažeikių rajono savi-

valdybės nominacijų „2015 m. kultūrinių iniciatyvų įgyvendintojas“ ir „2020 metų amatininkas“ laurea-

tas, Viekšniuose vaikų ir suaugusiųjų kūrybinių stovyklų organizatorius bei senojo puodininkystės ama-

to puoselėtojas, keramikas, medžio drožėjas, tautodailininkas, Lietuvos dailės ugdytojų draugijos narys 

Baltutis Vitalijus. 
 

 80 metų, kai akvarelisto bei piešimo mokytojo Česlovo Kontrimo iniciatyva 1942-03-31 veik-

lą pradėjo Mažeikių valstybinės gimnazijos M. K. Čiurlionio „plastinio meno būrelis“, egzistavęs iki 

1945 m.  
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BALANDIS 
 

 95 metai, kai Mažeikiuose 1927-04-01 gimė Mažeikių rajono Šerkšnėnų pradinės mokyklos 

mokytojas (1947–1949), Akmenės rajono Viekšnių vidurinės mokyklos istorikas (1949–1950, 1979–

1995) bei direktorius (1950–1979), Lietuvos nusipelnęs mokytojas (1973), Lietuvos aviacijos pradininko 

Aleksandro Griškevičiaus memorialinio muziejaus Viekšniuose įkūrėjas ir vadovas (1981–1999), Lietu-

vos Garbės kraštotyrininkas (1991), Biržiškų vardo viekšniškių draugijos ir Vilniaus universiteto Biržiš-

kų komisijos narys Gedvilas Algirdas. Mirė 2005-12-04 Mažeikių rajono Viekšnių mieste, palaidotas 

naujosiose kapinėse. 
 

 60 metų, kai Mažeikiuose 1962-04-02 gimė inžinierius mechanikas, Mažeikių elektrotechni-

kos gamyklos inžinierius ir komercijos direktorius (1985–1993), UAB „Fauga“ padalinio direktorius 

(1994–2014), UAB „Elpram“ direktorius (2014–2019), Mažeikių Rotary klubo narys, Mažeikių rajono 

savivaldybės tarybos narys (2003–2018, nuo 2019 m.), Mažeikių verslininkų asociacijos narys Žičkus 

Jonas. 
 

 45 metai, kai Akmenės rajono Viekšnių miestelyje 1977-04-02 mirė (palaidotas senosiose ka-

pinėse) chemikas farmacininkas, Viekšnių vaistinės mokinys (1912–1915), Leningrade Leibgvardijos  

Volynios pulko lazareto felčeris mokinys (1915–1916), kariškų vaistinių vaistininkas padėjėjas (1916–

1917), Kadijevkos miesto Gochbergo vaistinės vaistininkas padėjėjas (1917–1918), Mažeikių apskrities 

Viekšnių vaistinės vaistininkas padėjėjas (1918–1921), Viekšnių vaistinės provizorius ir vedėjas (1924–

1971), kraštotyrininkas, Viekšnių vaistinėje pirmosios farmacinės ekspozicijos įkūrėjas (1960), memua-

rų autorius, žydų gelbėtojas, dvarų kultūros bei paminklosaugos puoselėtojas Aleksandravičius Juozas. 

Gimė 1896-10-10 Mažeikių apskrities Viekšnių miestelyje. 
 

 110 metų, kai Carinės Rusijos Taitso mieste 1912-04-05 gimė žemaičių bajoras, jūrų skautas, 

buriuotojas, tarptautinės regatos aplink Gotlando salą dalyvis (1937), Paryžiuje užsienio lietuvių dienraš-

čio „Draugas“ korespondentas (1945–1950), politinis apžvalgininkas, Brukline (JAV) laikraščio „Vieny-

bė“ žurnalistas (1950–1954, 1956–1958), JAV Ohajo valstijos Klivlando mieste studijos „Gellery Inter-

national“ įkūrėjas ir savininkas (1964–1967), Klivlande lietuvių savaitraščio „Dirva“ žurnalistas (1958–

1968) ir redakcijos vyr. redaktorius (1968–1991), dokumentinių filmų režisierius, Amerikos lietuvių tau-

tinės sąjungos Garbės narys, Lietuvos buriuotojų sąjungos narys, Lietuvos buriuotojų klubo „Marinus“  

Garbės narys (1991), Prancūzų žurnalistų sąjungos narys, Laisvųjų žurnalistų sąjungos narys, novelistas 

Gedgaudas Vytautas. Mokėsi 1922–1930 m. Viekšnių vidurinėje mokykloje ir Mažeikių valdžios gim-

nazijoje. Mirė 1999-11-29 JAV Ohajo valstijos Klivlando mieste. Urna 2000-02-11 palaidota Vilniaus 

Antakalnio kapinėse. 
 

 90 metų, kai Skuode 1932-04-06 gimė Skuodo rajono Aleksandravo septynmetės mokyklos 

mokytoja (1954–1955), Mažeikių vidurinės mokyklos anglų kalbos mokytoja (1956–1965), Mažeikių 

aštuonmetės mokyklos direktorė (1965–1976), Mažeikių 3-osios vidurinės mokyklos direktoriaus pava-

duotoja (1976–1989) ir anglų kalbos mokytoja (1989–1993) Čekienė Danutė. Mirė 1993 m. rugpjūčio 

mėnesį Mažeikiuose.  
 

 205 metai, kai Kaltinėnų miestelyje 1817-04-07 gimė Kėdainių rajono Krakių Šv. apaštalo 

evangelisto Mato bažnyčios vikaras (1843–1852) bei Krakių kotryniečių vienuolyno kapelionas (1852–

1854), Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios administratorius (1854–1855) ir klebonas (1856–1866), 

Sedos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios vikaras (1866–1876), Leckavos Šv. Lauryno 

bažnyčios klebonas (1876–1889) Bortkevičius Rupertas. Mirė 1889-05-09 Mažeikių apskrities Lecka-

vos miestelyje, palaidotas Leckavos kapinėse. 
 

  95 metai, kai Kretingos apskrities Salantų miestelyje 1927-04-07 gimė istorikas, Klaipėdos 

srities Švietimo skyriaus inspektorius, Mažeikių rajono Sedos vidurinės mokyklos direktorius (1953–

1967), Sedos miesto futbolo komandos vartininkas, Mažeikių 1-osios vidurinės mokyklos direktorius 

(1968–1975, 1979–1984), Mažeikių profesinės technikos mokyklos direktoriaus pavaduotojas (1975–

1979), Mažeikių rajono Židikų vidurinės mokyklos mokytojas (1984–1987), kaimiškų draugijų „Nemu-
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nas“ šachmatininkų čempionatų dalyvis Paulauskas Justinas. Mirė 2005-02-11 Mažeikiuose, palaidotas 

Mažeikių rajono Geidžių kapinėse. 
 

 85 metai, kai Mažeikių apskrities Židikų miestelyje 1937-04-07 gimė Plungės rajono centrinės 

ligoninės pediatras (1969–1970) bei chirurgas (1970–1977), gydytojas chirurgas-urologas (1977–2017), 

Plungės rajono tarybos deputatas (1990–1995), Plungės rajono savivaldybės tarybos narys (1995–2011), 

lietuvybės puoselėtojas Želvys Leonardas. Mirė 2021-01-06 Plungėje. 
 

 75 metai, kai Mažeikiuose 1947-04-11 gimė Mažeikių avalynės fabriko kontrolierė (1965–

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

rė (1972–1991), ETG bibliotekos vedėja (1991–1997), Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliote-

kos bibliografė (1997–2010) Vilimaitė Vida. 
 

 15 metų, kai mieste greitosios medicinos pagalbos skyrius 2007-04-11 įregistruotas kaip atski-

ra įstaiga pavadinimu VŠĮ „Mažeikių greitosios medicinos pagalbos centras“. 
 

 70 metų, kai Telšių rajono Lingėnų kaime 1952-04-12 gimė prekių žinovė, Viekšnių koopera-

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

rajono Viekšnių miesto literatų klubo „Iš širdies“ įkūrėja (2010) ir vadovė, Viekšniuose privačios galeri-

jos „Sniegenos giesmė akmenėliui“ įkūrėja (1999), Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyriaus 

narė (1999), Šatrijos Raganos premijos laureatė (2011), Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliote-

kos Naftininkų filialo bibliotekininkė (2004–2009),Viekšnių filialo bibliotekininkė (2009–2017), poetė 

Chriščinavičienė (Simanauskaitė) Sniegina. 
 

 50 metų, kai Pakruojyje 1972-04-14 gimė programuotoja, AB „Pieno žvaigždės“ Mažeikių re-

giono užsakymų priėmėja (1997–2003), AB „Pieno žvaigždės“ filialo „Mažeikių pieninė“ kreditų vado-

vė (2003–2008), AB „SEB bankas“ teisininkė (2008–2010), VšĮ „Linos Rimkienės biuras“ direktorė 

(2011–2019), Mažeikių vartotojų asociacijos steigėja (2013) bei valdybos pirmininkė, UAB „Hotrema“  

teisininkė (2014), Europos Parlamento nario padėjėja ir teisininkė (2014–2019), Mažeikių TAU Teisės 

fakulteto dėstytoja (2015–2018), Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotoja (2019–2020), Mažei-

kių rajono savivaldybės tarybos narė (nuo 2015 m.) Rimkienė Lina.  
 

 115 metų, kai Raseinių rajono Viduklės miestelyje 1907-04-17 gimė vargonininkas, kompozi-

torius, simfoninio orkestro dirigentas, vienas iš Muzikos progresistų draugijos įkūrėjų (1932), Kauno ra-

diofono orkestro dirigentas (1938), Vilniaus operos dirigentas ir muzikos mokyklos mokytojas (1942–

1944), Lietuvos kompozitorių sąjungos Garbės narys (1989), Augsburge (Vokietija) lietuvių choro vado-

vas, koncertmeisteris, Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Garbės profesorius (1991), Lietuvos na-

cionalinės kultūros ir meno premijos laureatas (1991), Klaipėdoje lietuviškos muzikinės kultūros pradi-

ninkas, Klaipėdos miesto Garbės pilietis (1991), chorinės bendrijos „Aukuras“ Garbės narys, Lietuvos 

nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas (1991), leidinio „Muzikos barai“ redakcinės kolegijos 

narys Kačinskas Jeronimas. Baigė 1923 m. Viekšnių vidurinę mokyklą. Mirė 2005-09-15 JAV Masa-

čusetso valstijos Bostono mieste. 
 

 80 metų, kai Mažeikių rajono Pašerkšnės dvare 1942-04-17 gimė dailininkė scenografė, kos-

tiumų įvairiems Lietuvos teatrams bei scenovaizdžių kino filmams kūrėja, Lietuvos dailininkų sąjungos 

narė (1967), Lietuvos kino studijos dailininkė-statytoja (1965–1986), įvairių renginių scenografijos kū-

rėja (nuo 1990 m.), aliejinių pastelių ciklų, gamtos bei marinistinių peizažų tapytoja Vaitiekūnienė 

(Linčiūtė) Filomena. 
 

 115 metų, kai Mažeikių apskrities Ylakių valsčiaus Medsėdžių kaime 1907-04-18 gimė Taura-

gės Švč. Trejybės bažnyčios vikaras (1934), Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios 

vikaras (1935–1939), Skuodo Švč. Trejybės bažnyčios vikaras ir gimnazijos kapelionas (1939–1940), 

Šilutės rajono Švėkšnos gimnazijos kapelionas, Švėkšnos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios vikaras (1940), 

Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios klebonas (1941–1948), Mažeikių rajono Vie-

kšnių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas ir dekanas (1948–1949), tremtinys (1949–1956), Akme-

nės Šv. Onos bažnyčios altaristas (1956–1962), Skuodo rajono Ylakių Viešpaties apreiškimo Švč. Mer-



gelei Marijai bažnyčios altaristas (1962–1965), Akmenės rajono Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažny-

čios altaristas (1965–1985), memuaristas Ilskis Jonas. Mirė 1985-10-06 Akmenės rajono Viekšnių mie-

stelyje, palaidotas Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šventoriuje. Romoje 2000-05-07 Popiežius 

Jonas Paulius II paskelbė Lietuvos kankiniu. 
 

 25 metai, kai JAV Ilinojaus valstijos Cicero mieste 1997-04-19 mirė (palaidotas Šv. Kazimie-

ro lietuvių kapinėse Čikagoje) profesionalus muzikantas, Lietuvos kariuomenės karininkas, Kauno mies-

to savivaldybės įvairių žinybų darbuotojas, Valstybės saugumo departamento valdininkas (1936–1938), 

pirmojo Mažeikių simfoninio orkestro įkūrėjas ir vadovas (1938–1944), dirigentas, smuikininkas, fleitis-

tas, miniatiūrinių muzikos instrumentų kūrėjas Remys Juozas. Gimė 1909-01-31 Mažeikiuose. 
 

 20 metų, kai Mažeikių rajono Viekšnių mieste 2002-04-19 mirė Viekšnių vaikų darželio vedė-

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

vardo viekšniškių draugijos folklorinio ansamblio „Poilsėlis“ narė Mylienė (Serapinaitė) Rūta. Gimė 

1934-10-12 Viekšnių valsčiaus Kapėnų kaime. 
 

 10 metų, kai Vilniuje 2012-04-20 mirė (palaidota Karveliškių kapinėse) ateitininkė, Mažeikių 

vidurinės mokyklos lituanistė (1949–1979), Mažeikių švietimo skyriaus inspektorė (1951–1954), Mažei-

kių vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja (1949–1951, 1957–1958), Mažeikių 1-osios vidurinės 

mokyklos tikybos mokytoja (1990–1991), caritietė, dramos ir literatų būrelio vadovė, memuarų autorė 

Pocienė (Račinskaitė) Regina. Gimė 1924-02-27 Skuodo rajone. 
 

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

ciatyva 2007-04-21 organizuotas pirmasis Žemaitijos krašto jaunųjų pianistų festivalis-konkursas 

„Lietuviškos muzikos labirintais“, vykstantis kas dveji metai. 
 

 130 metų, kai Varėnos rajono Mikniūnų kaime 1892-04-22 gimė poetas, Mažeikių apskrities 

Vaičaičių bei Vyžančių mokyklų mokytojas, Mažeikių apskrities Sedos vidurinės mokyklos direktorius 

(1921–1922), politinis kalinys (1923–1926), Vitebsko srities (Baltarusija) Dimanovo dvare lietuvių mo-

kyklos-internato įkūrėjas ir direktorius (1928–1932), Baltarusijos Respublikos Mokslų akademijos mo-

kslinis darbuotojas lietuvių sektoriuje, Minske lietuvių savaitraščio „Raudonasis artojus“ skyriaus vedė-

jas Kopka Vincas. Žuvo 1938-11-27 Minske. 
 

 90 metų, kai Mažeikių apskrities Židikų valsčiaus Pikelių miestelyje 1932-04-23 gimė tremti-

nys (1952–1956), dailininkas, skulptorius, tautodailininkų sąjungos narys, Juodkrantėje vienas iš Raganų 

kalno ekspozicijos kūrėjų (1979), Neringos miesto Garbės pilietis (2004), pirmasis Liudviko Rėzos kul-

tūros ir meno premijos laureatas (2010), medinių ir vario skulptūrų autorius, Nidos etnografinių kapinių 

ir nykstančio kuršių paveldo restauratorius, pagal senovinius brėžinius kuršių žvejų plačiadugnės burinės 

valties (kurėno) kūrėjas, kraštotyrininkas Jonušas Eduardas Antanas. Mirė 2014-04-17 Nidoje, palai-

dotas etnografinėse kapinėse. 
 

 25 metai, kai tarptautiniu mastu 1997-04-23 pripažintas Mažeikių Rotary klubas, Lietuvoje 

16-asis Rotary International organizacijos narys. Inauguracijos ceremonija vyko 1997-05-31. Įkūrėjas ir 

pirmasis prezidentas– buvęs UAB „Mažeikių Varduva“ generalinis direktorius Kęstutis Bartkevičius. 
 

 15 metų, kai Registrų centro Telšių filiale 2007-04-25 įregistruota Mažeikių rajono jaunimo 

ir su jaunimu dirbančių visuomeninių organizacijų asociacija „Apskritas stalas“.  
 

 35 metai, kai Klaipėdos rajono Gargždų mieste 1987-04-27 mirė Mažeikių valstybinės gimna-

zijos matematikos ir fizikos mokytoja (1941–1952), Klaipėdos rajono Gargždų vidurinės mokyklos 

matematikė (1952–1970) Bartašiūnienė (Rutkauskaitė) Elena. Gimė 1920-06-20 Panevėžyje. 
 

GEGUŽĖ 
 

 80 metų, kai Mažeikių valstybinės gimnazijos M. K. Čiurlionio dailės būrelio steigėjo ir vado-

vo Česlovo Kontrimo iniciatyva 1942-05-01 organizuota pirmoji meno paroda Mažeikiuose. 
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 20 metų, kai Mažeikių rajono Viekšnių seniūnijos Gudų kaime išsaugojus senąjį malūno pa-

statą 2002-05-01 pradėjo veikti Gudų hidroelektrinė, pastatyta dešiniajame Virvytės upės krante. 
 

 95 metai, kai Mažeikių apskrities Lėlaičių kaime 1927-05-02 gimė Skuodo rajono ligoninės 

chirurgas (1952–1953), Vilniaus miesto 2-osios poliklinikos chirurgas (1954–1956), Vilniaus 1-osios li-

goninės chirurgas (1956–1961), Vilniaus miesto universitetinės ligoninės vaikų Traumatologinio sky-

riaus gydytojas (1961), Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Vaikų traumatologinio ortopedinio skyriaus 

vedėjas (1962–1978), Santariškių vaikų chirurgijos centro Vaikų traumatologijos ortopedijos skyriaus 

vedėjas (nuo 1978 m.), medicinos mokslų daktaras Beniuševičius Vladas. Mirė 1994-01-03 Vilniuje, 

palaidotas Rokantiškių kapinėse.  
 

 70 metų, kai Mažeikiuose 1952-05-02 gimė chemikė, gamtos mokslų daktarė (1993), Vilniaus 

universiteto Biochemijos instituto Mokslinės informacijos skyriaus vyresnioji laborantė, jaunesnioji mo-

kslinė bendradarbė, Patentinės analizės ir informacijos sektoriaus mokslinė bendradarbė, ataskaitinio lei-

dinio „Biochemijos institutas 1991–1995“ redakcinės komisijos narė, mokslinių publikacijų bendraauto-

rė Mikulskienė (Paulauskaitė) Gema. 
 

 15 metų, kai 2007-05-03 įregistruota Mažeikių rajono Tirkšlių seniūnijos Lėtenių kaimo 

bendruomenė. Pirmoji pirmininkė Emilija Cukurienė. 
 

 130 metų, kai Mažeikių apskrities Reivyčių kaime 1892-05-03 gimė vienas iš Lietuvos šaulių 

sąjungos Mažeikių 13-osios rinktinės įkūrimo iniciatorių (1920), pirmojo lietuviško vakaro Mažeikiuose 

dalyvis (1905), režisieriaus Juozo Vaičkaus teatro trupės aktorius, Mažeikių pirmosios bažnyčios choro 

choristas, scenos mėgėjų ratelio vadovas, pirmasis Mažeikių bibliotekos vedėjas (1922–1930), Kauno 

medicinos instituto bendrabučio budėtojas Vaičkus Aleksandras. Mirė 1963-12-10 Kaune, palaidotas 

Petrašiūnų kapinėse. 
 

 45 metai, kai Alytuje 1977-05-07 mirė Mažeikių valdžios gimnazijos direktorius (1927–

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

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

kos mokytojas Totorius Stasys. Gimė 1888-05-05 Marijampolės rajono Igliaukos kaime. 
 

 65 metai, kai Vorčesterio mieste (JAV) 1957-05-10 mirė (palaidotas JAV Masačusetso valsti-

jos Broktono mieste) karininkas, Rusijos kariuomenės štabo kapitonas (1912–1918), Rovno mieste (Uk-

raina) atskirojo lietuvių bataliono vadas (1918), Lietuvos Krašto apsaugos ministerijos Rikiuotės sky-

riaus viršininkas (1918), Kauno 7-ojo pėstininkų pulko vadas (1919), pulkininkas leitenantas (1919), ge-

neralinio štabo viršininkas (1919), laikinas 1-osios divizijos vadas (1920–1921), Lietuvos ypatingųjų rei-

kalų karininkas (1921–1922), Biržų apskrities karo komendantas (1922–1928), 9-ojo pėstininkų pulko 

vadas (1928–1930), 3-iosios divizijos vadas (1930–1935), 2-osios divizijos vadas (1935–1940), Lietuvos 

kariuomenės divizijos generolas (1937), Vyčio kryžiaus 5-ojo laipsnio ordino kavalierius (1920), LDK 

Gedimino 3-ojo laipsnio ordino kavalierius (1928), Nepriklausomybės medalio bei Lietuvos kariuome-

nės kūrėjo savanorio medalio kavalierius (1928), Latvijos išsivadavimo karo 10-mečio medalio kavalie-

rius (1929), Vytauto Didžiojo 3-ojo laipsnio ordino kavalierius (1930), Latvijos Trijų žvaigždžių 2-ojo 

laipsnio ordino kavalierius (1935), 1-ojo laipsnio garbės ženklo „Artimui pagalbon“ kavalierius (1936), 

Latvijos Aizsargų nuopelnų kryžiaus kavalierius (1939), JAV lietuvių veteranų sąjungos „Ramovė“ Gar- 

bės narys, Lietuvių piliečių klubo Garbės narys Adamkavičius Edvardas. Gimė 1888-03-30 Mažeikių 

apskrities Židikų valsčiaus Pikelių miestelyje. 
 

 10 metų, kai Mississaugos mieste (Kanada) 2012-05-10 mirė knygrišys, bibliofilas Plenys 

Aleksandras. Gimė 1923-10-13 Mažeikių apskrities Židikų valsčiaus Lūšės kaime. 
 

 65 metai, kai Mažeikiuose 1957-05-12 mirė (palaidotas miesto kapinėse) bendrosios praktikos 

gydytojas, Laižuvos miestelio gydytojas (1911–1914), Lietuvių draugijos nuo karo nukentėjusiems šelpti 

Vilniuje gydytojas (1915), Padniestrėje rusų kariuomenės gydytojas (1916–1918), Akmenėje privataus 

kabineto steigėjas ir gydytojas (1918–1919), Mažeikių apskrities vyr. gydytojas (1919–1944), Mažeikių 

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


šaulių 13-osios rinktinės sanitarinės dalies viršininkas (1939), Mažeikių apskrities epidemiologas (1944–

1945), Mažeikių ligoninės Užkrečiamųjų ligų skyriaus vedėjas (1945), Mažeikių apskrities medicinos 

teismo ekspertas (1946–1957), Mažeikių poliklinikos paauglių kabineto vedėjas (1947–1957), patologas, 

tremtinys Tautvaišas Povilas. Gimė 1883-01-02 Šiaulių apskrities Žagarės valsčiaus Alsių kaime. 
 

 230 metų, kai Seimo nutarimu 1792-05-15 atnaujintos Viekšnių magdeburgo teisės, kurios 

karaliaus vardu buvo suteiktos 1725-07-25 ir panaikintos 1776 m. 
 

 100 metų, kai Skuodo rajono Ylakių valsčiaus Skipsčių kaime 1922-05-15 gimė skautas, Ma-

žeikių apskrities Laižuvos miestelio pašto darbuotojas (1939), Laižuvos savivaldybės raštvedys (1939–

1940), Laižuvos pašto telefonistas-telegrafistas bei Žemės ūkio kooperatyvo bulvių priėmimo punkto ve-

dėjas (1941), Laižuvos savivaldybės metrikų vedėjas bei vykdomojo komiteto sekretorius (1942–1944), 

Vilniaus valstybinės konservatorijos mašininkas (1945–1947), Lietuvos valstybinės filharmonijos muzi-

kos redaktorius (1947–1948), Vilniaus dešimtmetės muzikos mokyklos dėstytojas (1948–1957) bei Teo-

rijos skyriaus vedėjas (1952–1957), Vilniaus pedagoginio instituto Muzikos katedros dėstytojas bei Teo-

rijos sektoriaus vedėjas (1957–1960, 1993–1997), Vilniaus universiteto Estetinio lavinimo katedros dės-

tytojas (1959–1963), Lietuvos valstybinės konservatorijos Muzikos teorijos katedros dėstytojas (1957–

1990), Jaunųjų muzikų sekcijos prie Lietuvos kompozitorių sąjungos (LKS) pirmininkas (1955–1957), 

Lietuvos kompozitorių sąjungos narys (1957), LKS valdybos narys (1962–1971, 1974–1984), LKS Mu-

zikologų sekcijos biuro narys (1975–1983) ir Muzikos kritikų sekcijos pirmininkas (1976–1982), Res-

publikinio kultūros darbuotojų profsąjungos komiteto narys (1960), jaunųjų kompozitorių vertinimo ir 

vadovėlių tikrinimo komisijų narys (1961), LR Kultūros ministerijos ekspertų komisijos narys (1961–

1975), Vilniaus plokštelių įrašų studijos meno komisijos narys (1961–1982), Valstybinio operos ir bale-

to teatro meno tarybos sekretorius (1963–1975), savaitraščio „Literatūra ir menas“ redkolegijos narys 

(1963–1968), Valstybinės filharmonijos meno tarybos narys (1964–1966), Vilniaus miesto „Žinijos“ 

valdybos Literatūros ir meno propagavimo biuro narys (1970) bei valdybos narys (1986–1997), Tarpži-

nybinės metodinės tarybos Solfedžio sekcijos narys (1975–1989), respublikinio radijo ir televizijos ko-

miteto Naujų įrašų ir kūrinių priėmimo komisijos narys (1982–1988), Lietuvos žydų kultūros klubo ini-

ciatorius ir narys (nuo 1988 m.), Vytautų klubo narys (nuo 1991 m.), Senjorų klubo ir Žemaičių draugi-

jos bei Muzikų draugijos narys (nuo 1995 m.), Lietuvos nusipelnęs dėstytojas (1982), docentas (1979), 

radijo laidų ciklo „Koncertas-prisiminimas“ vedėjas (1982–1997), Pedagoginio universiteto Istorijos ka-

tedros dėstytojas (1993–1997), Lietuvos TV prizo „Auksinė bitė“ nominantas (1994), solfedžio vadovė-

lių autorius (1955, 1968), muzikos kritikas, muzikologas, straipsnių ir recenzijų apie lietuvių operą bei 

muzikos kūrybą autorius Venckus Vytautas. Mokėsi Sedos (1929–1932) ir Laižuvos (1932–1935) pra-

džios mokyklose, Mažeikių valstybinėje gimnazijoje (1935–1939). Mirė 1997-11-07 Vilniuje, palaidotas 

Palangos miesto kapinėse. 
 

 90 metų, kai Suvalkų apskrities Seinų valsčiaus Aradnikų kaime 1932-05-16 gimė Žagarės ra-

jono Šakynos septynmetės mokyklos lietuvių ir anglų kalbos mokytoja (1953–1957), Akmenės rajono 

Kruopių vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytoja (1957–1961), Viekšnių vidurinės mokyklos pra-

dinių klasių mokytoja (1963–1989) Arlauskienė (Jaskevičiūtė) Adelė. Mirė 1998-12-14 Akmenės rajo-

no Viekšnių miestelyje. 
 

50 metų, kai 1972-05-16 įkurta Mažeikių valstybinė teritorinė vandentiekio ir kanalizacijos 

valdyba, priklausiusi komunalinių įmonių kombinatui. Įregistruota 1991-03-29 kaip UAB „Mažeikių 

vandenys“. Bendrovė yra Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos narė. 
 

 30 metų, kai mieste 1992-05-17 įkurta Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Mažeikių 

rajono bendrija. Pirmoji bendrijos pirmininkė buvo Monika Sprindienė. 
 

 160 metų, kai Viekšnių valsčiaus Ašvėnų dvare 1862-05-18 gimė bajoras, dvarininkas, ilga-

metis Viekšnių ir Laižuvos apylinkių gydytojas Panceržinskis Feliksas. Mirė 1914 m. gegužės mėnesį 

Mažeikiuose, palaidotas senosiose Viekšnių kapinėse.  
 



 110 metų, kai Anykščių rajono Kavarsko miestelyje 1912-05-22 gimė fizikas-chemikas, elek-

trochemikas, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Fizinės chemijos katedros dėstytojas (1936–1940), 

VU Fizikinės chemijos katedros asistentas (1940–1943), Mažeikių alaus daryklos chemikas ir aludarių 

padėjėjas (1944), Mažeikiuose veikusio simfoninio orkestro dalyvis (griežė smuiku), šachmatų turnyrų 

dalyvis, VU Chemijos fakulteto dėstytojas (1944–1982), docentas (1953), chemijos mokslų habilituotas 

daktaras (1968), profesorius (1970), VU Chemijos fakulteto dekanas (1946–1950), VU Bendrosios che-

mijos katedros vedėjas (1945–1956), VU Fizikinės chemijos katedros vedėjas (1956–1982), 13 išradimų 

ir 127 mokslinių straipsnių autorius Kaikaris Vytautas. Mirė 1982-08-29 Vilniuje, palaidotas Antakal-

nio kapinėse. 
 

 100 metų, kai Skuodo rajono Gedrimų kaime 1922-05-22 gimė chirurgas, docentas (1956), 

Sveikatos apsaugos ministerijos vyr. chirurgas (1959–1965), medicinos mokslų daktaras (1964), profe-

sorius (1972), VU Medicinos fakulteto 1-osios chirurgijos vedėjas (1986–1990), VU Medicinos fakul-

teto Chirurgijos ligų katedros vedėjas (1990–1995), Vilniaus chirurgų draugijos pirmininkas, Lietuvos 

chirurgų asociacijos prezidentas, Europos chirurgų asociacijos Baltijos valdybos narys, Lietuvos širdies 

ir krūtinės ląstos chirurgų draugijos Garbės narys, Skuodo miesto Garbės pilietis (2004), Lietuvoje šir-

dies operacijų pradininkas, mokslinių straipsnių, knygų bei medicinos vadovėlių autorius Pronckus 

Augustas. Baigė 1945 m. Mažeikių valstybinę gimnaziją. Mirė 2009-04-01 Vilniuje, palaidotas Anta-

kalnio kapinėse. 
 

 140 metų, kai Auksūdžio kaime 1882-05-23 gimė provizorius, Lietuvos vaistininkų draugijos 

valdybos narys, Vaistažolininkų draugijos ir Homeopatijos draugijos Garbės narys, knygnešys, spaudos 

bendradarbis Mačius (Mačys) Adomas. Mirė 1969 m. 
 

 120 metų, kai Mažeikių apskrities Židikų valsčiaus Dapšių kaime 1902-05-23 gimė dailinin-

kas akvarelistas, Lietuvos kariuomenės karys savanoris (1919), Nepriklausomųjų dailininkų sąjungos na-

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

(1940–1945) bei M. K. Čiurlionio dailės būrelio steigėjas ir vadovas (1942–1945), Kauno „Dailės“ kom- 

binato direktoriaus pavaduotojas (1946), Kauno vidurinės dailės mokyklos (dabar Dailės gimnazija) įkū-

rėjas ir pirmasis direktorius (1946–1950), LR nusipelnęs meno veikėjas (1977), natiurmortų, peizažų, te-

minių kompozicijų, portretų, apie 400 ekslibrių autorius, Telšių teatro spektaklių apipavidalintojas, tau-

todailės žinovas, straipsnių apie dailę autorius Kontrimas Česlovas. Mirė 1989-05-27 Vilniuje, palaido-

tas Antakalnio kapinėse. 
 

 60 metų, kai Akmenės rajono Papilės miestelyje 1962-05-26 gimė gydytojas akušeris-gineko-

logas, Šiaulių gimdymo namų gydytojas internas (1988), Mažeikių ligoninės gydytojas (1989–1995), 

Mažeikių ligoninės Akušerijos skyriaus vedėjas (1995–2000), Mažeikių ligoninės Akušerijos ir gineko-

logijos skyriaus vedėjas (2000–2005), Klaipėdos universitetinės ligoninės Perinatologijos centro vado-

vas (2005–2010), Klaipėdos universiteto bei Šiaulių universiteto lektorius, biomedicinos mokslų dakta-

ras (2005), docentas, Respublikinės Šiaulių ligoninės Moters ir vaiko klinikos direktorius (2010–2021), 

Klaipėdos universitetinės ligoninės akušerijos klinikos vadovas (nuo 2021 m.), profesorius, licencijuotas 

ultragarso specialistas, mokslinių straipsnių apie mediciną autorius Rovas Linas. 
 

 10 metų, kai Mažeikių rajono Viekšnių mieste 2012-05-26 mirė (palaidotas Akmenės rajono 

Šiaudinės kaimo kapinėse) Akmenės rajono Ventos silikatinių dirbinių kombinato darbininkas (1956–

1960), Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios vikaras (1965–1967), Klaipėdos Kri-

staus Karaliaus bažnyčios vikaras (1967–1970), Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vikaras (1970–

1971), Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios vikaras (1971–1972), Skuodo rajono Aleksandrijos Nu-

kryžiuotojo Jėzaus bažnyčios klebonas (1972–1975), Šilutės rajono Žemaičių Naumiesčio Šv. arkangelo 

Mykolo bažnyčios ir Degučių Šv. Vincento Ferero bažnyčios klebonas (1975–1980), Mažeikių rajono 

Tirkšlių Kristaus Karaliaus bažnyčios ir Žemalės Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažny-

čios klebonas (1980–1985), Akmenės rajono Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios ir Mažeikių rajo-

no Užlieknės Šv. Marijos Magdalietės bažnyčios klebonas (1985–1996), Tauragės Švč. Trejybės bažny-

čios ir Dauglaukio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios klebonas, Tauragės dekanato vice-

dekanas ir kariuomenės kapelionas (1996–2002), Mažeikių rajono Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažny-



čios klebonas, Mažeikių dekanato vicedekanas (2002–2010), Mažeikių rajono Viekšnių Šv. Jono Krikš-

tytojo bažnyčios Garbės klebonas (2010–2012), Telšių vyskupijos Katedros kanauninkų kapitulos Gar-

bės kanauninkas Gauronskis Vincentas. Gimė 1936-01-06 Akmenės rajono Purvių kaime. 
 

 95 metai, kai Mažeikių apskrities Spurganų kaime 1927-05-28 gimė gydytojas reumatologas, 

Respublikinio sanitarinės statistikos biuro vedėjas (1955–1965), Eksperimentinės ir klinikinės medicinos 

instituto Reumatologijos organizacinės metodikos skyriaus vadovas (1965–1992), medicinos mokslų da-

ktaras (1978), profesorius (1981), mokslinių straipsnių apie mediciną autorius Gargasas Leonardas. 

Mirė 1993-11-02 Vilniuje. 
 

 25 metai, kai 1997-05-30 rajono tarybos sprendimu Nr. 29 buvusiai Mažeikių 5-ajai pradinei 

mokyklai suteiktas Kazimiero Jagmino vardas. 
 

70 metų, kai Kretingos rajono Salantų miestelyje 1952-05-31 mirė (palaidotas Salantų Švč. 

Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios šventoriuje) draudžiamos lietuviškos spaudos platinimo rė-

mėjas, Palangos progimnazijos kapelionas (1892–1893), Raseinių rajono Butkiškės Šv. Jono krikštytojo 

bažnyčios vikaras (1898–1899), Naujųjų Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios klebonas 

(1899–1909), Mažeikių rajono Sedos Švč. Mergelės Ėmimo į dangų kunigas ir Alsėdžių dekanas (1909–

1921), kanonų teisės daktaras (1912), Žemaičių vyskupijos viceoficiolas bei Garbės kanauninkas (1921), 

Kauno kunigų seminarijos profesorius (1921–1925), Kretingos rajono Darbėnų Šv. apaštalų Petro ir 

Pauliaus bažnyčios klebonas (1925–1928), Palangos vidurinės mokyklos direktorius (1928–1930), 

vienas iš Šv. Kazimiero draugijos steigėjų, Trakų rajono Aukštadvario vidurinės mokyklos direktorius 

(1930–1931), Skuodo Švč. Trejybės bažnyčios altaristas (1931–1944), Kretingos rajono Salantų Švč. 

Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios altaristas (1944–1952), publicistas, spaudos bendradarbis 

Genys Kazimieras Antanas (slap. Sediškis). Gimė 1866-12-22 Telšių apskrities Rietavo valsčiaus Va-

tušių kaime. 
 

BIRŽELIS 
 

125 metai, kai Mažeikių apskrities Židikių valsčiaus Bukončių vienkiemyje 1897-06-01 gimė 

farmacininkas, provizoriaus padėjėjas Rygos vaistinėje, kornetas (1917), Lietuvos kariuomenės savano-

ris (1918–1923), nepriklausomybės kovų dalyvis Sedos, Telšių ir Akmenės apylinkėse (1918–1919), Že-

maičių partizanų vado padėjėjas, Sedos-Mažeikių komendantūros kuopos vadas ir komendanto padėjėjas 

(1919 m. vasario–liepos mėnesiais), Utenos miesto ir apskrities komendantūros komendantas (1919 m. 

liepos–gruodžio mėnesiais), pėstininkų 5-ojo pulko komendantas (1919), Antrojo raitelių pulko eskadro-

no vadas (1920), Birutės 2-ojo ulonų pulko vado pavaduotojas (1921–1926) ir pulko vadas (1926–1933), 

pulkininkas (1928), Vyčio kryžiaus 5-ojo laipsnio ordino kavalierius (1927), LDK Gedimino 3-ojo laips-

nio ordino kavalierius (1928), Savanorių ir Lietuvos nepriklausomybės medalio kavalierius (1928), Vy-

tauto Didžiojo 3-ojo laipsnio ordino kavalierius (1933), politinis kalinys Plechavičius Aleksandras. Žu-

vo 1942-05-06 Šiaurės Kazachijos srities Petropavlovsko kalėjime. 
 

 25 metai, kai Mažeikiuose 1997-06-03 mirė (palaidotas miesto kapinėse) Mažeikių valstybi-

nės gimnazijos mokytojas (1942–1961) ir mokymo dalies vedėjas, Mažeikių valstybinės gimnazijos lite-

ratūros ir meno būrelių vadovas (1942–1953), mokytojų meno saviveiklos vadovas (1942–1961), Mažei-

kių kultūros namų dramos ratelio vadovas ir režisierius (1949–1950), Mažeikių švietimo skyriaus peda-

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

(1953–1961), Mažeikių liaudies teismo tarėjas (1957), Lietuvos nusipelnęs mokytojas (1957), jūrų skau-

tas Krulickas Vytautas. Gimė 1903-04-27 Marijampolėje. 
 

 30 metų, kai vietoje sunykusių ir 1984 m. nugriautų maldos namų buvusio šventoriaus vietoje 

1992-06-06 pašventinta atminimo koplyčia, žyminti pirmosios Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio 

bažnyčios vietą. Projektą sukūrė architektas Henrikas Štaudė, skulptorius – Zenonas Steponavičius. 
 

 80 metų, kai Mažeikių apskrities Viekšnių miestelyje 1942-06-08 gimė chemikas organikas, 

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



ros vyresnysis mokslinis bendradarbis (1970–1973, 1976–1982), KPI ir Bumerdeso nacionalinio naftos, 

dujų ir chemijos universiteto Alžyre dėstytojas (1973–1976), docentas (1984), chemijos mokslų daktaras 

(1989), profesorius (1991), KTU Chemijos technologijos fakulteto Organinės chemijos katedros vedėjas 

(1991–2001), KTU Cheminės technologijos fakulteto dekanas (2001–2011), KTU Organinės chemijos 

katedros profesorius (2011), žurnalų „Chemija“ ir „Cheminė technologija“ redkolegijų narys, mokomųjų 

knygų, metodinių priemonių, vadovėlių, 250 mokslinių publikacijų, 48 išradimų autorius Beresnevičius 

Zigmuntas Jonas. 
 

 115 metų, kai Mažeikių apskrities Laižuvos valsčiaus Auksūdžio kaime 1907-06-10 gimė vie-

nas iš studentų korporacijos „Ramovė“ steigėjų, psichologas, filosofijos mokslų daktaras (1938), Klaipė-

dos pedagoginio instituto dėstytojas (1938–1939), Vilniaus dailės akademijos dėstytojas (1940–1943), 

docentas (1942), Vilniaus pedagoginio instituto direktorius (1941–1943), profesorius, Vilniaus universi-

teto Filosofijos įvado katedros asistentas (1942–1944), Vokietijoje prancūzų okupacinės zonos vertėjas 

(1944–1948), pietų Vokietijos Aukštutinės Švabijos regiono Ravensburgo mieste lietuvių bendruomenės 

narys, Bogotos mieste (Kolumbija) kelių universitetų dėstytojas (1948–1955), Kolumbijos katalikų ko-

miteto narys, Kolumbijos lietuvių bendruomenės valdybos narys, JAV Ilinojaus valstijos Čikagos mieste 

Loyolos universiteto dėstytojas (1955–1972), pirmasis Čikagos pedagoginio lituanistikos instituto rekto-

rius (1958–1963), terapeutas, Čikagoje Alkoholikų gydymo centro psichologas (1973–1976), Floridoje 

(JAV) Lietuvių klubo tarybos narys ir pirmininkas, straipsnių apie psichologiją ir pedagogiką autorius, 

vertėjas, knygelės tėvams „Naminio auklėjimo problemos“ autorius (1962), užsienio pedagoginės min-

ties skleidėjas bei spaudos bendradarbis Liaugminas Albinas. Mirė 1992-07-17 JAV Floridos valstijos 

Surfsido miestelyje. Urna 1993-09-10 palaidota Mažeikių rajono Laižuvos miestelio kapinėse. 
 

 50 metų, kai Šilalėje 1972-06-13 gimė Šilalės tarpkolūkinės statybos organizacijos darbų va-

dovas, Tauragės Švč. Trejybės bažnyčios vikaras (1992–2002), Mažeikių rajono Pievėnų Nukryžiuotojo 

Jėzaus bažnyčios klebonas (2002–2004), Akmenės rajono Ventos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo pra-

sidėjimo bažnyčios statytojas (2004–2009) ir klebonas (2004–2010), Mažeikių rajono Viekšnių Šv. Jono 

Krikštytojo bažnyčios klebonas (2010–2018) ir parapijos Maltiečių vaikų dienos centro steigėjas (2015), 

nuo 2018 m. Telšių rajono Janapolės Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios klebonas Zybartas Kęstutis. 
 

 75 metai, kai Mažeikių apskrities Viekšnių miestelyje 1947-06-14 gimė Mažeikių autokelių 

eksploatavimo linijinės valdybos vyr. mechanikas (1970–1978), viršininko pavaduotojas (1978–1982), 

UAB „Mažeikių vandenys“ direktorius (1982–1999), vandentvarkos ūkio eksploatavimo specialistas 

Žiulpa Antanas. 
 

 60 metų, kai Hamiltone (Kanada) 1962-06-16 įvyko Mažeikių gimnazijos emigravusių mo-

kytojų ir mokinių suvažiavimas. 
 

 105 metai, kai Židikų valsčiaus Petraičių kaime 1917-06-18 gimė ilgametė Mažeikių rajono 

Židikų kultūros namų etnografinio ansamblio dainininkė, žemaičių tautosakos pateikėja Gramalienė 

(Barkauskaitė) Julija. Mirė 2010-08-11 Židikuose, palaidota miestelio kapinėse. 
 

 20 metų, kai mieste 2002-06-21 įregistruota Mažeikių rajono Sedos bendruomenė. 
 

 90 metų, kai Šilalės rajono Skerdynų kaime 1932-06-25 gimė chemikė, Onkologijos instituto 

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

(1965), mokslinių publikacijų autorė Adomaitienė (Paulikaitė) Stasė. Baigė 1953 m. Sedos vidurinę 

mokyklą.  
 

 50 metų, kai Mažeikiuose 1972-06-25 gimė gamtininkas, Kamanų valstybinio gamtinio rezer-

vato biologas (1991–1997), Aplinkos apsaugos ministerijos Nemuno deltos projekto asistentas (1997), 

Akmenės rajono Kamanų valstybinio rezervato direktorius (1997–2001), Mažeikių rajono Renavo rūmų 

vedėjas (2001–2014), Mažeikių rajono Renavo dvaro sodybos direktorius (nuo 2014 m. ), Šikšnosparnių 

apsaugos draugijos Lietuvoje pirmininkas, Mažeikių fotoklubo bei Lietuvos ornitologų draugijos narys 

Makavičius Deividas. 
 



 90 metų, kai Šiaulių apskrities Tryškių miestelyje 1932-06-27 gimė teisininkas, Vilniaus mie-

sto teisėjas (1957–1960), žurnalistas, Lietuvos valstybinio radijo ir televizijos komiteto Televizijos žinių 

„Panorama“ vyriausiasis redaktorius (1961–1966), TSRS valstybinio radijo ir televizijos komiteto kores-

pondentas Lietuvoje ir Rumunijoje (1966–1968), Lietuvos telegramų agentūros ELTA direktoriaus pa-

vaduotojas (1968–1970), Vietname, Maroke, Suomijoje bei Lenkijoje TASSo skyriaus vedėjas (1970–

1992), Žurnalistų sąjungos kūrybinės Vinco Mickevičiaus-Kapsuko premijos laureatas (1978), Lietuvos 

žurnalistų sąjungos narys, Lietuvos nusipelnęs Garbės žurnalistas (1979), Lietuvos nusipelnusio kultūros 

veikėjo Garbės vardo nominantas (1980), informacijos agentūros ITAR-TASSo skyriaus Lietuvoje vedė-

jas (nuo 1992 m.), Vietnamo Respublikos Garbės pilietis, knygų, mokslinių straipsnių autorius ir bendra-

autorius, Lietuvos bei užsienio spaudos bendradarbis Burbulis Vladislovas. Mokėsi Viekšnių vidurinėje 

mokykloje. 
 

85 metai, kai Viekšnių valsčiaus Ketvirtųjų Tučių kaimo dvare 1937-06-27 gimė Klaipėdos ir 

Kauno dramos teatrų, lietuvių kino filmų aktorė, LDK Gedimino ordino Komandoro kryžiaus kavalierė 

(1995), LNK televizijos laidos „Ponios Gražinos virtuvė“ vedėja (1997–2001), „Fortūnos“ prizo už mo-

ters vaidmenį spektaklyje „Japonijos naktys“ laureatė (1996), apdovanojimo „Padėkos Fortūna“ už viso 

gyvenimo nuopelnus laureatė (2004), apdovanojimo „Auksinis scenos kryžius“ laureatė (2004), LR Vy-

riausybės kultūros ir meno premijos laureatė (2006), Kauno miesto savivaldybės kultūros ir meno premi-

jos laureatė (2008), apdovanojimo „Auksinė gervė“ laureatė (2014), Kauno miesto savivaldybės 1-ojo 

laipsnio Santakos garbės ženklo nominantė (2017), Lietuvos kinematografininkų sąjungos Aktorių gildi-

jos narė Balandytė (Čygienė) Gražina. Mirė 2020-07-27 Kaune. 
 

 80 metų, kai Mažeikių rajono Bugenių kaime 1942-06-27 gimė ekonomistas, inžinierius, Lie-

tuvos radijo ir televizijos Kauno redakcijos korespondentas (1962–1969), ekonomikos mokslų daktaras 

(1981), KPI dėstytojas (1973–2006), KPI Gamybos organizavimo katedros vedėjas (1983–1995), profe-

sorius (1984), Lietuvos mokslų akademijos Ekonomikos instituto Naujų technologijų ekonomikos labo-

ratorijos vedėjas (1988–1992), JAV Harvardo universiteto dėstytojas (1983–1990), mokslinių straipsnių 

bei knygų autorius Daugėla Vladas. 
 

10 metų, kai Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro Juozo Vaičkaus Skrajojamojo teat-

ro kolektyvo ir režisierės Airidos Lementauskienės iniciatyva 2012-06-29 organizuotos pirmosios Ma-

žeikių teatro, poezijos, dainos „Skrajonės“. 
 

75 metai, kai Mažeikių rajono Bukončių kaime 1947-06-30 gimė meno kūrėjo statusą turintis 

fotografas (2005), Mažeikių rajono laikraščio „Santarvė“ fotokorespondentas (1966–2009), Lietuvos fo-

tomenininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus narys (1989), Kaune 4-osios tarptautinės fotografijos parodos 

sidabrinio „Fujifilm“ prizo laureatas (1998), Vilniuje Europos spaudos fotografijos konkurso laureatas 

(1998), Katalonijos (Ispanija) fotografijos federacijos medalio laureatas (2002), Mažeikių krašto kultū-

ros premijos laureatas (2006), Pasaulio Žemaičių profesionalaus meno 5-osios parodos laureatas (2007), 

Lietuvos fotomenininkų sąjungos Garbės narys (2013), Mažeikių miesto Garbės pilietis (2014), Mažei-

kių fotografų klubo narys, Mažeikiuose tarptautinės fotografijos parodos „Gyvos žemės mintys“ ilgame-

tis organizatorius, fotografijos ciklų bei atvirukų komplektų, albumų autorius Strazdauskas Jonas. 
 

 50 metų, kai JAV Ilinojaus valstijos Čikagos mieste 1972-06-30 mirė skautas, pradžios moky-

klų mokytojas (1924–1938), apylinkės teisėjas Mažeikiuose (1943) ir Sedoje (1944), teisės mokslų dak-

taras (1949), JAV Ilinojaus valstijos Cicero mieste vienas iš aukštesniosios lituanistinės mokyklos stei-

gėjų, JAV Lietuvių bibliografijos tarnybos vedėjas (nuo 1966 m.), „Lietuvių išeivių spaudos metraščio“ 

redaguotojas (1966–1967), Lietuvos geografijos vadovėlio autorius (1968), Lietuvos ir Vokietijos, JAV 

spaudos bendradarbis Ašoklis Zenonas. Gimė 1906-01-15 Mažeikių apskrities Ylakių valsčiaus Raudo-

nių kaime. 
 

 5 metai, kai Mažeikių rajono Balėnų kaime 2017-06-30 mirė Šilutės rajono Katyčių vidurinės 

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

pagrindinė mokykla) direktorius (1969–1980) ir mokytojas (1980–1992) bei direktoriaus pavaduotojas 

(1992–1995) Liaugaudas Antanas. Gimė 1938-06-21 Telšių rajono Mitkaičių kaime. 



 

 85 metai, kai Mažeikių rajono Viliotės kaime 1937-06-31 gimė architektas, Vilniaus miesto 

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

nio dailės instituto Klaipėdos vaizdinės agitacijos katedros docentas (1982–1983), Vilniaus dailės aka-

demijos Klaipėdos vizualinio dizaino katedros dėstytojas Šadauskas Petras. 
 

LIEPA 
 

 20 metų, kai apjungus keturias skirtingas rajono neįgaliųjų organizacijas 2002-07-01 mieste 

įregistruota VšĮ „Mažeikių rajono neįgaliųjų centras“. 
 

 45 metai, kai JAV Ilinojaus valstijos Čikagos mieste 1977-07-02 mirė Alytaus apskrities Ne-

munaičių parapijos mokyklos mokytojas (1914), Rovno mieste (Ukraina) atskirojo lietuvių pėstininkų 

bataliono kuopos vadas (1918), Lietuvos kariuomenės savanoris (1918–1920), Kauno 2-ojo pėstininkų 

LDK Algirdo pulko vadas (1934–1940), LDK Gedimino 3-ojo laipsnio ordino kavalierius (1928), Vy-

tauto Didžiojo 4-ojo laipsnio ordino kavalierius (1930), Latvijos Trijų žvaigždžių 3-ojo laipsnio ordino 

kavalierius (1936), Mažeikių apskrities Židikų pradžios mokyklos mokytojas (1941), politinis kalinys, 

Lietuvos Vietinės rinktinės Mažeikių apskrities karo komendantas (1944), Čikagoje lietuvių veteranų są-

jungos „Ramovė“ narys (nuo 1950 m.), pulkininkas Tumas Juozas. Gimė 1893-07-02 Alytaus apskri-

ties Alovės valsčiaus Kalnėnų kaime. 
 

 20 metų, kai Telšiuose 2002-07-02 mirė (palaidota Telšių rajono Tryškių miestelio kapinėse) 

poetė, publicistė, Vilniuje Juozo Senkaus vadovaujamo „Studijų biuro“ korektorė (1943–1944), Telšių 

Žemaičių dramos teatro aktorė (1944–1945), politinė kalinė (1946–1948), tremtinė (1948–1954), Šiaulių 

dramos teatro aktorė (1955), Akmenės kultūros namų meno vadovė ir direktorė (1955–1958), Naujosios 

Akmenės kultūros rūmų dramos ratelio vadovė (1958–1964), Naujosios Akmenės vakarinės vidurinės 

mokyklos ir Naujosios Akmenės 1-osios vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja an-

traeilininkė (1964–1970), Akmenės cemento gamyklos profsąjunginių kultūros rūmų vaikų sektoriaus 

vedėja (1970–1973), Akmenės cemento gamyklos profsąjunginių kultūros rūmų liaudies teatro režisierė 

(1973–1990), Lietuvos meno saviveiklos žymūnė, Žemaičių rašytojų sambūrio narė, LPS Naujosios Ak-

menės iniciatyvinės grupės narė (nuo 1988 m.), Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Naujo-

sios Akmenės filialo valdybos pirmininkė (1989–1991), Lietuvos tremtinių sąjungos Naujosios Akme-

nės skyriaus narė (nuo 1991-05-28), Akmenės rajono tarybos deputatė (1990–1995), Žemaičių kultūros 

draugijos valdybos narė Niūniavaitė Stasė. Mokėsi 1934–1939 m. Viekšnių valstybinėje progimnazijo-

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

 10 metų, kai 2012-07-03 įregistruota Mažeikių rajono Viekšnių mieste Pakalupio bendruo-

menė, vienijanti keturių kaimų gyventojus. 
 

 95 metai, kai Mažeikiuose 1927-07-05 gimė poetė, JAV Ilinojaus valstijos Čikagos mieste li-

tuanistinės mokyklos mokytoja, JAV Vinco Krėvės literatūrinės premijos laureatė (1975), JAV Lietuvos 

rašytojų draugijos premijos laureatė (1982), Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė 

(2007), vertėja Zinaida Nagytė-Katiliškienė (slap. Liūnė Sutema). Mirė 2013-01-17 JAV Čikagos 

priemiestyje, Lemonte, palaidota lietuvių tautinėse kapinėse Čikagoje. 
 

 60 metų, kai Mažeikiuose 1962-07-09 gimė vienas geriausių Lietuvos šachmatininkų, tarptau-

tinis meistras (1990), tarptautinis didmeistris (1992), Baltarusijos (1979) ir Pabaltijo (1981), Skandinavi-

jos (1994) vyrų šachmatų čempionatų laimėtojas, Lietuvos asmeninių šachmatų čempionatų laimėtojas 

(1983, 1986, 2008, 2012), Vilniaus šachmatų klubo „Kaisė“ treneris (1997–2008), Lietuvos olimpinių 

rinktinių  narys (1992, 1994, 1996, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008), tarptautinių šachmatų turnyrų Ostra-

voje (1992), Prahoje (1993), Morsbache (1994), Ciuriche (2004), Travemiundėje (1999, 2000) laimėto-

jas, Irano moterų šachmatų rinktinės Chanty-Mansijsko (2010) ir Stambulo (2012) olimpiadose treneris, 

Pasaulio senjorų komandų čempionas (2014), Latvijos moterų rinktinės Trumsės (2014) ir Baku (2016) 

olimpiadose vyr. treneris Kveinys Aloyzas. Mirė 2018-07-26 Lenkijos kurorte, palaidotas Vilniuje, Kai-

rėnų kapinėse. 
 



 120 metų, kai Mažeikių apskrities Laižuvos miestelyje 1902-07-10 gimė psichiatras, Vienos 

ligoninės ginekologas (1935–1939), Bloomfielde naujų vaistų gamybos tyrėjas Scheringo bendrovės Ne-

urofarmakologijos skyriuje, Niujorke mokslų akademijos narys (1957 ), Amerikos lietuvių bendrojo šal-

pos fondo Elizabetho skyriaus narys, Elizabetho Tautinės sąjungos narys, Naujojo Džersio valstijos Eli-

zabetho miesto lietuvių bendruomenės narys Slabokas Marijonas. Mirė 1965-05-25 JAV Naujojo Džer-

sio valstijos Uniono miestelyje, palaidotas Šv. Gertrūdos kapinėse. 
 

 45 metai, kai Mažeikiuose 1977-07-11 gimė precizinio skraidymo pilotas, Lietuvos lėktuvų 

ralio čempionato 2 vietos laimėtojas (2002), čempionas (2003), Lietuvos precizinio skraidymo čempio-

nato atskirų pratimų prizininkas (2002), nuo 2000 m. Lietuvos karinių oro pajėgų lakūnas Jazdauskas 

Dainius. 
 

 70 metų, kai Rietave 1952-07-12 gimė Mažeikių 1-osios vidurinės mokyklos istorijos ir visuo-

menės mokslų mokytoja (1974–1980), Mažeikių 5-osios vidurinės mokyklos mokytoja (1980–1989) bei 

Mažeikių 5-osios vidurinės mokyklos (nuo 2004 m. Senamiesčio pagrindinė mokykla) direktorė (1989–

2016) Norvilienė (Baltuniūtė) Janina. 
 

 65 metai, kai Mažeikių rajono Purvėnų kaime 1957-07-13 gimė Lietuvos otorinolaringologų 

draugijos narys, biomedicinos mokslų daktaras (1977), Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės 

Kauno klinikos gydytojas otorinolaringologas, Kauno otorinolaringologų draugijos pirmininkas (1998–

2002), Kauno medicinos universiteto Ausų, nosies ir gerklės (ANG) ligų klinikos otiatrinio sektoriaus 

vadovas, Kauno medicinos universiteto docentas Kinduris Vytenis Juozas. 
 

 30 metų, kai mieste 1992-07-13 įregistruota Mažeikių UAB „Grūstė“, užsiimanti didmenine 

ir mažmenine prekyba maisto produktais, pramoninėmis prekėmis, viešojo maitinimo paslaugomis. Ben-

drovė yra Mažeikių verslininkų asociacijos narė. 
 

75 metai, kai Mažeikių rajono Ruzgų kaime 1947-07-14 gimė Mažeikių rajono Auksodės kul-

tūros namų direktorius, Skuodo rajono Kultūros skyriaus vedėjas (1969–1973), Mažeikių rajono Kultū-

ros skyriaus vedėjas (1973–1984), Mažeikių mieste pirmosios teatralizuotos dainų šventės iniciatorius 

(1975), Mažeikiuose pirmosios Žemaičių dūdų šventės iniciatorius ir režisierius (1978), Mažeikių rajono 

vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas kultūros reikalams bei vykdomojo komiteto pirmininkas, 

Mažeikių rajono Zastaučių kaime Klojimo teatro įkūrimo iniciatorius (1985) bei režisieriaus, aktoriaus 

Juozo Vaičkaus ekspozicijos įkūrimo iniciatorius, Mažeikių muzikos mokykloje dailės ir choreografijos 

skyrių (1983) įkūrimo iniciatorius Songaila Romanas. Mirė 2020-12-19 Mažeikiuose, palaidotas Grūs-

tės kapinėse. 
 

 120 metų, kai Mažeikių apskrities Leckavos miestelyje 1902-07-16 gimė vargonininkas, chor-

vedys, Amerikos lietuvių Romos katalikų (ALRK) Vargonininkų sąjungos narys (nuo 1933 m.), vicepir-

mininkas (1943), Čikagoje L. van Bethoveno konservatorijos fortepijono dėstytojas, Čikagos Šv. Jurgio 

bažnyčios vargonininkas (nuo 1962 m.), Dievo apvaizdos ir Šv. Dovydo bei Šv. Juozapo parapijų vargo-

nininkas, dainelių vaikams autorius Gaubis Kostas. Mirė 1980-02-10 JAV Ilinojaus valstijos Čikagos 

mieste. 
 

 80 metų, kai Mažeikių rajono Židikų miestelyje 1942-07-16 gimė agronomas, Kėdainių rajono 

Petkūno kolūkio pirmininkas (1972–1988), Šilalės rajono žemės ūkio valdybos viršininkas (1988–1991), 

Lietuvos taupomojo banko Šilalės skyriaus valdytojas (1991–2002), Šilalės rajono ligoninės direktorius 

(2003–2012), ekonomistas Alšauskas Vidmantas Klemas. 
 

 80 metų, kai Akmenės valsčiaus Žibikų kaime 1942-07-18 gimė Mažeikių centrinės ligoninės 

sanitarė (1960–1962), Petro Jašinsko Kauno klinikos Patologinės anatomijos skyriaus gydytoja (1972–

1976), viena iš sergančių išemine širdies liga duomenų banko kūrėjų (1975–2005), gydytoja kardiologė, 

Lietuvos kardiologų draugijos narė, Patologinės anatomijos klinikos docentė (1992–1995), Patologinės 

fiziologijos katedros docentė (1995–2001), profesorė (2002), habilituota biomedicinos mokslų daktarė 

(2003), Tarptautinės kardiologų draugijos ir federacijos, Lietuvos patofiziologų draugijos narė, moksli-

https://lt.wikipedia.org/wiki/ALRK_Vargoninink%C5%B3_s%C4%85junga
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nių straipsnių, publikacijų bei metodinių rekomendacijų gydytojams praktikams autorė Jankauskienė 

(Jankauskaitė) Konstancija. 
 

80 metų, kai Mažeikiuose 1942-07-20 gimė inžinierius technologas, KPI Cheminės technolo-

gijos fakulteto asistentas (1966–1968), KPI Silikatų technologijos katedros aspirantas (1968–1971), KPI 

Statybos ir santechnikos fakulteto asistentas (1971–1973), Alžyre Anabos kalnakasybos ir metalurgijos 

instituto dėstytojas (1974–1977), technikos mokslų daktaras (1972), docentas (1986), žurnalo „Statybi-

nės medžiagos“ redaktorius (1981–1991), KPI statybinių medžiagų probleminės laboratorijos vedėjas 

(1978–1983), KPI Silikatų technologijos katedros vyresnysis dėstytojas (1983–1990), KTU Silikatų te-

chnologijos katedros docentas (nuo 1990 m.), ilgametis KPI (KTU) badmintono sekcijos pirmininkas, 

vadovėlių ir daugiau kaip 120 mokslinių straipsnių autorius, dviejų išradimų ir 17 mokomųjų knygų ben-

draautorius Balandis Alfredas. 
 

 10 metų, kai Vilniuje 2012-07-20 mirė chemikė, Lietuvos laikraščių ir žurnalų leidyklos che-

mikė analitikė (1955–1959), Vilniuje Chemijos ir cheminės technologijos instituto jaunesnioji mokslinė 

bendradarbė (1958–1961, 1964–1975), Galvaninių vonių kontrolės ir elektrolitų regeneracijos laborato-

rijos vyresnioji mokslinė bendradarbė (1975–1987), chemijos mokslų daktarė (1968), mokslinių publika-

cijų autorė Butkutė Eleonora. Gimė 1931-12-15 Mažeikių valsčiaus Viekšnių miestelyje. 
 

 95 metai, kai Joselio Lesimo rūpesčiu iš Prekybos departamento 1927-07-21 gautas leidimas 

įrengti Viekšnių vandens malūne elektrinę bei oro laidų tinklą, teikusį elektros energiją. Viekšniai 

tapo vieninteliu Lietuvoje valsčiumi su savo elektros stotimi. 
 

 70 metų, kai Tauragėje 1952-07-21 gimė Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios vikaras 

(1982–1983), Šilalės rajono Tūbinių Dievo Apvaizdos bažnyčios klebonas (1983–1987), Šilutės rajono 

Žemaičių Naumiesčio Šv. archangelo Mykolo bažnyčios klebonas (1987–2004), Mažeikių Švč. Jėzaus 

Širdies bažnyčios klebonas (2004), Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios dekanas ir parapijos 

klebonas (2004–2016), Mažeikių rajono Garbės pilietis (2012), Šventojoje Švč. Mergelės Marijos Jūrų 

Žvaigždės bažnyčios klebonas (nuo 2016 m.), Garbės kanauninkas Degutis Zenonas. 
 

 10 metų, kai Jono Ūdros sodyboje 2012-07-21 vyko Mažeikių rajono Knabikų kaimo gy-

ventojų sueiga „Aš į tėviškę grįžtu“, skirta mokytojui bei poetui Kazimierui Strazdauskui ir Knabikų 

kaimo bendruomenei. 
 

 110 metų, kai Šakių rajono Gustainiškių kaime 1912-07-23 gimė Kauno vaikų ligoninės gydy-

toja (1941), Kauno rajono Babtų miestelio ligoninės gydytoja (1942–1944), Raseinių rajono Ariogalos 

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

sipelniusi gydytoja (1968), Lietuvos liaudies gydytoja (1978), nuo 1955 m. po pediatrijos specializacijos 

vaikų ligų gydytoja, skyriaus vedėja (iki 1995 m.), gydytoja pediatrė Cucėnienė (Strimavičiūtė) Adelė. 

Mirė 2014-05-01 Mažeikiuose, palaidota miesto kapinėse 
 

 5 metai, kai kaime 2017-07-24 įregistruota Mažeikių apylinkės seniūnijos Ruzgų bendruo-

menė.  
 

 10 metų, kai pašventinta 2012-07-26 granitinė angelo su trimitu skulptūra ant Mažeikių ra-

jono Židikų kapinių koplyčios, atstatyta prieš šv. Onos atlaidus. Autorius – tautodailininkas Antanas 

Murauskas. 
 

 20 metų, kai šalia Mažeikių rajono Židikų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios 2002-07-27 buvo 

atidengtas kryžių primenantis granitinis paminklas rašytojai, pirmosios lietuviškos mokyklos įkū-

rėjai Šatrijos Raganai. Autorius – skulptorius Osvaldas Neniškis. 
 

 115 metų, kai Mažeikiuose 1907-07-28 gimė Lietuvos kariuomenės karininkas, Vidaus reikalų 

ministerijos darbuotojas (1935–1940), tremtinys Remys Bronius. Sušaudytas 1943-02-16 Krasnojarsko 

krašto Kansko miesto kalėjime. 
 



 80 metų, kai Kaune 1942-07-28 gimė pirmojo Mažeikių fotografo Jono Motuzo vaikaitė, iški-

lių šeimos narių atminimo puoselėtoja, metalo apdirbimo technologė, Mažeikių elektromechanikos ga-

myklos Moterų tarybos pirmininkė, prekių žinovė-ekspeditorė, buvusios Kompresorių gamyklos darbuo-

toja Petrošienė (Motuzaitė) Birutė. 
 

 140 metų, kai Raseinių apskrities Kelmės valsčiaus Kaniūkų kaime 1882-07-30 gimė koopera-

tininkas, Viekšnių vartotojų draugijos krautuvės vedėjas (1911–1919), Lietuvos Steigiamojo Seimo na-

rys (1920), Prekybos ir pramonės ministerijos Kooperacijos departamento bei Šiaulių srities vartotojų 

bendrovių sąjungos instruktorius (1919–1921), pirmojo Lietuvos Seimo atstovas (1922–1923), Lietuvos 

Žemės ūkio ministerijos patarėjas (nuo 1923 m.), spaustuvės „Šviesa“ vedėjas (1927), Dusnūnų girinin-

kas, Tauragės ir Raseinių apskritims Valstybės kontrolės vyriausiasis revizorius Akmenskis Juozas. Mi-

rė 1933-01-19 Tauragėje, palaidotas Kelmės rajono Tytuvėnų miesto kapinėse. 
 

 95 metai, kai Šiaulių apskrities Tryškių miestelyje 1927–07-31 gimė inžinierius elektromecha-

nikas, KPI dėstytojas (1953–1993), elektros ir elektronikos inžinerijos mokslų daktaras (1963), KPI Ele-

ktros ir valdymo inžinerijos fakulteto docentas (1968), KPI Valdymo sistemų katedros vedėjas (1972–

1983), KPI Automatizuotųjų valdymo sistemų laboratorijos vadovas (1972–1985), šešių išradimų, trijų 

vadovėlių studentams autorius Vosylius Stanislovas. Mokėsi Viekšniuose. Mirė 2016-11-07 Kaune. 
 

35 metai, kai Mažeikių senamiesčio parke 1987-07-31 atidengtas paminklas poetui, kunigui 

Antanui Justinui Vienažindžiui (Vienužiui). Skulptorius Gediminas Jokūbonis, iškalė vietinis akmen-

tašys Juozas Katilius. Paminklas 1993-09-30 įrašytas į LR nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą. 

 

RUGPJŪTIS 
 

55 metai, kai kaime 1967-08-01 įkurta Balėnų biblioteka, Mažeikių rajono savivaldybės vie-

šosios bibliotekos filialas. 
 

 10 metų, kai mieste 2012-08-01 įregistruotas Mažeikių rajono Viekšnių Šv. Jono Krikštyto-

jo parapijos vaikų dienos centras. 
 

 100 metų, kai Šiaulių apskrities Joniškėlių valsčiaus Maldenių kaime 1922-08-03 gimė skau-

tas, bajoriško herbo „Jelita“ atstovas, Žagarės progimnazijos vokiečių kalbos mokytojas (1941), Mažei-

kių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios vikaras (6 mėnesius 1946 m.), Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios 

vikaras (1947–1948), Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčios vikaras klebonas (1948–1953), tremtinys 

ir politinis kalinys (1953–1956), Priekulės Šv. Antano Paduviečio altarista (1956), Tauragės rajono Ada-

kavo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas (1956–1958), Tauragės rajono Žygaičių Šv. apaštalų Pet-

ro ir Pauliaus bažnyčios klebonas (1958–1963), Šilutės Šv. Kryžiaus bažnyčios klebonas (1963–1966), 

Rietavo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios klebonas (1966–1978), Tauragės Švč. Trejybės bažnyčios kle-

bonas ir dekanas (1978–1981), monsinjoras (1990), Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios klebonas ir 

dekanas (1981–1991), Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčios klebonas-dekanas 

(1991–2002), Karinių jūrų pajėgų kariuomenės kapelionas, Telšių Šv. Antano Paduviečio Katedros rezi-

dentas monsinjoras jubiliatas ir Telšių kunigų seminarijos konfesarijus (2002–2013), Lietuvių katalikų 

mokslo akademijos (LKMA) Klaipėdos skyriaus narys Gedvila Jonas. Mirė 2013-07-29 Telšiuose, pa-

laidotas Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčios šventoriuje. 
 

 95 metai, kai Mažeikių apskrities Tryškių valsčiaus Spurganų kaime 1927-08-03 gimė espe-

rantininkas, Rokiškio rajono Suvainiškio Šv. apaštalo Jokūbo parapijos administratorius (1954–1958), 

Pasvalio rajono Kyburių Švč. Mergelės Marijos Angeliškosios parapijos administratorius (1958–1964), 

Panevėžio rajono Miežiškių Švč. Mergelės Marijos bažnyčios kunigas (1964–2005), Žemaičių draugijos 

narys, LPS dalyvis, Šilelio kapinėse Miežiškių Švč. Mergelės Marijos parapijos Šv. Izodoriaus koplyčios 

atstatymo iniciatorius, Panevėžio rajono Miežiškių, Kurganavos pagrindinių mokyklų ir Trakiškio pradi-

nės mokyklos tikybos mokytojas, katalikiškos spaudos platintojas Balsys Kostas. Mirė 2005-07-24 Pa-

nevėžio rajono Miežiškių miestelyje, palaidotas Švč. Mergelės Marijos bažnyčios šventoriuje. 
 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Viek%C5%A1niai
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 25 metai, kai mieste 1997-08-06 įregistruota AB „Mažeikių šilumos tinklai“. Statusas pakeis-

tas 2003-03-28 ir įstaiga pavadinta UAB „Mažeikių šilumos tinklai“. Pirmasis bendrovės direktorius 

Reika Justinas. Bendrovė yra Mažeikių verslininkų asociacijos narė. 
 

 65 metai, kai JAV Ilinojaus valstijos Čikagos mieste 1957-08-07 mirė Mažeikių rajono Sedos 

vidurinės mokyklos mokytojas (1924–1927), Freiburge (Vokietija) privačios leidyklos steigėjas (1946), 

rašytojas, spaudos bendradarbis Abelkis Povilas (slap. P. Tulpė). Gimė 1906-01-27 Plungės rajono Že-

maičių Kalvarijos miestelyje. 
 

 180 metų, kai Prancūzijos Nansi mieste 1842-08-09 mirė bajoras, Tado Kosčiuškos sukilimo 

dalyvis (1794), Lietuvos vyriausiojo teismo teisėjas (1805), Sedos dvaro savininkas, Telšių apskrities  

bajorų vadas (1809–1815), masonų ložės „Uolusis lietuvis“ narys (nuo 1818 m.), Žemaičių mokyklų 

Garbės vizitatorius (1824–1831), Palangoje vietos padavimų rinkėjas (1827), Žemaitijoje laikinosios su-

kilėlių vyriausybės pirmininkas (1831), ordino „Už karinę narsą“ auksinio kryžiaus kavalierius (1831), 

Varniuose patrankų liejyklos, parako gamyklos, Telšiuose karo instruktorių mokyklos ruošiant sukilėlių 

karininkus ir puskarininkius vienas iš kūrėjų, baudžiavos panaikinimo šalininkas, Paramos mokslui drau-

gijos įsteigtos pradžios mokyklos išeivių vaikams prižiūrėtojas (1837–1842), publicistas, istorikas, poe-

tas Gadonas Vladimiras Dionizas. Gimė 1775-10-09 Sedos dvare.  
 

70 metų, kai Marijampolės rajono Grabavos kaime 1952-08-09 gimė Mažeikių 1-osios viduri-

nės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja (1975–1980), Mažeikių 5-osios (nuo 1994 m. Senamiesčio) vi-

durinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja (1980–1996), Mažeikių rajono savivaldybės kalbos tvarkyto-

ja (1996–2000), Mažeikių rajono laikraščio „Santarvė“ neetatinė korespondentė bei kalbos tvarkytoja, 

Mstislavo Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondo laureatė (2006, 2008, 2011), Mažeikių Merkelio 

Račkausko gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė (1997–2016), Mažeikių rajono Židikų Marijos 

Pečkauskaitės gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė (2016–2020), Šatrijos Raganos premijos 

laureatė (2022), prozininkė, publicistė, spaudos bendradarbė Žilinskienė (Valiukevičiūtė) Romualda. 
 

65 metai, kai Kelmės rajono Bulovėnų kaime 1957-08-10 gimė inžinierius elektromechanikas, 

Mažeikių kompresorių gamyklos inžinierius technologas (1979–1983), Mažeikių kompresorių gamyklos 

Kooperacijos ir realizacijos skyriaus viršininkas (1983–1988), Mažeikių rajono Sedos kolūkio pirminin-

ko pavaduotojas (1988–1990), TŪB „Eta“ Gamybos skyriaus viršininkas (1991–1994), UAB „Lietko-

merc“ direktorius (1994–1996), Mažeikių rajono savivaldybės Komunalinio ūkio skyriaus vyr. inžinie-

rius (nuo 1999 m.), Mažeikių miesto seniūnijos seniūnas (nuo 2010 m.), Lietuvos savivaldybių seniūnų 

asociacijos narys Armonas Šarūnas. 
 

 25 metai, kai Vilniuje 1997-08-10 mirė (palaidotas Antakalnio kapinių Menininkų kalnelyje) 

poetas, prozininkas, Varėnos rajono laikraščio „Tarybinis balsas“ žurnalistas (1949–1950, 1952–1954), 

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

Vincas. Gimė 1929-01-13 Mažeikių apskrities Viekšnių miestelyje.  
 

 45 metai, kai Mažeikiuose 1977-08-18 mirė (palaidotas miesto kapinėse) filatelistas, Mažeikių 

centralinio valstybinio knygyno 2-asis vedėjas (1930–1940), Mažeikių bibliotekoje bibliografinio darbo 

ir katalogų sudarymo pradininkas Vainoras Petras. Gimė 1896-12-18 Mažeikiuose. 
 

10 metų, kai Mažeikių rajono Šerkšnėnų aerodrome 1912-08-18 surengta pirmoji aviacijos 

šventė, skirta lietuvių civilinės aviacijos pradininkui Julijonui Kumpikevičiui pagerbti. 
 

 120 metų, kai Marijampolės apskrities Mokolų kaime 1902-08-19 gimė Mažeikių valdžios 

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

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

ir kraštotyrinio darbo pradininkas, Mažeikiuose pirmos paukščių šventės organizatorius Šlekys Julius. 

Mirė 1961-06-05 Mažeikiuose, palaidotas miesto kapinėse. 
 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Tel%C5%A1i%C5%B3_apskritis
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 90 metų, kai brolių Ildifonso ir Aniceto Šadauskų nupirktame buvusiame degtukų šiaudelių 

fabrike 1932-08-20 atidaryta Mažeikių alaus darykla, didžiausia tokios paskirties įmonė Žemaitijoje, 

pirmas lietuvių alaus bravoras. 
 

 50 metų, kai Alytuje 1972-08-23 gimė Vilniaus, LNK ir TV3 televizijų žurnalistas (1996–

2000), LR Ministro pirmininko atstovas spaudai (2001), LR Prezidento Rolando Pakso atstovas spaudai 

(2002–2003), AB „TEO LT“ Viešųjų ryšių skyriaus vadovas (2004–2007), banko „Snoras“ Viešųjų ry-

šių skyriaus vadovas (2007), AB „Mažeikių nafta“ Komunikacijos skyriaus viršininkas (2007–2010), 

AB „Orlen Lietuva“ Viešųjų ryšių direktorius, VšĮ „Mažeikių sporto centras“ direktorius (2010–2013), 

Mažeikių rajono savivaldybė tarybos narys (2011–2012), LR Finansų ministro patarėjas (2013–2014), 

LR Seimo pirmininko patarėjas ryšiams su visuomene (2015–2016), UAB „Maxima LT“ Korporacinių 

reikalų departamento direktorius (2016–2017), Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijos di-

rektorius (2017–2019), LR Žemės ūkio ministro atstovas spaudai (2019–2000), Žinių radijo laidos „Įvei-

kti krizę“ vedėjas (nuo 2019 m.), AB „Lietuvos telekomas“ atstovas spaudai (nuo 2021 m.), viešųjų ry-

šių specialistas Gorbačiovas Rosvaldas. 
 

140 metų, kai Viekšnių miestelyje 1882-08-24 gimė bajoras, Šiaulių gimnazijoje lietuvių kal-

bos mokymosi kuopelės įkūrėjas (1900), Maskvos universiteto Filologijos draugijos Vakarų slavų sekci-

jos sekretorius (1903–1904), Lietuvos Didžiojo Seimo dalyvis (1905), nelegalios spaudos bendradarbis 

(1904), laikraščio „Echo“ redaktorius (1906), Lietuvos mokslo draugijos narys (1907–1937) bei valdy-

bos narys (1908–1922), Lietuvos mokslo draugijos vicepirmininkas (1908), Vilniuje advokato padėjėjas 

(1907–1909),Vilniaus žemės banko darbuotojas (1909–1915), Vilniuje vienas iš savaitraščio „Žarija“ re-

daktorių (1907–1908), laikraščio „Vilniaus žinios“ redakcijos atsakingasis sekretorius (1908–1909), Lie-

tuvių mokslo draugijos vadovėlių rengimo komisijos nary (nuo 1915 m.), Vilniuje mėnesinio mokslo ir 

literatūros žurnalo „Visuomenė“ redaktorius (1910–1911), Rygoje „Giedros“ kalendorių redaktorius 

(1913–1914), Vilniuje pirmosios lietuvių gimnazijos mokytojas bei direktorius (1915–1922), vadovėlių 

mokykloms autorius (1916–1918), Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro komiteto 

narys (1915), Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras (1918), Lietuvos Švietimo ministerijos vado-

vas (1918–1919), Lietuvos generalinis įgaliotinis Vilniuje (1919), Laikinojo Vilniaus lietuvių komiteto 

pirmininkas (1919–1922), Kaune kartu su Mokslo draugija Aukštųjų kursų organizatorius (1919–1921), 

politinis kalinys, Vilniuje „Aušros“ berniukų gimnazijos direktorius (1922–1930), Vilniaus vadavimo 

sąjungos Kaune įkūrėjas (1925) bei Centro komiteto pirmininkas (1925–1935), Kaune Vytauto Didžiojo 

universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas (1922, 1937–1939), Lietuvos universiteto prorek-

torius (1925–1926) ir rektorius (1926–1927), profesorius (1927), Kaune Vytauto Didžiojo universiteto 

Garbės daktaras (1932), Rygos universiteto Garbės daktaras (1934), Lietuvos Mokslų akademijos akade-

mikas (1941), Vilniaus universiteto rektorius (1940–1944), Pabaltijo universiteto Hamburge ir Pinneber-

ge (Vokietija) profesorius (1946–1949), Lietuvių rašytojų sąjungos Garbės narys (1947), leidinio „Lietu-

viškoji enciklopedija“ viceredaktorius (1932–1941), bibliofilas, publicistas, spaudos bendradarbis, lietu-

vių tautosakos tyrinėtojas, vienas žymiausių senosios lietuvių literatūros ir kultūros istorikų, mokslinių 

straipsnių, kultūrologijos studijų, senosios literatūros publikacijų, istorinių knygelių autorius Biržiška 

Mykolas. Mirė 1962-08-24 Los Andžele (JAV). Urna 2018-07-11 perlaidota Vilniaus Rasų kapinėse. 
 

 30 metų, kai Alytaus rajono Krokialaukio miestelyje 1992-08-24 mirė (palaidotas Krokialau-

kio Kristaus Atsimainymo bažnyčios šventoriuje) Šiaulių Šv. Petro ir Povilo bažnyčios vikaras, Vilka-

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

(1976–1978), Kapsuko (Marijampolės) Šv. Arkangelo Mykolo mažosios bazilikos vikaras (1978–1980), 

vaikų choro įkūrėjas Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje (1979), Vilkaviškio rajono Barti-

ninkų Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios ir Lankeliškių Šv. Trejybės Krikštytojo bažnyčios adminis-

tratorius (1980–1989), Šakių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas ir dekanas (1989 –1992) Liubšys 

Antanas. Gimė 1941-04-21 Mažeikių rajono Laižuvos miestelyje. 
 

 110 metų, kai valdžios pastangomis 1912-08-26 geležinkelio ir prekybos mokyklose vyko 

1812 metų karo šimtmečio minėjimas Mažeikiuose. 
 



 185 metai, kai Viduklės parapijoje 1837-08-28 gimė bajoras, Kretingos rajono Salantų Švč. 

Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios vikaras (1861–1864), Telšių rajono Varnių Šv. apaštalų 

Petro ir Pauliaus bažnyčios (buvusios katedros) klebonas (1864–1868), Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo 

bažnyčios klebonas (1868–1909), dekanas (nuo 1872 m.), Garbės kanauninkas Zaleskis Juozapas. Mirė 

1910-02-18 Mažeikių apskrities Viekšnių miestelyje, palaidotas senosiose kapinėse. 
 

 130 metų, kai Laižuvoje 1892-08-29 mirė (palaidotas miestelio kapinėse) poetas, Radviliškio 

rajono Šiaulėnų Šv. Onos bažnyčios vikaras (1865–1866), Pasvalio rajono Krinčino Šv. Apaštalų Petro 

ir Povilo bažnyčios vikaras (1866–1872), Šilutės rajono Vainuto Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vikaras 

(1872–1873), Breslaujos Švč. Mergelės Ėmimo į dangų bažnyčios vikaras ir parapinės mokyklos tikybos 

mokytojas (1873–1876), Mažeikių rajono Laižuvos Švč. Trejybės bažnyčios kunigas (1876–1892), Lai-

žuvoje naujos mūrinės bažnyčios statytojas (1890–1892), uždraustos lietuviškos spaudos saugotojas ir 

platintojas Vienažindys Antanas Justinas. Gimė 1841-09-26 Zarasų apskrities Anapolio palivarke (da-

bar Rokiškio rajonas). 
 

80 metų, kai Skuodo rajono Luobos kaime 1942-08-29 gimė Mažeikių elektrotechnikos ga-

myklos inžinierius mechanikas (1962–1964), Mažeikių rajono Renavo tarybinio ūkio vyr. inžinierius 

mechanikas (1965–1978), Mažeikių rajono Varduvos kolūkio vyr. inžinierius mechanikas (1979–1981), 

Mažeikių linų fabriko vyr. inžinierius (1981–1984), Mažeikių rajono Žemės ūkio valdybos vyr. inžinie-

rius mechanikas (1984–1990), Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyr. 

specialistas (1990–2007), Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys (2002, 2003, 2011–2019), Mažei-

kių krašto literatų ir menų mėgėjų sambūrio „Aura“ narys, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narys, Ma-

žeikių tremtinių ir politinių kalinių choro „Atmintis“ dalyvis, poetas, prozininkas Mitkus Leonas. 
 

 110 metų, kai Alsėdžių valsčiaus Šarnelės kaime 1912-08-30 gimė politinis kalinys, tremtinys, 

muziejininkas, Plungės rajono Žemaičių Kalvarijos miestelio kultūrinio, istorinio ir gamtos paveldo puo-

selėtojas, Šarnelėje pagal poeto Vytauto Mačernio eiles 7 akmeninių vizijų kūrimo iniciatorius, Žemai-

čių kultūros draugijos narys, pirmasis Žemaičių akademijos tarybos Garbės narys, LDK Gedimino ordi-

no medalio kavalierius (2005), Plungės rajono Žemaičių Kalvarijos miestelyje „Žaliosios trobelės“ mu-

ziejaus įkūrėjas ir vadovas Bružas Konstantinas. Mokėsi 1926–1931 m. Mažeikių rajono Sedos viduri-

nėje mokykloje. Mirė 2005-10-16 Plungės rajono Žemaičių Kalvarijoje, palaidotas miestelio kapinėse. 
 

75 metai, kai Kaune 1947-08-30 gimė Mažeikių 1-osios vidurinės mokyklos (nuo 1996 m. ta-

po Merkelio Račkausko gimnazija) rusistė (1972–2010), Lietuvos švietimo žymūnė (1989) Eibutienė 

(Randarskaitė) Violeta. 
 

65 metai, kai Akmenės rajono Viekšnių miestelyje 1957-08-30 gimė poetas, Akmenės rajono 

Viekšnių zoninių kultūros namų metodininkas (1981–1982), Akmenės rajono centrinės bibliotekos 

bibliotekininkas (1982–1983), Mažeikių 3-iosios vidurinės mokyklos bibliotekininkas (1983–1986), 

Akmenės rajono vaikų ir jaunių sporto mokyklos (nuo 1997 m. Sporto centras) šachmatų būrelio treneris 

(1987–2000), Invalidų draugijos Viekšnių skyriaus pirmininkas (1996–1998), Vilniaus miesto žmonių 

su fizine negalia ugdymo centro pirmininkas Ablingis Laimondas. 
 

 5 metai, kai Mažeikių senamiestyje 2017-08-31 netoli stoties atidarytas pirmasis Lietuvoje 

pėsčiųjų viadukas per geležinkelį – viešo naudojimo statinys su liftais. Pašventino Mažeikių Švč. Jė-

zaus Širdies bažnyčios klebonas Donatas Stulpinas. Viadukas pastatytas per 15 mėnesių, jo ilgis daugiau 

nei 50 metrų, aukštis virš geležinkelio bėgių daugiau nei 10 metrų. 
 

RUGSĖJIS 
 

 30 metų, kai reorganizavus Mažeikių Gabijos vidurinę mokyklą 1992-09-01 įkurta 2-oji pradi-

nė mokykla, kuriai nuo 1994-01-01 suteiktas pavadinimas Mažeikių „Žiburėlio“ pradinė mokykla. 
 

 20 metų, kai Pavasario pagrindinėje mokykloje 2002-09-01 įkurta Mažeikių sportinių šokių 

studija „Spindulys“. Vadovai – Mindaugas ir Brigita Baniai. 
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 20 metų, kai Mažeikių rajono Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos prieigose 2002-09-01 

pašventintas medinis stogastulpis, įprasminantis rašytojos, švietėjos, vertėjos atminimą. Autorius – 

medžio drožėjas, tautodailininkas Rimantas Laima. 
 

 160 metų, kai Telšiuose 1862-09-02 gimė bajoras, Varšuvoje apskrities teismo teisininkas 

(1887–1889), vienas iš pirmo lenkų darbininkijai skirto legalaus laikraščio „Tygodnik Powszechny“ lei-

dėjų (1890–1891), Telšių apskrities Brėvikių dvaro savininkas, Telšių apskrityje draudžiamos spaudos 

gabenimo rėmėjas (1891–1899), Lenkijoje Kališo dujų tiekimo įmonės „Vereinigte Gaswerke S. A.“ va-

dovas (1899–1904), Didžiojo Vilniaus Seimo dalyvis (1905), vadintosios „Alsėdžių respublikos“ įkūrė-

jas (1905), Telšių advokatas (1904–1908), Telšių apskrities žemaičių bajorų atstovas į gubernijos zemst-

vą (1905), Lietuvių mokslo draugijos narys (1907), Telšiuose mergaičių progimnazijos steigėjas (1907), 

Telšiuose berniukų progimnazijos steigėjas (1909), Kaune vienas iš lietuviško teismo steigėjų (1915), 

vienas iš Kauno apskrities teismo steigėjų (1920–1921), vienas iš Vilniuje vykusios lietuvių konferenci-

jos organizatorių ir dalyvių (1917), Lietuvos tarybos narys (1917–1918), Lietuvos Nepriklausomybės 

akto signataras (1918), Alsėdžių pieno kooperatyvo įkūrėjas (1922), tautosakos rinkėjas Narutavičius 

Stanislovas. Vaikystėje su motina ir broliu Gabrieliumi gyveno Renavo dvare, kurio savininkas baronas 

Antanas Renė 1868–1871 m. mokytoju nusamdė švietėją, pirmųjų lietuviškų kalendorių leidėją Lauryną 

Roką Ivinskį. Mirė 1932-12-31 Kaune, palaidotas Plungės rajono Alsėdžių miestelio kapinėse. 
 

 115 metų, kai Dabikinės geležinkelio stoties (dabar Akmenės rajono Ventos miestas) sargo 

namelyje 1907-09-03 gimė teatro bei kino aktorius, žurnalo „Naujoji Romuva“ bendradarbis (1938–

1939), Darbo rūmų vaidybos studijos Kaune vadovas (1938–1940), Panevėžio dramos teatro meno va-

dovas bei vaidybos studijos vadovas, vyriausiasis režisierius (1940–1954, 1959–1980), Lietuvos nusi-

pelnęs artistas (1948), Lietuvos kino studijos dubliažo režisierius ir aktorius (1954–1959), Lietuvos liau-

dies artistas (1965), Tautų draugystės ordino kavalierius (1977), Lietuvos teatro draugijos bei Lietuvos 

kinematografininkų sąjungos narys, Panevėžio miesto Garbės pilietis (1980), LDK Gedimino ordino Ko-

mandoro kryžiaus kavalierius (1994), Meno ir literatūros ordino riteris Prancūzijoje (1995), teatro kriti-

kas, vertėjas Miltinis Juozas. Su šeima 1913 m. apsigyveno Viekšnių valsčiaus Ramoniškės kaime. Mo-

kėsi 1922–1925 m. Viekšnių progimnazijoje. Mirė 1994-07-13 Panevėžyje, palaidotas miesto Kristaus 

Karaliaus katedros kapinėse. 
 

 15 metų, kai Mažeikiuose 2007-09-05 mirė dažytojas-dekoratorius, Mažeikių statybos valdy-

bos dažytojas (1955–1963), Buitinio gyventojų aptarnavimo kombinato meninių dirbtuvių darbuotojas 

(1963–1969), medžio drožėjas, liaudies meistras (1962), Mažeikių rajono kooperatyvų sąjungos dekora-

torius, dailininkas, Mažeikių rajono liaudies meno kūrėjų sekcijos vadovas Andriejauskas Gediminas. 

Gimė 1938-12-15 Kretingos rajono Salantų mieste. 
 

 160 metų, kai Viekšnių valsčiaus Pluogų vienkiemyje 1862-09-06 gimė kunigaikštis, Šiaulių 

gimnazijoje slaptos gimnazistų bibliotekėlės vedėjas, senovės lietuvių tikėjimo pasekėjas, Peterburge 

vienas iš nelegalaus rankraštinio laikraštėlio „Žinių nešėjas“ leidėjų (1884–1885), vienas iš literatūros, 

mokslų ir politikos laikraščio „Varpas“ įkūrėjų (1888), teisininkas, mokesčių inspektorius Lenkijoje bei 

įvairiose Rusijos vietose (1889–1918), Didžiojo Lietuvos Seimo dalyvis (1905), pirmasis caro valdžios 

pripažintas vaidila (1915), Vilniuje veikusios Vyriausiosios valstybės komisijos apskaičiuojant Lietuvai 

padarytus karo nuostolius pirmininkas (1918–1919), Lietuvos valstybės kontrolierius bei Finansų minis-

terijos patarėjas (1918–1933), Kaune Lietuvos bajorų draugijos įkūrimo iniciatorius ir vadovas (1928–

1936), LDK Vytauto 500-ųjų mirties sukaktuvių minėjimo organizacinio komiteto pirmininkas (1928), 

Šaulių sąjungos narys, draudžiamos lietuviškos spaudos gabenimo rėmėjas bei knygnešys, geneologinės 

studijos „Lietuvių heraldika“ autorius (1930), publicistas, LDK Gedimino Tėvūno laipsnio ordino kava-

lierius (1933), spaudos bendradarbis Beržanskis-Klausutis Gediminas Jonas. Mirė 1936-07-12 Kaune, 

urna 2009-10-15 palaidota Romainių kapinėse. 
 

 25 metai, kai kino ir teatro aktoriaus, režisieriaus Juozo Miltinio 90-ųjų gimimo metinių proga 

1997-09-06 buvusioje šeimos sodybvietėje pašventintas ąžuolinis stogastulpis su deivės Melpomenės 

atvaizdu Ramoniškės kaime. Autorius – akmeniškis skulptorius, tautodailininkas Stasys Adomaitis. 
 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Viek%C5%A1ni%C5%B3_vals%C4%8Dius
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115 metų, kai Kauno apskrities Garliavos valsčiaus Pajiesio kaime 1907-09-07 gimė laisvai 

samdomas mokytojas (1934–1937), Vilkaviškio Jono Basanavičiaus valstybinės gimnazijos mokytojas 

(1937–1938), Mažeikių valstybinės gimnazijos istorikas ir direktorius (1938–1940), tautininkų organiza-

cijos narys, Ukmergės valstybinės gimnazijos istorikas (1940), Ukmergės vidurinės mokyklos inspekto-

rius (1940), Ukmergės vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas (1941–1944), Vakarų Vokietijoje 

Liubeko lietuvių gimnazijos istorikas (1946–1947), Hamiltono mieste (Kanada) Mažeikių gimnazijos 

mokytojų ir mokinių suvažiavimo dalyvis (1962), lektorius, Kanadoje ir JAV lietuvių spaudos bendra-

darbis Štuopis Povilas. Mirė 1986-10-13 Ontarijo provincijos Toronto mieste (Kanada), palaidotas Mis-

sissaugoje, Šv. Jono lietuvių kapinėse. 
 

 95 metai, kai Mažeikių apskrities Sedos mieste 1927-09-07 gimė senienų rinkėjas, Mažeikių 

rajono Buknaičių pradinės ir Žemalės progimnazijos, Akmenės rajono Karpėnų septynmetės mokyklos 

mokytojas (1946–1950), Klaipėdos muzikos mokyklos istorikas (1950–1951), Varėnos rajono Liaudies 

švietimo skyriaus mokyklų inspektorius (1951–1953), Varėnos vidurinės ir miesto darbo jaunimo viduri-

nės mokyklos mokytojas (1953–1957), Varėnos rajono muziejaus įkūrėjas (1953), Alytaus 3-iosios vidu-

rinės mokyklos istorikas (1957), vienas iš Lietuvos kraštotyros draugijos (LKD) steigėjų (1961), Alytaus 

kraštotyros muziejaus direktorius (1957–1976), Muziejų mokslinės-metodinės tarybos ir kultūros pamin-

klų apsaugos valdybos narys, LKD Alytaus skyriaus vadovas, Dzūkijos istorijos puoselėtojas, paminklo-

tvarkos darbų ir kraštotyros būrelių steigimo iniciatorius, tiriamųjų ekspedicijų organizatorius, spaudos 

bendradarbis Lizdenis Henrikas. Mirė 2001-12-21 Alytuje, palaidotas miesto kapinėse. 
 

 80 metų, kai Krasnojarsko krašto Norilsko lageryje 1942-09-07 sušaudytas Lietuvos kariuo-

menės karys savanoris (1919), Nepriklausomybės kovų dalyvis, 1-ojo laipsnio Kryžiaus „Už Tėvynę“  

kavalierius (1919), kapitonas (1926), medalio „10 metų Lietuvos Nepriklausomybei“ kavalierius (1928), 

LDK Gedimino 4-ojo laipsnio ordino kavalierius (1928), Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių meda-

lio kavalierius (1929), Generalinio štabo Tarnybų skyriaus tiekimo dalies vedėjas (1934–1935), Radvi-

liškyje Šarvuočių rinktinės vadas ir Radviliškio įgulos viršininkas (1935–1939), Priešlėktuvinės apsau-

gos rinktinės vadas (1939–1940), majoras (1932), pulkininkas leitenantas (1934), pulkininkas (1939), 

tremtinys, Lietuvos karybos ir istorijos žurnalo „Mūsų žinynas“ bendradarbis Sidabras Antanas. Gimė 

1896-09-17 Mažeikių apskrities Viekšnių valsčiaus Naikių kaime. Urna su parvežta iš Norilsko žeme 

1991-09-04 palaidota Kauno Petrašiūnų kapinėse. Po mirties 2008-01-25 pripažintas kario savanorio tei-

sinis statusas. 
 

 10 metų, kai Mažeikių rajono Sedos miesto skverelyje 2012-09-08 atidengtas kraštiečio kalbi-

ninko Adomo Šoblinsko 80-osioms gimimo metinėms skirtas medinis stogastulpis su taisyklingų 

proporcijų rūpintojėliu. Išskaptavo medžio drožėjas, tautodailininkas Antanas Murauskas. 
 

 10 metų, kai keramikės, keraminių gobelenų kūrėjos Ilonos Jonušienės iniciatyva 2012-09-08 

įkurta Mažeikių rajono Žiogaičių kaime galerija-edukacijos erdvė „Žiogės keramika“. 
 

 75 metai, kai Kelmės rajono Šliurpių kaime 1947-09-10 gimė Mažeikių kompresorių gamyk-

los direktoriaus pavaduotojas komercijai (1983–1990), UAB „Uotas“ generalinio direktoriaus pavaduo-

tojas (1992–1995), AB „Oruva“ komercijos direktorius (1995–1996), UAB „Vasgena“ vadybininkas 

(1996–2000), Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Mažeikių seniūnijos seniūnas (2003–2010), 

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys (2000), ekonomistas Užkuras Petras. 
 

 20 metų, kai mieste 2002-09-11 įregistruota Mažeikių sutrikusios psichikos žmonių globos 

bendrija „Gyvenimo spalvos“. 
 

 115 metų, Mažeikių apskrities Tirkšlių valsčiaus Pievėnų kaime 1907-09-15 gimė skulpto-

rius monumentalistas, portretistas, Kauno valstybinio taikomosios ir dekoratyvinės dailės instituto dės-

tytojas (1940–1941, 1944–1951) bei Skulptūros katedros vedėjas (1940–1941, 1944–1946), profesorius 

(1947), Vilniuje Lietuvos valstybinio dailės instituto dėstytojas (1951–1959), nuo 1946 m. Lietuvos dai-

lininkų sąjungos narys Pundzius Bronius. Mirė 1959-04-11 Vilniuje, palaidotas Antakalnio kapinėse. 
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 110 metų, kai Mažeikių valsčiaus Kušlėnų kaime 1912-09-15 gimė grafikas, dailininkas eks-

presionistas ir abstrakcionistas, Valstybės teatro Kaune dailininkas, jaunųjų dailininkų būrelio „Forma“ 

narys, pirmasis Panevėžio teatro dailininkas (1940), Vilniaus dailės akademijos dėstytojas (1941), Kaune 

Raudonojo teroro muziejaus direktorius (1942), didelio formato figūrinių kompozicijų tapytojas, knygų 

iliustruotojas, Vokietijoje Freiburgo dailės ir amatų mokyklos dėstytojas (1946–1949), JAV parduotuvių 

vitrinų dekoratorius, teatro dekoracijų, pašto ženklų kūrėjas Vilimas Liudvikas. Mirė 1966-08-22 JAV 

Ohajo valstijos Klivlando mieste. 
 

 100 metų, kai Rokiškio rajono Tindžiulių kaime 1922-09-16 gimė 16-osios lietuviškosios di-

vizijos kovotojas (1942–1944), žurnalistas, Mažeikių apskrities Sedos valsčiaus vykdomojo komiteto 

sekretorius (1946), Mažeikių laikraščio redakcijos atsakingasis sekretorius (1949–1962, 1965–1973) bei 

Laiškų skyriaus vedėjas (1962–1965), Mažeikių rajono vykdomojo komiteto pirmininkas (1973–1977), 

literatas, spaudos bendradarbis Povilavičius Antanas. Mirė 1977-10-12 Mažeikiuose. 
 

10 metų, kai ūkininkų Irenos ir Vaclovo Akavickų iniciatyva 2012-09-16 vyko pirmoji jurgi-

nų ir vyno šventė „Sedos jurginas“. 
 

 95 metai, kai Šiaulių apskrities Kuršėnų mieste 1927-09-18 gimė chemijos mokslų daktarė 

(1965), ilgametė Lietuvos mokslų akademijos Chemijos ir cheminės technologijos instituto darbuotoja 

Kapačiauskienė (Atkočiūnaitė) Jadvyga Irena. Baigė 1946 m. Viekšnių gimnaziją. Mirė 1977-09-10 

Vilniuje. 
 

 85 metai, kai Mažeikių apskrities Knabikų kaimo kapinėse 1937-09-19 pašventintas darakto-

riaus, gimtosios kalbos puoselėtojo Kazimiero Jagmino paminklas. Skulptoriaus Menčinsko Mato su-

projektuotą paminklą pastatė buvę mokiniai. 
 

 90 metų, kai Panevėžio rajono Lamatų kaime 1932-09-22 gimė Palangos bažnyčios vikaras 

(1959–1963), Mažeikių rajono Žemalės Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios klebo-

nas (1963–1965), Akmenės rajono Klykolių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios klebonas 

(1965–1967), Mažeikių rajono Laižuvos Švč. Trejybės bažnyčios klebonas (1967–1970), Akmenės rajo-

no Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas (1970–1980), Telšių Švč. Mergelės Marijos baž-

nyčios klebonas ir Telšių dekanas (1980–1981), Akmenės Šv. Onos bažnyčios klebonas ir Mažeikių vi-

cedekanas (1981–1994), Telšių vyskupijos katedros kapitulos Garbės kanauninkas (2000), Palangos de-

kanas (1994–2003) ir Kretingos rajono Kartenos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios kle-

bonas (1994–2005), nuo 2005 m. Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios rezidentas, 

kunigas altaristas Striukis Antanas. 
 

 95 metai, kai Skuodo valsčiaus Stripinių kaime 1927-09-23 gimė Skuodo rajono Ylakių pro-

gimnazijos matematikas (1948–1951), Skuodo rajono Ylakių valstiečių jaunimo septynmetės mokyklos 

direktorius (1951–1958), Mažeikių 1-osios vidurinės mokyklos matematikas (1958–1959), Mažeikių ra-

jono Švietimo skyriaus Pedagoginio kabineto vedėjas (1959–1970), medalio „Už šaunų darbą“ kavalie-

rius (1970), Lietuvos nusipelnęs mokytojas (1971), Mažeikių rajono Liaudies švietimo skyriaus vedėjas 

(1970–1976), pirmasis Mažeikių 50-osios vidurinės miesto profesinės technikos mokyklos direktorius 

(1976–1983) Vasiliauskis Petras. Mirė 2017 m. gegužės mėnesį Mažeikiuose.  
 

15 metų, kai Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centre 2007-09-23 oficialiai buvo atidary-

tas pirmasis Mažeikių tarptautinis meno festivalis. Koncertavo Lietuvos valstybinis simfoninis orkes-

tras, dirigavo Saulius Sondeckis. 
 

 75 metai, kai Akmenės rajono Užsienio kaime 1947-09-28 gimė Mažeikių rajono Ruzgų sep-

tynmetės mokyklos pradinių klasių mokytoja (1967–1980), Ruzgų pagrindinės mokyklos direktoriaus 

pavaduotoja (nuo 1980 m.) Jonušienė (Šemetaitė) Zita Eugenija. Mirė 2012-03-02 Ruzgų kaime. 
 

 45 metai, kai Kvebeko provincijos Monrealio mieste (Kanada) 1977-09-29 mirė (palaidotas 

lietuviškose Šv. Jono kapinėse dabartinėje Mississaugos miesto teritorijoje) šaulys (nuo 1924 m.), Ma-

žeikių moksleivių šaulių būrio vadas, sąjungos „Jaunoji Lietuva“ centro valdybos narys ir Kauno miesto 

http://www.mke.lt/Viek%C5%A1ni%C5%B3_gimnazija


bei apskrities jaunalietuvių vadas (1932–1935), paskutinis Kauno miesto burmistras (1942–1944), Lietu-

vių tautinės sąjungos Kanadoje steigėjas (1949), Kanados lietuvių bendruomenės laikinojo organizacinio 

komiteto pirmininkas (1952) bei lietuvių bendruomenės tarybos narys, Monrealyje Kultūros fondo įga-

liotinis, Mindaugo šaulių kuopos narys (nuo 1957 m.), Kanadoje Mindaugo šaulių kuopos garbės teismo 

pirmininkas (1969–1975), teisininkas, Kanadoje lietuvių spaudos bendradarbis Kęsgaila-Kenstavičius 

Steponas. Gimė 1910-12-08 Mažeikių apskrities Židikų valsčiaus Dapšių kaime. 
 

 35 metai, kai Melburno mieste (Australija) 1987-09-29 mirė rašytojas, Mažeikių rajono Tirkš-

lių Kristaus Karaliaus bažnyčios vikaras (1940–1944), Karlsrūhės mieste (Vokietija) lietuvių studentų 

kapelionas (1945–1948), Memingeno mieste (Vokietija) lietuvių gimnazijos mokytojas (1949), Austra-

lijoje Melburno lietuvių kapelionas (1950), Melburne prie Šv. Jono bažnyčios sekmadieninės lietuvių 

mokyklos įkūrėjas ir kapelionas, Australijoje žurnalo „Švyturys“ redaktorius (1952–1955), savaitraščio 

„Sekmadienis“ redaktorius (1952–1955), savaitraščio „Šventadieninis balsas“ redaktorius (1961–1962), 

Australijos lietuvių katalikiško savaitraščio „Tėviškės aidai“ redaktorius (1964–1974), Australijos lietu-

vių pirmasis katalikų federacijos pirmininkas Vaseris Pranas (slap. Erlėnas). Gimė 1915-04-01 Kretin-

gos apskrities Mosėdžio valsčiaus Igarių kaime. 
 

 150 metų, kai Raseinių apskrities Girkalnio miestelyje 1872-09-30 gimė chorvedys, Viekšnių 

vidurinės mokyklos dainavimo mokytojas (1921–1927), Viduklės, Kuršėnų, Micaičių, Papilės, Viekšnių 

parapijų vargonininkas Kačinskas Jeronimas. Mirė 1936-03-21 Viekšniuose, palaidotas senosiose 

miesto kapinėse. 
 

 110 metų, kai Tirkšliuose 1912-09-30 mirė (palaidotas miestelio kapinėse) knygnešių rėmėjas, 

Latvijoje Alūksto miestelio katalikų bažnyčios vikaras (1861–1865), Raseinių rajono Paliepių Šv. Kry-

žiaus bažnyčios filialistas (1865–1871), Kėdainių rajono Pernaravos Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčios 

klebonas (1871–1906), Mažeikių rajono Tirkšlių Kristaus Karaliaus bažnyčios altaristas (1906–1912), 

blaivybės propaguotojas Šliūpavičius (Šliūpas) Aloyzas. Gimė apie 1822 m. Šiaulių valsčiaus Rakan-

džių kaime. 
 

 35 metai, kai mieste 1987-09-30 atidarytas Mažeikių vaikų lopšelis-darželis „Delfinas“. Pir-

moji direktorė buvo Marcinkevičienė Irena. 
 

SPALIS 
 

 120 metų, kai Židikų miestelyje 1902-10-01 mirė Panevėžio rajono Raguvos Švč. Mergelės 

Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios vikaras (1890–1896), draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas 

Raguvos apylinkėse, tremtinys (1897–1902), Mažeikių rajono Židikų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios al-

taristas (1902), spaudos bendradarbis Domarkas Kazimieras. Gimė apie 1864 m. Kretingos rajono Pry-

stovų kaime. 
 

 115 metų, kai Utenos apskrities Linkmenų valsčiaus Pašiekščio kaime 1907-10-01 gimė Šir-

vintų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios vikaras (1934–1935), Kaišiadorių vidurinės mokyklos kapelionas 

(1935–1939), Kaišiadorių valstybinės žemesniosios statybos amatų mokyklos dėstytojas (1939–1940), 

Kaišiadorių gimnazijos tikybos mokytojas (1941–1944), Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros vi-

karas (1935–1944), Kauno kunigų seminarijos prefektas (1944–1946), Ukmergės rajono Krikštėnų Nu-

kryžiuotojo Jėzaus bažnyčios klebonas (1946–1947), Jonavos rajono Bukonių Šv. arkangelo Mykolo ba-

žnyčios klebonas (1947–1950), Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios klebonas ir 

vicedekanas (1950–1959), Kaišiadorių vyskupijos valdytojas (1959–1962), Kaišiadorių vyskupijos kapi-

tulos Garbės kanauninkas, Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios altaristas (1962–1963) bei klebonas 

(1963–1972) ir altaristas (1972–1983) Meidus Juozapas. Mirė 1983-09-02 Akmenės rajono Viekšnių 

miestelyje, palaidotas Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šventoriuje. 
 

100 metų, kai Lietuvos švietimo ministerijos įsakymu Nr. 79 mieste 1922-10-01 įsteigtas cen-

tralinio valstybinio knygyno Mažeikių skyrius, atlikęs viešosios bibliotekos funkcijas. Vedėju paskir-

http://www.mke.lt/Dap%C5%A1iai


tas Aleksandras Vaičkus. Patalpas įstaigai Stoties gatvėje nemokamai suteikė Šiaulių srities Vartotojų 

bendrovių sąjungos Mažeikių skyriaus valdyba naujai pastatytame name.  
 

55 metai, kai kaime 1967-10-01 įkurta Palnosų biblioteka, Mažeikių rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos filialas. 
 

 120 metų, kai Mažeikių rajono Krakių kaime 1902-10-02 gimė veterinarijos gydytojas, Tre-

čiojo kavalerijos pulko jaunesnysis veterinarijos karininkas kuopos vado teisėmis (1935), veterinarijos 

jaunesnysis leitenantas (1935), leitenantas (1936), Lietuvos kariuomenės vyriausiasis veterinarijos kari-

ninkas Čapas Antanas. Mirė 1937-10-02, palaidotas Kauno katalikų kapinėse. 
 

 125 metai, kai Mažeikių apskrities Laižuvos miestelyje 1897-10-07 gimė Lietuvos kariuome-

nės savanoris (1920–1924), kapitonas (1924), teisininkas, LR Vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsau-

gos departamento direktorius (1925–1927), laikraščio „Policija“ redaktorius, Kauno apygardos teismo 

prokuroro padėjėjas (1926), Eltos direktorius (1927–1928), Vytauto Didžiojo 4-ojo laipsnio ordino kava-

lierius (1931), Vidaus reikalų ministerijos ir Darbo rūmų juriskonsultas (1928–1940), privatus advoka-

tas (1933–1941), tremtinys (1941–1956), knygų ir 140 straipsnių apie teisę bei viešąją tvarką autorius, 

spaudos bendradarbis Jakobas Antanas. Mirė 1965 m. tremtyje. 
 

 90 metų, kai raitininkų instruktoriaus Juozo Streikaus iniciatyva 1932-10-08 organizuotas pir-

masis arklių jojimo konkursas Pavenčiuose. 
 

 105 metai, kai Rusijos Omsko mieste 1917-10-14 gimė Viekšnių vidurinės mokyklos sekreto-

rė mašininkė (1950–1966), Viekšnių kultūros namų meno vadovė (1952–1953), Viekšnių zoninių kultū-

ros namų direktorė, suaugusiųjų bei vaikų dramos ratelių režisierė (1966–1992), liaudies šokių mokyto-

ja, Lietuvos kultūros žymūnė, kraštiečių susitikimų bei masinių renginių organizatorė Saladžiuvienė 

(Mozoliauskaitė) Regina. Mirė 1994-11-24 Akmenės rajono Viekšnių miestelyje, palaidota Kauno Pa-

nemunės kaimo kapinėse. 
 

85 metai, kai Mažeikių apskrities Kušlėnų kaime 1937-10-15 gimė archeologė, Lietuvos ar-

cheologijos draugijos narė, Mažeikių kraštotyros muziejaus darbuotoja (1971–1974), Telšių kraštotyros 

muziejaus vyresnioji fondų saugotoja (1974–1977), Žemaičių muziejaus „Alka“ Archeologijos skyriaus 

vyresnioji muziejininkė ir vyr. mokslinė bendradarbė (nuo 1977 m.), kraštotyrinių kompleksinių ekspe-

dicijų organizatorė ir vadovė (nuo 1975 m.), LR kultūros ministerijos premijos laureatė (2002), Žemaiti-

jos archeologijos paminklų tyrinėtoja, mokslinių straipsnių autorė Valatkienė (Šilinskaitė) Laimutė. 

Mirė 2018-10-15 Telšiuose. 
 

70 metų, kai kaime 1952-10-15 įkurta Buknaičių biblioteka, Mažeikių rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos filialas. 
 

70 metų, kai Mažeikių rajono Sedos mieste 1952-10-15 gimė aukščiausios kvalifikacinės ka-

tegorijos akušeris-ginekologas, Kauno medicinos instituto Akušerijos ir ginekologijos katedros mokslo 

darbuotojas (1976–1982), Klaipėdos ligonės 1-ojo ginekologijos skyriaus vedėjas (1982–1995), medici-

nos mokslų daktaras (1983), docentas, Respublikinės Klaipėdos ligoninės Ginekologijos skyriaus vedė-

jas, Klaipėdos universitetinės ligoninės Akušerijos ir ginekologijos departamento vadovas, Lietuvos nu-

sipelnęs gydytojas, mokslinių darbų autorius Fabijonavičius Algimantas. 
 

65 metai, kai Mažeikių rajono Pievėnų kaime 1957-10-15 gimė Akmenės rajono Kruopių vi-

durinės mokyklos fizikas (1979–1983) bei direktoriaus pavaduotojas (1983–1986), LKP Akmenės rajo-

no komiteto skyriaus vedėjas (1986–1988), Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ vidurinės mokyklos direk-

toriaus pavaduotojas (1988–1990), Akmenės rajono sporto tarybos vadovas (1991–1997), Akmenės rajo-

no sporto centro direktorius (1997–2000), Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kul-

tūros ir sporto skyriaus vedėjas (2000–2018), Akmenės rajono Alkiškių kaimo bendruomenės pirminin-

kas (nuo 2003 m.), Naujosios Akmenės Rotary klubo narys Juozapavičius Vytautas. 
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 20 metų, kai 2002-10-16 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Nr. 1946 buvo patvirtintas 

Mažeikių rajono Viekšnių miesto herbas. Etalono autorius – dailininkas Rolandas Rimkūnas. 
 

 80 metų, kai Radviliškio rajono Valdaikių kaime 1942-10-19 gimė Mažeikių aštuonmetės mo-

kyklos logopedė ir direktoriaus pavaduotoja (1966–1975), Mažeikių Sodų vidurinės mokyklos direkto-

riaus pavaduotoja (1975–1993), Mažeikių „Vyturio“ pradinės mokyklos pradinių klasių mokytoja eks-

pertė (1993–2011), Mažeikių TAU pirmoji rektorė (2011–2019), Mažeikių rajono savivaldybės nomina-

cijos „2017 m. visuomenininkas“ laureatė, Šatrijos Raganos premijos laureatė (2018), spaudos bendra-

darbė Venslovienė Ona. 
 

 5 metai, kai Kaune 2017-10-19 mirė (palaidotas Panemunės kaimo kapinėse) Kauno radijo ga-

myklos įrankių cecho darbuotojas (1962), Vilniaus greitosios pagalbos stoties sanitaras (1963), Vilkaviš-

kio aštuonmetės mokyklos anglų kalbos mokytojas (nuo 1969 m.), Kauno M. K. Čiurlionio dailės mu-

ziejaus darbuotojas (1973–1983), žvakių fabrikėlio kooperatyvo „Feniksas“ darbuotojas, Lietuvos rašy-

tojų sąjungos narys (1999), Kauno meno kūrėjų asociacijos premijos laureatas (2007), poetas, kritikas, 

prozininkas, skulptorius, tapytojas Gustainis Liudas. Gimė 1944-07-14 Mažeikiuose. 
 

 95 metai, kai Mažeikių apskrities Leckavos miestelyje 1927-10-22 gimė Mažeikių rajono Bu-

genių pradinės mokyklos mokytoja (1947–1948) bei mokyklos vedėja (1948–1949), Mažeikių rajono 

Ruzgų septynmetės mokyklos mokytoja (1949–1950), Mažeikių rajono Dagių pradinės mokyklos vedėja 

(1950–1951), Mažeikių rajono Sedos vidurinės mokyklos mokytoja (1951–1952), Mažeikių rajono Pike-

lių septynmetės mokyklos mokytoja (1952–1953), Mažeikių rajono Židikų vidurinės mokyklos lituanistė 

(1953–1987) bei mokymo dalies vedėja, Židikų vidurinės mokyklos bendrabučio naktinė auklė (1987–

1991), Mažeikių rajono Židikų miestelyje Šatrijos Raganos muziejaus ekspozicijų prižiūrėtoja (1987–

1991, 1995–1997), Mažeikių rajono valdybos įsteigtos Šatrijos Raganos premijos 1-oji laureatė (1998) 

Juodikienė Filomena. Mirė 2013-08-28 Židikuose, palaidota miestelio kapinėse. 
 

 90 metų, kai keramiko Spingio Antano iniciatyva 1932-10-23 įsteigtas Lietuvos verslininkų 

sąjungos Viekšnių skyrius. 
 

 80 metų, kai Akmenės rajono Kegrių kaime 1942-10-23 gimė agronomas, Akmenės rajono 

Viekšnių mechanizacijos mokyklos Nr. 7 dėstytojas (1963, 1967–1969), kraštotyrininkas, Paminklų ap-

saugos ir kraštotyros draugijos Akmenės rajono skyriaus tarybos narys, vienas iš Karinės šlovės muzie-

jus Viekšnių proftechnikos mokykloje steigėjų (1978), Viekšnių proftechnikos mokyklos pradinio kari-

nio rengimo vadovas (1969–1980, 1984–1989), Viekšnių kaimo vidurinės profesinės technikos mokyk-

los direktoriaus pavaduotojas (1980–1984), Mažeikių politechnikos mokyklos Viekšnių skyriaus darbų 

bei civilinės saugos inžinierius Grigas Antanas. Mirė 2005-12-04 Mažeikių rajono Viekšnių mieste. 
 

 25 metai, kai Mažeikių rajono Lėlaičių kaime 1997-10-23 ant išlikusios dvaro rūmų sienos 

įamžinta poeto, istoriko, muziejininko Dionizo Poškos gimimo vieta ir atidengta memorialinė lenta 

su užrašu. Autorius – tautodailininkas Antanas Murauskas.  
 

 80 metų, kai Mažeikių apskrities Ylakių valsčiaus Gonaičių kaime 1942-10-25 gimė poetė, 

Mažeikių rajono laikraščio „Komunistinis rytojus“ literatūrinė darbuotoja (1960–1961), Lietuvos rašy-

tojų sąjungos narė (1978), poezijos kūrinių vaikams, tekstų šiuolaikinių kompozitorių dainoms autorė 

Girkontaitė Ramutė. Baigė 1960 m. Mažeikių vidurinę mokyklą. 
 

 90 metų, kai Vilkaviškio apskrities Keturvalakių valsčiaus Karklinių kaime 1932-10-27 gimė 

Klaipėdos 8-osios vidurinės mokyklos lituanistė (1953–1956), Plungės rajono Žemaičių Kalvarijos vidu-

rinės mokyklos (1956–1959) ir Mažeikių rajono Sedos vidurinės mokyklos lituanistė (1959–1964), Ma-

žeikių vidurinės mokyklos (1964–1970) ir Mažeikių 2-osios vidurinės mokyklos lituanistė (1970–1988), 

Lietuvos nusipelniusi mokytoja (1968), Mažeikių 2-osios vidurinės mokyklos jaunųjų literatų vadovė 

(15 m.), lektorė, pedagoginės spaudos bendradarbė Barvydienė (Vaišnytė) Vaidilutė. Mirė 1988-07-15 

Mažeikiuose, palaidota miesto kapinėse. 
 



60 metų, kai Pasvalio rajono Daujėnų miestelyje 1962-10-27 mirė (palaidotas parapijos kapi-

nėse) Mažeikių rajono Tirkšlių Kristaus Karaliaus bažnyčios vikaras (1915–1916), Kėdainių rajono Pa-

girių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios vikaras (1916–1919), Panevėžio rajono Naujamies-

čio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios vikaras (1919–1920), Panevėžio rajono Ramygalos Šv. Jo-

no Krikštytojo bažnyčios vikaras (1920–1922), Panevėžio rajono Velykių Šv. apaštalo Andriejaus baž-

nyčios kuratas ir tikybos mokytojas (1922–1928), savarankiškos Velykių parapijos steigėjas (1926), Bir-

žų rajono Papilio akmenų mūro Nekaltosios Švč. Mergelės Marijos bažnyčios statytojas bei klebonas 

(1928–1934), Papilio miestelio „Pavasarininkų kuopos“ įkūrėjas, Lietuvos katalikių moterų draugijos 

Papilio skyriaus Dvasios vadas, Pakruojo rajono Rozalimo Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčios kle-

bonas (1934–1936), Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios altaristas (1936–1939), Panevėžio ra-

jono Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko bažnyčios kuratas (1939 m. kelis mėnesius), Panevėžio rajono Kar-

sakiškio Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčios kuratas (1940–1943), Pasvalio rajono Daujėnų parapijos istori-

jos autorius (1947), Pasvalio rajono Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo parapijos administratorius (1943–1948) 

bei tituluotas klebonas (1948– 1950), Pasvalio rajono Skrebotiškio Švč. Jėzaus Širdies parapijos admi-

nistratorius (1951), Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo bažnyčios klebonas (1951–1962), žydų gelbėtojas, kata-

likiškos spaudos propaguotojas ir platintojas Ereminas Feliksas. Gimė 1890-01-07 Telšių rajono Gadu-

navo miestelyje. Po mirties 2012 m. apdovanotas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi, 2013 m. pripažintas 

Pasaulio tautų teisuoliu. 
 

 20 metų, kai Klaipėdoje 2002-10-27 mirė (palaidotas Mažeikių rajono Renavo kapinėse) Ra-

seinių apskrities Šiaulių pradinės mokyklos mokytojas (1936–1937), Marijampolės apskrities Sarktinin-

kų pradinės mokyklos mokytojas (1937–1938), Telšių privačios žydų mokyklos „Javne“ bei mergaičių 

gimnazijos mokytojas (1938–1940), Jonavos valstybinės progimnazijos direktorius (1940–1941), Lietu-

vos Švietimo ministerijos pradinių ir vidurinių mokyklų inspektorius (1941), Mažeikių gimnazijos litua-

nistas (1941 m. 4 mėn.), Mažeikių apskrities Viekšnių progimnazijos mokytojas (1941–1942), Telšių 

Žemaitės gimnazijos direktorius (1945–1947), Lietuvos nusipelnęs mokytojas (1967), Klaipėdos moky-

tojų instituto Lietuvių kalbos ir literatūros katedros vedėjas (1947–1956), „Žinijos“ draugijos Klaipėdos 

skyriaus steigėjas ir vienas pirmųjų lektorių (1948), Klaipėdos rajono Švietimo skyriaus vedėjas, Klaipė-

dos „Saulėtekio“ vidurinės mokyklos direktorius (1959–1973), lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“  

narys (nuo 1989 m.), straipsnių apie literatūrą, teatrą bei pedagogiką autorius, vertėjas, poetas, literatūros 

ir teatro kritikas, spaudos bendradarbis Skeivys Steponas. Gimė 1913-09-16 Mažeikių apskrities Židikų 

valsčiaus Mažaičių kaime. 
 

 120 metų, kai Mažeikiuose 1902-10-28 gimė Plungės rajono Šateikių pradinės mokyklos ve-

dėja (1924–1925), Mažeikių rajono Knabikų pradinės mokyklos mokytoja (1930–1931), kūno kultūros 

mokytoja, VDU bibliotekos bibliotekininkė (1935–1941), Mažeikių vykdomojo komiteto sekretorė, bu-

halterė (1945), gydytoja homeopatė Motuzaitė Izabelė. Mirė 1995-11-24 Mažeikiuose, palaidota miesto 

kapinėse. 
 

150 metų, kai Krokuvoje 1872-10-29 mirė prelatas, Vilniaus dvasinės akademijos adjunktas 

(1839–1842), Vilniaus kunigų seminarijos dėstytojas (1842–1846), Petrapilio dvasinės akademijos ins-

pektorius (1857–1864), teologijos daktaras (1861), profesorius, Vilniaus katedros arkidiakonas, garsus 

pamokslininkas Važinskis Aleksandras. Gimė 1811 m. Laižuvos miestelyje. 
 

 100 metų, kai Mažeikių apskrities Viekšnių miestelyje 1922-10-31 mirė (palaidotas senosiose 

kapinėse) bajoras, akušeris, Viekšnių apylinkėse vienintelis gydytojas (1880–1915, 1918–1922), lietuvių 

liaudies dainų rinkėjas, aušrininkas Biržiška Antanas. Gimė 1855-01-29 Tauragės apskrities Vainuto 

valsčiaus Lapkasių dvare. 
 

 25 metai, kai lituanistės Laimos Skabickienės iniciatyva 1997-10-31 įkurtas Mažeikių rajono 

Laižuvos Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos muziejus. Uždarius 2017-09-01 mokyklą, eks-

ponatai perkelti į Laižuvos seniūnijos administracijos pastate skirtą patalpą. 
  

 15 metų, kai Kaune 2007-10-31 mirė orientalistas, politologas, žurnalo „Mokslas ir gyveni-

mas“ premijos laureatas (1970), istorijos mokslų daktaras (1970), Rusijos švietimo akademijos univer-



siteto ir Maskvos tarptautinių santykių instituto profesorius (1995–1998), socialinių mokslų daktaras 

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

studijų asociacijos Lietuvos valdybos ir Lietuvos orientalistų asociacijos organizacinio komiteto narys, 

mokslinių publikacijų ir knygų autorius Prazauskas Algimantas. Gimė 1941-04-26 Mažeikiuose. 
 

LAPKRITIS 
 

 100 metų, kai Mažeikių apskrities Viekšnių mietelyje 1922-11-03 gimė Plungės ambulatori-

jos gydytojas (1947), Plungės apskrities Sveikatos skyriaus vedėjas (1948–1950), Plungės poliklinikos 

gydytojas (1950–1954), Plungės tuberkuliozės dispanserio vyr. gydytojas (1954–1971), Plungės ligoni-

nės Tuberkuliozės skyriaus vedėjas (1971–1992), Plungės ligoninės Tuberkuliozės skyriaus gydytojas 

ftiziatras (1992–2007), Telšių vyskupijos ateitininkų draugijos pirmininkas (1989–1992), biomedicinos 

mokslų daktaras (1993), Lietuvos nusipelnęs gydytojas, Plungės miesto Garbės pilietis (2001), Plungėje 

katalikiškos mokyklos organizatorius, Lietuvos katalikų Mokslų akademijos ir Mokslinės ftiziatrų drau-

gijos narys, Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivybės sąjūdžio Plungės parapijos draugijos pirmininkas, 

Šeimos centro lektorius, mokslinių straipsnių autorius Pundzius Aloyzas. Mirė 2014-01-13 Plungėje. 
 

 35 metai, kai mieste 1987-11-03 atidaryti Mažeikių naftininkų kultūros ir technikos rūmai 

(nuo 2004 m. Mažeikių kultūros centras). Pirmasis direktorius – Chaikinas Azalijus. 
 

 25 metai, kai reorganizavus Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros biudžetines įstaigas į 

valstybės ir savivaldybių sveikatos priežiūros viešąsias įstaigas 1997-11-03 įregistruota Mažeikių rajo-

no VšĮ „Sedos pirminės sveikatos priežiūros centras“. 
 

 35 metai, kai direktoriaus Prano Barvydo iniciatyva 1987-11-04 įkurtas Mažeikių 2-osios vi-

durinės mokyklos istorijos muziejus. 
 

20 metų, kai mieste 2002-11-04 buvo įregistruota Mažeikių verslininkų asociacija, vienijusi 

56 įvairių verslo sričių narius. Pirmasis pirmininkas – Kęstutis Bartkevičius. 
 

 35 metai, kai mieste 1987-11-05 atidarytas Mažeikių centrinis turgus. 
 

 25 metai, kai reorganizavus LR sveikatos priežiūros biudžetines įstaigas į valstybės ir savival-

dybių sveikatos priežiūros viešąsias įstaigas 1997-11-03 įregistruotas Mažeikių rajono VšĮ „Sedos pir-

minės sveikatos priežiūros centras“. 
 

75 metai, kai Varėnos valsčiaus Mantvilių kaime traukdamasis iš apsupties 1947-11-08 žuvo 

Alytaus pradinės mokyklos mokytojas (1944–1945), Dzūkijoje Mindaugo grupės 2-ojo būrio partizanas 

(1945), Dzūkų rinktinės štabo narys ir štabo 2-ojo skyriaus viršininko pavaduotojas (1945), Dzūkų gru-

pės partizanų štabo įkūrėjo Juozo Vitkaus (slap. Kazimieraitis) adjutantas (1945), Merkio partizanų rink-

tinės štabo narys bei Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago pavaduotojas (1946), Merkio 

rinktinės štabo Propagandos ir agitacijos skyriaus viršininkas, Merkinės rinktinės archyvo ir vado tarny-

binių raštų tvarkytojas (1946–1947), svarstant Pietų Lietuvos partizanų štabo įkūrimą Tauro apygardos ir 

A apygardos vadų susitikimo dalyvis (1946), vienas iš Merkio rinktinės štabo partizanų laikraščio „My-

lėk Tėvynę“ leidėjų (1946–1947), Merkinės valsčiaus miške Dainavos apygardos vadų posėdžio dalyvis 

(1947), Merkio rinktinės vadas (1947), partizanų dainų rinkėjas Perminas Albertas (slap Jūrininkas). 

Gimė 1914-08-28 Viekšnių valsčiaus Čekų kaime. Po mirties 2000-10-11 pripažintas kario savanorio 

statusas, suteiktas 2000-11-02 kapitono laipsnis. 
 

 60 metų, kai Mažeikiuose 1962-11-08 gimė meninio stiklo dailininkas, Lietuvos dailininkų są-

jungos narys (1992), ekslibrisų bei vitražų kūrėjas Venclovas Virginijus. 
 

55 metai, kai Mažeikių rajono Tirkšlių miestelyje 1967-11-09 gimė Klaipėdos muzikinio teat-

ro choro artistė (1988–1991), Mažeikių rajoninių kultūros namų renginių organizatorė (1991–1995), Ma-

žeikių muzikos mokyklos Teatro skyriaus vokalo mokytoja (1991–1993), radijo stoties „Mažeikių aidas“ 

autorinės pokalbio laidos vedėja (1995–1999), vaikiško personažo Daiva Pamaiva kūrėja (1995), Mažei-



kiuose pirmojo moterų klubo „Demetra“ įkūrimo iniciatorė ir prezidentė (1995–1998), Mažeikių choreo-

grafijos mokyklos teatrinio meno mokytoja (2001–2002), Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinės moky-

klos dramos būrelio vadovė (2002–2004), Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro mėgėjų teatro 

trupės „Visavi“ įkūrėja ir režisierė (nuo 1991 m.), eilėraščių, dainų tekstų bei muzikos kūrėja, kultūrinių 

renginių režisierė ir vedėja Gedvilienė Daiva. 
 

30 metų, kai mieste 1992-11-11 įregistruota nestandartinių korpusinių baldų įmonė „Mažeikių 

lyra“, nuo 2012 m. skandinaviško stiliaus minkštų baldų gamintoja UAB „Lyra group“. Bendrovė 

yra Mažeikių verslininkų asociacijos narė. 
 

 20 metų, kai mieste 2002-11-11 įregistruota Mažeikių rajono nevyriausybinių organizacijų 

asociacijos narė, visuomeninė organizacija „Gerumo galia“, vienijanti šeimas, auginančias vaikus su 

Dauno sindromu ir kitais genetiniais susirgimais. 
 

 115 metų, kai Jūžintų valsčiaus Radišių kaime 1907-11-12 gimė gydytojas psichiatras, Viekš-

nių sveikatos namų vedėjas (1939–1944), Niujorko valstijos psichiatrijos centro gydytojas (1954–1977), 

JAV lietuvių gydytojų draugijos narys Jankauskas Benediktas. Mirė 1990 m. Long Ailende (JAV). 
 

 120 metų, kai Mažeikių valsčiaus Leckavos miestelyje 1902-11-15 gimė šaulių sąjungos narys 

(nuo 1921 m.), Juodkrantėje Jono Budrio vardo šaulių būrio steigėjas (1937), Šaulių žvaigždės medalio 

kavalierius (1939), Lietuvos pasienio policijos darbuotojas (iki 1940 m.), JAV lietuvių laikraščio „Lais-

voji Lietuva“ redaktorius (1950–1952), knygos „Pajūriais, pamariais“ autorius (1963), Lietuvos šaulių 

sąjungos centro valdybos JAV narys (nuo 1964 m.), „Krivulės“ klubo Garbės narys (1964), Lietuvos ir 

JAV spaudos bendradarbis Neverdauskas Alfonsas. Mirė 1970-08-02 JAV Ilinojaus valstijos Hickory 

Hills mieste, palaidotas Čikagos lietuvių tautinėse kapinėse. 
 

 90 metų, kai 1932-11-15 įkurta Mažeikių žemės ūkio mokykla, rengusi kvalifikuotus žemės 

ūkio ir namų ruošos darbininkus. Mokyklą įsteigė, išlaikė Žemės ūkio rūmai. Uždaryta 1944 m. lapkritį. 
 

 20 metų, kai Mažeikių rajono Auksūdžio kaime 2002-11-15 įregistruota UAB „Taulidas“, 

kuri specializuojasi metalinės baldų furnitūros, įvairių metalo konstrukcijų gamyboje. 
 

60 metų, kai Radviliškyje 1962-11-16 gimė viena iš respublikinių fizikos čempionatų inicia-

torių, neakivaizdinės mokyklos „Fotonas“ lektorė, Lietuvos televizijos skelbtos akcijos „Daugiau saulės, 

daugiau šviesos“ šviesuolė (2006), Mstislavo Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondo premijos „Pa-

galba Lietuvos vaikams“ laureatė (2004–2008), nuo 1999 m. Mažeikių Gabijos gimnazijos fizikos mo-

kytoja ekspertė Meinorienė Genovaitė. 
 

 115 metų, kai parapijos namuose 1907-11-18 įkurtas „Saulės“ švietimo draugijos Mažeikių 

skyrius. Pirmininku buvo išrinktas kunigas Pranciškus Meškauskas, iš pradžių įstojo 116 narių. 
 

 95 metai, kai Mažeikių rajono Tirkšlių miestelyje 1927-11-18 gimė dailininkas monumentalis-

tas, Kauno vidurinės dailės mokyklos piešimo, braižybos, meno istorijos mokytojas (1950–1964) ir di-

rektorius (1955–1956), Kauno politechnikos instituto dėstytojas (nuo 1964 m.), Lietuvos dailininkų są-

jungos Kauno skyriaus atsakingasis sekretorius (1953–1977 m. su pertraukomis), „Žinijos“ draugijos 

lektorius, Lietuvos dailininkų sąjungos narys (1957), docentas (1976), knygos „Lietuvių monumentalioji 

dekoratyvinė tapyba“ autorius (1975), Lietuvos nusipelnęs meno veikėjas (1977), reljefinių ir keraminių, 

akmens mozaikų kūrėjas, straipsnių apie dailėtyrą autorius bei katalogų sudarytojas Klova Boleslovas. 

Mirė 1986-05-26 Kaune. 
 

 145 metai, kai Biržų apskrities Vabalninkų kaime 1877-11-20 gimė Rygos iždo rūmų tarnau-

tojas (1895–1905), Subačiaus valsčiaus sekretorius (1905–1914), Panevėžio miesto ir apskrities viršinin-

kas (1919), Ukmergės miesto ir apskrities policijos vadas (1920), Tauragės apskrities viršininkas (1921), 

Alytaus apskrities viršininkas (1922–1926), Kretingos apskrities viršininkas (1926), Mažeikių apskrities 

viršininkas (1927–1932), Suvalkų-Lazdijų apskričių viršininkas (1932–1940), LDK Gedimino 4-ojo lai-
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psnio ordino kavalierius (1932), LR 4-ojo Seimo narys (1936–1940), Lietuvos šaulių sąjungos ir Lietu-

vos tautininkų sąjungos narys Brazdžius Povilas. Mirė 1979-05-29 Akmenės 1-ame kaime. 
 

 75 metai, kai Mažeikių rajono Gyvolių kaime 1947-11-20 gimė gydytojas urologas, Lietuvos 

urologų draugijos ir Europos urologų asociacijos narys, UAB „Urologas Antanas“ direktorius (2005–

2020), mokslinių straipsnių apie mediciną autorius Balvočius Antanas. 
 

 15 metų, kai Mažeikiuose 2007-11-20 įkurtas Daivos Gedvilienės labdaros ir paramos fon-

das, skirtas rajono talentingiems vaikams ir jaunimui, siekiantiems tobulėti, kurti, atsiskleisti mene. 
 

 200 metų, kai Sedos valsčiaus Rubikų kaime 1822-11-21 gimė Šiaulių bažnyčios vikaras ir 

gimnazijos kapelionas (1849–1851), Kauno gimnazijos kapelionas (1851), Varnių kunigų seminarijos 

dėstytojas ir teologijos profesorius (1852–1855), Pakruojo rajono Vidžių Švč. Trejybės bažnyčios klebo-

nas 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. Mirė 

1871 m. kovo mėnesį, ištremtas į Kargopolį Oloneco gubernijoje (Archangelsko sritis, Rusija). 
 

 15 metų, kai kaime 2007-11-21 įregistruotas Mažeikių apylinkės seniūnijos Krakių ben-

druomenės centras „Ventos vingis“. 
 

95 metai, kai Mažeikių apskrities Tirkšlių valsčiaus Spurganų kaime 1927-11-23 gimė poetė, 

Mažeikių apskrities LLA pogrindinės organizacijos narė, Mažeikių miesto Vykdomojo komiteto raštinės 

vedėja (1947), Mažeikių rajono ryšių kontoros darbuotoja (1951–1952), Mažeikių tarprajoninės ligoni-

nės reikalų vedėja (1961–1972), Mažeikių rajono centrinės ligoninės medicinos statistė (1972–1981) bei 

registratorė (1983–1991), Mažeikių rajono centrinės ligoninės bibliotekos savanorė (1964), LPS Mažei-

kių skyriaus narė, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos narė (1991), Mažeikių Šv. Pranciškaus 

Asyžiečio bažnyčios statybos iniciatyvinės grupės narė (1992), Lietuvos gyventojų genocido ir rezisten-

cijos tyrimo centro nutarimu Laisvės kovų dalyvė (2001), LPKS Mažeikių skyriaus valdybos narė, Že-

maitijos rašytojų bendrijos narė (1992), Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narė (1995), Lietuvos kaimo 

rašytojų sąjungos komisijos nutarimu Vinco Kudirkos premijos laureatė (2000), Šatrijos Raganos premi-

jos laureatė (2005), Jonavos rajono savivaldybės Abraomo Kulviečio premijos laureatė (2010), spaudos 

bendradarbė Šviesaitė Sofija. Mirė 2016-03-03 Mažeikiuose, palaidota Tirkšlių miestelio kapinėse. 
 

 10 metų, kai Mažeikių mikrorajone 2012-11-23 atidengtas fontanas „Vandens iškelta plokš-

tė“ pagal Lilijos Putnienės, Vytauto Putnos ir Tado Vosyliaus projektą. Statinį pašventino Šv. Pranciš-

kaus Asyžiečio bažnyčios kunigas Mindaugas Stonys. 
 

 85 metai, kai Klaipėdoje 1937-11-24 gimė gydytoja okulistė, Vilniaus Santariškių ligoninės 

Akių ligų skyriaus vedėja Adomavičienė (Pociūtė) Vida Eugenija. Mokėsi 1947–1954 m. Mažeikių vi-

durinėje mokykloje. Mirė 1990-11-30 Vilniuje, palaidota Rokantiškių kapinėse. 
 

65 metai, kai Mažeikiuose 1957-11-24 gimė Mažeikių 1-osios vidurinės mokyklos rusų kal-

bos mokytoja (1981–1984), Mažeikių 1-osios vidurinės mokyklos (nuo 1996 m. Merkelio Račkausko 

gimnazija) direktoriaus pavaduotoja ugdymui (nuo 1985 m.), vidurinio ugdymo programos akreditavimo 

ekspertė Krigelienė Lena. 
 

25 metai, kai Mažeikiuose 1997-11-24 įregistruota UAB „Saurida“, užsiimanti didmenine ir 

mažmenine prekyba naftos produktais. Bendrovė  yra Mažeikių verslininkų asociacijos narė. 
 

 120 metų, kai Marijampolės apskrities Liubavo valsčiaus Epidermių kaime 1902-11-25 gimė 

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

gimnazijos vicedirektorius (1931–1939), Marijampolės gimnazijos direktorius (1940–1943)bei istorijos 

mokytojas Januškevičius Antanas. Žuvo 1943-06-07 Štuthofo koncentracijos stovykloje. 
 

 75 metai, kai Mažeikių rajono Tirkšlių miestelyje 1947-11-25 gimė Klaipėdos 1-osios pradi-

nės mokyklos bibliotekos vedėja (1969–1970), Klaipėdos 18-osios vidurinės mokyklos lituanistė (1970–
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1978) bei užklasinio darbo organizatorė (1978–1981), Klaipėdos Baltijos vidurinės mokyklos direkto-

riaus pavaduotoja (1981–2004), Klaipėdos Baltijos gimnazijos direktorė (2004–2019) Grybauskienė 

Vitalija. 
 

 120 metų, kai Seinų mieste (Lenkija) 1902-11-26 mirė (palaidotas Švč. Mergelės Marijos kop-

lyčios kriptoje) raštininko padėjėjas Šilutės rajono Vainuto miestelyje (1853–1954), Raseiniuose (1854), 

Mažeikių rajono Sedos mieste (nuo 1855-04-26 iki 1855-06-11) bei Skuode (1855–1856), Sankt Peter-

burgo Dvasinės akademijos kapelionas ir dėstytojas (1865), Kauno arkikatedros vikaras (1866), Žemai-

čių kunigų seminarijos homiletikos ir dogmatinės teologijos profesorius (1866–1884), Kauno kalėjimo 

kapelionas (nuo 1871 m.), Žemaičių kunigų seminarijos inspektorius (nuo 1874 m.), Žemaičių vyskupi-

jos katedros kapitulos kanauninkas (nuo 1879 m.), Žemaičių vyskupijos vyskupo padėjėjas (1884–1897), 

Seinų vyskupas (1897–1902), vertėjas, poetas, kalbininkas, lietuvių dialektologas ir lietuvių kalbos gra-

matikos terminų kūrėjas Baranauskas Antanas. Gimė 1835-01-17 Anykščiuose. 
 

 35 metai, kai Vilniuje 1987-11-26 mirė (palaidotas Karveliškų kapinėse) fizikas, Vilniaus uni-

versiteto Teorinės fizikos katedros dėstytojas (1969–1986), docentas (1984), fizikos ir matematikos mo-

kslų daktaras (1983), profesorius (1986), mokymo priemonių aukštųjų mokyklų studentams bei 188 mo-

kslinių publikacijų autorius Kupliauskis Zigmas. Gimė 1943-09-07 Mažeikių rajono Bugenių kaime. 
 

70 metų, kai Mažeikių rajono Auksūdžio kaime 1952-11-27 gimė teisininkas, M. Lomonoso-

vo universiteto Teisės fakulteto aspirantas (1976–1980), socialinių mokslų daktaras (1982), VU Teisės 

fakulteto Valstybinės teisės katedros dėstytojas (1975–1976) bei vyr. dėstytojas (1980–1987),VU Teisės 

fakulteto Konstitucinės ir administracinės teisės katedros docentas (nuo 1987 m.), LR Vyriausiosios rin-

kimų komisijos pirmininko pavaduotojas (1993–1996), LR Seimo Valstybės ir teisės komiteto patarėjas 

(1993–1996), LR Konstitucinio Teismo teisėjas (1996–2005), LR Seimo kontrolierius (nuo 2005 m.), 

LR Seimo kontrolierių įstaigos vadovas (nuo 2013 m.), Europos ombudsmenų instituto valdybos narys 

(nuo 2013 m.), VU Teisės fakulteto partnerystės profesorius (nuo 2017 m.), teisėtyrininkas konstitucio-

nalistas, knygų apie teisę bendraautorius bei straipsnių apie teisę autorius Normantas Augustinas. 
 

80 metų, kai Mažeikių rajono Purvėnų kaime 1942-11-28 gimė energetikas, šiluminės fizikos 

specialistas, Pavenčių cukraus fabriko direktorius (1977–1980, 1991–1995), Kauno technologijos uni-

versiteto dėstytojas (1992–2005), profesorius (1992), daugiau kaip 60 mokslinių straipsnių ir 30 išradi-

mų autorius Narbutas Simonas. 
 

100 metų, kai Joniškio rajono Žagarės mieste 1922-11-30 gimė skautas, Mažeikių vaistinės 

asistentas-praktikantas (1943), provizorius-chemikas, Kauno universiteto Medicinos fakulteto Vaistų 

formų ir Galeno preparatų technologijos katedros dėstytojas (1947–1951), Kauno medicinos instituto 

(KMI) Medicinos fakulteto dėstytojas (1951–1997), farmacijos istorikas (nuo 1957 m.), KMI Farmacijos 

ir stomatologijos fakulteto prodekanas (1957–1963), docentas (1978), Lietuvos farmacininkų mokslinės 

draugijos valdybos narys (1964–1987), Kauno medicinos instituto patalpose Lietuvos farmacijos muzie-

jaus įkūrėjas (1973), Latvijos medicinos istorijos muziejaus Paulio Stradinio vardo premijos laureatas 

(1989), mokslinių straipsnių apie farmaciją ir jos istoriją autorius Kaikaris Alfonsas. Mažeikių valstybi-

nėje gimnazijoje mokėsi 1934–1941 m. Mirė 1997-12-19 Kaune, palaidotas Panemunės kapinėse. 
 

GRUODIS 
 

 15 metų, kai Mažeikių rajono Antanavos kaime 2007-12-02 mirė 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 bei 

Virvytės upių statytojas Čepas Česlovas. Gimė 1941-01-04 Raseinių rajono Šilininkų kaime. 
 

 25 metai, kai Viekšnių mieste 1997-12-04 įregistruotas Mažeikių rajono ligonių astmos klu-

bas, NVO asociacijos narys. 
 

 10 metų, kai mieste 2012-12-07 buvo įregistruota pelno nesiekianti visuomeninė organizacija, 

Mažeikių trečiojo amžiaus universitetas. Pirmoji rektorė – Ona Venslovienė. 
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 145 metai, kai Varšuvoje (Lenkija) 1877-12-12 žuvo chirurgas, itin reto XIX a. vidurio lietu-

viškosios kartografijos brėžinio – Žemaičių vyskupijos žemėlapio sudarytojas (1855), Varšuvos medici-

nos akademijos ir Varšuvos universiteto profesorius (nuo 1857 m.), straipsnių bei knygų apie mediciną 

autorius, spaudos bendradarbis Juzumas Juozapas (Polikarpas Girštautas). Gimė 1825-10-26 Sedos 

valsčiaus Rubikų kaime. 
 

 20 metų, kai mieste 2002-12-13 pastatytas 100 m aukščio naujasis Mažeikių televizijos bo-

kštas. 
 

 100 metų, kai Varšuvoje (Lenkija) 1922-12-16 mirė (palaidotas Varšuvos Šv. Jono katedros 

kriptoje) žemaičių bajoras, statybos inžinierius, hidroelektrinių statybų vadovas, Šveicarijos elektrifika-

cijos pradininkas, Šveicarijoje Ciuricho politechnikos instituto profesorius (1907), Lozanoje (Šveicarija) 

veikusios draugijos „Lenkija ir karas“ narys, Šveicarijoje Ciuricho politechnikos instituto Vandens staty-

bos fakulteto dekanas (1913–1920), Lenkijos viešųjų darbų ministras (1920–1922), Lenkijos užsienio 

reikalų ministras, pirmasis Lenkijos prezidentas (1922), Lenkijos vyriausybės atstovas Vilniaus krašte 

Narutavičius Gabrielius. Gimė 1865-03-17 Telšiuose. Vaikystėje su motina bei broliu Stanislovu gyve-

no Mažeikių rajono Renavo dvare, kurio savininkas baronas Antanas Renė 1868–1871 m. privačiu mo-

kytoju buvo nusamdęs pirmųjų lietuviškų kalendorių leidėją, publicistą, vertėją Lauryną Roką Ivinskį.  
 

 15 metų, kai 2007-12-22 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Nr. 1K-1210 buvo patvir-

tintas Mažeikių rajono Židikų miestelio herbas. Etalono autorius – dailininkas Rolandas Rimkūnas. 
 

 65 metai, kai Šiauliuose 1957-12-25 gimė Vilniaus miesto greitosios medicinos tarnybos sto-

ties felčeris (1978–1980), Vilniaus miesto Klinikinės ligoninės gydytojas internas (1981–1982), Kuršėnų 

ligoninės chirurgas ordinatorius (1982–1995), Šiaulių rajono „Lions“ klubo prezidentas (2006–2007) bei 

narys, Kuršėnų ligoninės Chirurginių ligų skyriaus vedėjas (1996–2003), Kuršėnų ligoninės direktorius 

(2003–2016), chirurgas Krilius Arvydas. Mokėsi 1964–1965 m. Mažeikių vidurinėje mokykloje. 
 

 65 metai, kai Mažeikiuose 1957-12-27 mirė (palaidotas miesto kapinėse) Širvintų rajono Še-

šuolių miestelio vargonininkas (1902–1904), Mažeikiuose vienas iš pirmojo lietuviško vakaro organiza-

torių (1905), carinės Rusijos kariuomenėje rusų ir lenkų kalbų vertėjas bei pulko orkestro klarnetistas 

(1906–1909), pirmasis Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios vargonininkas bei choro vadovas 

(1905–1906, 1909–1913, 1918–1940, 1941–1956), Mažeikiuose lietuvių „Saulės“ pradžios mokyklos 

muzikos mokytojas (1909–1913), Mažeikių gimnazijos muzikos mokytojas bei mokinių choro vadovas 

(1919–1930), Kretingos rajono Notėnų kaimo vargonininkas (1940–1941), politinis kalinys (1945), są-

jungos Vilniui vaduoti Mažeikių skyriaus vykdomojo komiteto pirmininkas, Lietuvos prekybininkų ir 

amatininkų sąjungos Mažeikių skyriaus pirmininkas, Mažeikių apskrities valdybos narys, muzikos pro-

paguotojas Pukevičius Karolis. Gimė 1885-01-12 Anykščių apskrities Pakalniškių vienkiemyje. 
 

 25 metai, kai Vilniuje 1997-12-27 mirė kraštotyrininkė, literatė, Viekšnių krašto tautosakos, 

papročių, etnografijos rinkėja ir 16 iliustruotų aplankalų sudarytoja (1965–1986), liaudies kūrybos puo-

selėtoja Urbienė (Lengvenaitė) Amelija. Mokėsi Viekšnių liaudinėje mokykloje (1920–1922), Viekš-

nių vidurinėje mokykloje (1922–1924), Mažeikių progimnazijoje (1924–1925). Gimė 1909-05-15 Dau-

barių kaimo dvare. 
 

 110 metų, kai Telšių apskrities Plungės valsčiaus Kepurėnų kaime 1912-12-28 gimė Telšių 

Švč. Mergelės Marijos bažnyčios vikaras (1938–1939), Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vikaras 

(1939–1941), Skuodo rajono Mosėdžio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios vikaras (1941–1942), Plungės 

rajono Alsėdžių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios vikaras (1942–1943), Šilalės 

rajono Kaltinėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vikaras (1943–1944), Mažeikių rajono Žemalės Vieš-

paties apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios ir Plungės rajono Spraudžio Šv. apaštalo Pauliaus 

bažnyčios klebonas (1945–1946), Kauno Šv. Antano Paduviečio bažnyčios vikaras (1946–1947), trem-

tinys (1947–1956), Kauno Šv. Antano Paduviečio bažnyčios vikaras (1956–1957), Plungės rajono Rieta-

vo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios altaristas (1957–1960), Skuodo rajono Šačių Šv. Jono Krikštytojo 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Lenkija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vilniaus_kra%C5%A1tas


bažnyčios klebonas (1960–1986) Senkus Vincentas. Mirė 1986-04-29 Skuodo rajono Šačių kaime, pa-

laidotas Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šventoriuje. 
 

 90 metų, kai Mažeikių apskrities Sedos valsčiaus Nausodės kaime 1932-12-28 gimė kalbinin-

kas, Mažeikių rajono laikraščio „Komunistinis rytojus“ (nuo 1990 m. „Santarvė“) redakcijoje korekto-

rius (1954–1957) bei Laiškų ir masinio darbo skyriaus vedėjas (1957–1958), Mažeikių darbo jaunimo 

vidurinės mokyklos lituanistas (1957–1958), Mažeikių rajono Tirkšlių vidurinės mokyklos direktorius 

(1959–1963), filologijos mokslų daktaras (1968), Vilniuje Pedagogikos mokslinio tyrimo instituto vy-

resnysis mokslo darbuotojas ir mokslinis sekretorius (1966–1973), Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos 

katedros dėstytojas (1973–1990), Vilniaus universiteto Kauno vakarinio fakulteto Lietuvių kalbos ir lite-

ratūros katedros vedėjas ir dėstytojas (1973–1977), docentas (1975), ilgametis respublikinio moksleivių 

kūrybos konkurso vertinimo komisijos narys, stilistikos pratybų rinkinių mokyklai bei knygų, mokslinių 

straipsnių apie stilistiką, leksiką ir lietuvių kalbos dėstymo metodiką autorius Šoblinskas Adomas. Mirė 

1990-04-03 Vilniuje, palaidotas Kauno rajono Karmėlavos kapinėse. 

 

 

 

 

  Minėtinų datų kalendorių paruošė Skaitytojų aptarnavimo  

  skyriaus vyresnioji bibliografė Janina Dambrauskaitė 

 

 

http://www.mke.lt/Tirk%C5%A1li%C5%B3_vidurin%C4%97_mokykla

	SAUSIS
	VASARIS
	KOVAS
	BALANDIS
	GEGUŽĖ
	BIRŽELIS
	LIEPA
	RUGPJŪTIS
	RUGSĖJIS
	SPALIS
	LAPKRITIS
	GRUODIS

