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 485 metai, kai 1538 m. įkurta Sedos parapijinė mokykla, seniausia Mažeikių krašte.  
 

 465 metai, kai pirmą kartą 1558 m. paminėtas Šerkšnėnų kaimas.  
 

 455 metai, kai per Valakų reformą 1568 m. įkurtas Laižuvos kaimas.  
 

 455 metai, kai pirmą kartą 1568 m. paminėtas Pikelių kaimas.  
 

 440 metų, kai pirmą kartą 1583 m. paminėtas Sugaudžių kaimas.  
 

 365 metai, kai pirmą kartą 1658 m. įvardintas Leckavos miestelis.  
 

 355 metai, kai Tirkšlių bžn. santuokos metrikų knygoje 1668 m. paminėtas Troškučių kaimas.  
 

 310 metų, kai 1713 m. suteikta miestelio privilegija Žemalei.  
 

 240 metų, kai vakarinėje miesto dalyje, Varduvos upės kilpoje, 1783 m. paplatinus bei paaukšti-

nus medinę koplyčią rekonstruota liaudies architektūros formų, nedidelio tūrio, pailgo stačiakampio pla-

no, vienanavė, vienabokštė Sedos Šv. Jono Nepomuko bažnyčia. Pašventino 1793-05-28 Žemaičių pa-

vyskupis Tadas Juozapas Bukantas. Įrašyta 1993-05-19 į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros 

vertybių registrą. 
 

 235 metai, kai dvarininko Felikso Važinskio iniciatyva 1788 m. buvo pastatyta nedidelio tūrio, 

medinė, stačiakampio plano, vienanavė su trisiene apside Mažeikių raj. Pievėnų Nukryžiuotojo Jėzaus 

bažnyčia. Įrašyta 2003-12-30 į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą. Pievėnų 

bažnyčioje išlikęs vienintelis Europoje paprotys – teatralizuotas velykžydžių budėjimas per Velykas. 
 

 175 metai, kai prie Varduvos upės 1848 m. buvo pastatytas Griežės vandens malūnas, kuris 

veikė iki 1965 m.  
 

 160 metų, kai Viekšnių vlsč. Naikių kaime apie 1863 m. gimė advokatas, knygnešių rėmėjas, 

lietuviškų kalendorių rengėjas Liaugminas Juozas. Mirė 1902-03-20 Liepojoje.  
 

 155 metai, kai ant Šerkšnės upės 1868 m. pastatytas medinis Ketūnų 1-asis vandens malūnas, 

kurio įtvarai sugriuvo per 1962 m. potvynį.  
 

 155 metai, kai prie Varduvos upės 1868 m. pastatytas Ruzgų vandens malūnas, kurio užtvanka 

sugriuvo per 1964 m. potvynį.  
 

 155 metai, kai 1868 m. gimė Mažeikių raj. Laižuvos Švč. Trejybės bžn. vikaras (1887–1890), 

Šiaulių raj. Kurtuvėnų Šv. apaštalo Jokūbo bžn. vikaras (1890–1892), Šiaulių raj. Micaičių Nukryžiuotojo 

Jėzaus bžn. (1892–1897) ir Kelmės raj. Saudininkų Švč. Mergelės Marijos bžn. kuratas (1897–1899), Tel-

šių raj. Nevarėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bžn. kuratas (1899–1904), Mažeikių raj. Laižuvos Švč. Trejybės 

bžn. mansionarijus (1904–1909) ir Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio bžn. mansionarijus (1909–1921) 

Jankauskas Mykolas. Mirė 1921-08-07 Mažeikiuose. 
 

 



 135 metai, kai Mažeikiuose 1988 m. mirė (palaidotas miesto kapinėse) senienų rinkėjas, Kalnė-

nų kaime muziejėlio įkūrėjas (1925), Mažeikių „Senovės pažinimo mėgėjų kuopelės“ steigėjas ir vadovas 

(1926–1928), šapirografuoto leidinio „Praeitis“ leidėjas (1927), Kauno akių ligų gydytojas (1936–1940), 

Mažeikių akių ligų gydytojas (nuo 1940 m.), Mažeikiuose kraštotyrinio darbo pradininkas Pūnis Vladas 

(Vladislovas). Gimė 1904-02-16 Tirkšlių vlsč. Kalnėnų kaime. 
 

 125 metai, kai pagal iš Latvijos gautus brėžinius Antano Racevičiaus rūpesčiu 1898 m. pastaty-

tas trijų aukštų Purplių vėjinis malūnas, veikęs iki 1962 m. Įrašytas į Lietuvos Respublikos kultūros pa-

veldo registrą 1995-06-12 kaip turintis technologinę, istorinę ir architektūrinę vertę.  
 

 125 metai, kai miestelyje 1898 m. įkurta Laižuvos valdinė pradžios mokykla.  
 

 120 metų, kai 1903 m. gimė skautų tuntininkas, Lietuvos skautų sąjungos narys (nuo 1932 m.), 

Rokiškio, Marijampolės gimnazijų, Kauno „Aušros“ gimnazijos lituanistas (1925–1933), Mažeikių gim-

nazijos direktorius (1933–1938), Švietimo ministerijos vidurinių mokyklų inspektorius (1938–1941), Vi-

durinio mokslo departamento direktorius (1941–1943), laikinosios Lietuvos vyriausybės švietimo vice-

ministras (1941), Kauno 8-osios gimnazijos direktorius (1943 m. 3 mėn.), Lietuvos tautininkų sąjungos 

narys Rainys Juozas. Mirė 1954-01-10 Irkutsko srities Taišeto lageryje. 
 

 115 metų, kai Utenos apskr. Kaimynų kaime 1908 m. gimė puskarininkis, Mažeikių linų fabriko 

sandėlio vedėjas, Mažeikių restorano administratorius, kraštotyrininkas, Mažeikių miesto praeities puose-

lėtojas ir istorijos faktų rinkėjas, spaudos bendradarbis Radžiūnas Boleslovas (Balys). Mirė 1993 m. Ma-

žeikiuose. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) 

teisių komisijos 2000-10-18 nutarimu pripažintas kariu savanoriu.  
 

 110 metų, kai 1913 m. atidarytos pirmosios avalynės dirbtuvės Mažeikiuose.  
 

 110 metų, kai Mažeikių mieste 1913 m. įsteigta E. Levino spaustuvė ir litografija.  
 

 100 metų, kai bajoro K. Rudnicko iniciatyva prie Šerkšnės upės 1923 m. buvo pastatytas medi-

nis Bugenių vandens malūnas.  
 

 100 metų, kai po Daubiškių dvaro išparceliavimo 1923 m. buvo suformuotas Dainorių kaimas.  
 

 100 metų, kai po Daubiškių dvaro išparceliavimo 1923 m. išdalintose žemėse įsikūrė naujakuriai 

ir buvo suformuotas Daubiškių kaimas.  
 

 100 metų, kai pirmą kartą 1923 m. paminėtas Rekečių kaimas.  
 

 100 metų, kai mieste vietoj liaudies mokyklos 1923 m. įkurta Mažeikių žydų progimnazija 

„Tarbut“. Direktorius buvo inžinierius Leizeris Tovas, dirbęs iki 1925-08-01. 
 

 95 metai, kai kaimo senosiose kapinaitėse, šalia koplyčios, pavasarininkų ir mokyklos mokytojų 

bei mokinių iniciatyva 1928 m. pastatytas cementinis kryžius Lietuvos Respublikos nepriklausomybės 

dešimtmečiui pažymėti Purplių kaime. Paminklas 1986-11-05 buvo išniekintas, bet vietos žmonių dėka 

vėl pastatytas.  
 

 95 metai, kai šaulių iniciatyva 1928 m. buvo pastatytas prie Tirkšlių mokyklos medinis koplyt-

stulpis Lietuvos Respublikos nepriklausomybės dešimtmečiui pažymėti. Tirkšlių LPS iniciatyvinės 

grupės pirmininko Vinco Liaubos rūpesčiu paminklas 1989 m. buvo atstatytas.  
 

 95 metai, kai Mažeikų XIII rinktinės Sedos šaulių būrio Grūstės grandies lėšomis 1928 m. buvo 

pastatytas iš akmenų sumūrytas piramidės formos su kryžiumi viršuje paminklas Lietuvos Respublikos 

n-priklausomybės dešimtmečiui pažymėti prie Sedos-Ylakių kelio. Mūrininkas Justinas Mikalauskas. 

Sudarkytas paminklas atstatytas ir sutvarkytas 1988 m. rudenį.  
 



 95 metai, kai istorijos mokytojo, žurnalisto Stasio Ličkūno namuose (Kankinių g.) iš asmeninių 

ir „Senovės pažinimo mėgėjų kuopelės“ narių surinktų eksponatų 1928 m. įkurtas Mažeikių muziejus.  
 

 90 metų, kai Mažeikių raj. Renavo kaime 1933 m. pastatyta mūrinė, stačiakampio plano, su prie-

angiu ir bokšteliu Renavo Šv. Izidoriaus bažnyčia. Suprojektavo inžinierius technikas Liubomiras Hry-

cevičius, gyvenęs Sedos parapijoje. Pašventino 1933-06-12 Telšių vyskupas Justinas Staugaitis. Iki šiol 

nepastatytas bažnyčios bokštas, todėl pastatas neturi architektūrinės vertės. 
 

 90 metų, kai mieste 1933 m. pastatyta tradicinės bizantiškos architektūros, medinė Mažeikių 

Dievo Motinos Dangun ėmimo cerkvė. Projektą parengė kaunietis architektas Vsevolodas Kopylovas.  
 

 90 metų, kai Laižuvoje 1933 m. mirė (palaidotas miestelio kapinėse) daraktorius, draudžiamos 

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

masis pagalbininkas remontuojant Laižuvos kleboniją bei statant Švč. Trejybės bažnyčią (1890–1892), 

spaudos bendradarbis Ramanauskas Juozapas. Gimė 1856 m. Laižuvos vlsč. Žiopelių kaime. 
 

 85 metai, kai pradžios mokyklos aikštėje 1938 m. buvo pastatytas keturių dalių granito pamink-

las Lietuvos Respublikos nepriklausomybės dvidešimtmečiui paminėti Ketūnų kaime. Pašventino 

1938-05-08 šaulys kunigas Anupras Stonys. Pokario metais nugriautas, paminklo vietą žymi likę pamatai. 
 

 85 metai, kai gydytojo Vlado Burbos (1891–1966) ir jo bendradarbių rūpesčiu 1938 m. pastatyta 

100 lovų ligoninė Mažeikiuose.  
 

 85 metai, kai smuikininko ir fleitisto Juozo Remio iniciatyva 1938 m. buvo įkurtas Mažeikių 

simfoninis orkestras, gyvavęs iki 1944 m.  
 

75 metai, kai mieste 1948 m. buvo pradėti Mažeikių parko tvarkymo darbai. 
 

 70 metų, kai 1953 m. įkurtas Mažeikių raj. Bugenių medicinos punktas.  
 

 70 metų, kai 1953 m. suburtas Viekšnių kultūros namų mėgėjų teatras.  
 

 65 metai, kai Mažeikiuose 1958 m. pradėta organizuoti Derliaus šventė, įmonės ir organizacijos 

dalyvaudavo parade, kuo išradingiau pasipuošdavo mašinas ar vežimus. 
 

 60 metų, kai buvusioje kaimo špitolėje 1963 m. įkurti Mažeikių raj. Užlieknės kultūros namai.  
 

 60 metų, kai miestelyje 1963 m. veiklą pradėjo Mažeikių raj. Laižuvos kultūros namai, kurie 

2006 m. tapo kultūros centru, kuriam priklauso Purvėnų ir Auksodės kultūros namai.  
 

 50 metų, kai šalia ligoninės 1973 m. pastatyta Mažeikių poliklinika.  
 

 50 metų, kai mieste 1973 m. atidarytas Mažeikių lopšelis-darželis „Eglutė“.  
 

 45 metai, kai Mažeikių raj. Buknaičių kaime 1978 m. mirė (palaidotas Leckavos miestelio kapi-

nėse) dievdirbys, liaudies menininkas Šimkus Simonas. Gimė 1895 m. Buknaičių kaime.  
 

 45 metai, kai Mažeikių senamiesčio parko stadione 1978 m. birželį organizuota pirmoji pučia-

mųjų instrumentų orkestrų „Žemaičių dūdų šventė“, vykstanti kas treji metai. Tuomet dalyvavo 8 dūdų 

orkestrai, dainavo vaikų ir suaugusiųjų chorai. Meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas – Jonas Kaziūnas. 

Šventės pradininkas ir vyriausiasis režisierius – Romanas Songaila.  
 

 40 metų, kai 1983 m. spalį mirė Bugenių, Leckavos, Laižuvos, Buknaičių, Mažeikių pradinių 

mokyklų mokytoja, politinė kalinė Misiukevičienė (Silkauskaitė) Marija. Gimė 1897-03-16 Sedos vlsč. 

Girbalių kaime.  
 



 40 metų, kai Mažeikių senamiesčio parke 1983 m. rudenį buvo pastatytas granitinis paminklas 

kraštiečio aktoriaus, režisieriaus, lietuvių profesionaliojo teatro kūrėjo Juozo Vaičkaus atminimui. 

Darbo autorius – skulptorius Jonas Meškelevičius.  
 

 40 metų, kai mieste Vykdomojo komiteto pirmininko Romano Songailos iniciatyva 1983 m. bu-

vo atidarytas Mažeikių muzikos mokyklos choreografijos skyrius, 1993 m. tapęs atskira mokykla. Nuo 

įkūrimo pradžios vadovauja Jolanta (Plioplytė) Tendienė.  
 

 40 metų, kai mieste 1983 m. įsteigtas Mažeikių muzikos mokyklos dailės skyrius, 1989 m. ta-

pęs atskira mokykla. Nuo įkūrimo pradžios iki 2022 m. vadovavo direktorius Zenonas Steponavičius.  
 

 35 metai, kai fotografo, teleoperatoriaus Gintauto Aleknos iniciatyva 1988 m. įkurta pirmoji 

Lietuvoje vietinė televizija, transliavusi laidas apie Mažeikius. Veikė iki 1998 m. 
 

 35 metai, kai 1988 m. įkurta Viekšnių ateitininkų kuopa, Mažeikių raj. NVO asociacijos narė.  
 

 35 metai, kai mieste 1988 m. buvo įkurtas Mažeikių vaikų ir jaunimo tautinių šokių ansamb-

lis „Kauškutis“, kuris tais pačiais metais konkurse „Aguonėlė“ pripažintas geriausiu vaikų šokių kolek-

tyvu Lietuvoje. Tapo 1993 m. Valstybinės choreografijos premijos laureatu, 1998 m. buvo suteiktas liau-

dies kolektyvo vardas, 2011 m. įteikta „Aukso paukštės“ statutėlė. Ansamblio vadovė – choreografijos 

mokytoja ekspertė Jolanta (Plioplytė) Tendienė.  
 

 35 metai, kai 1988 m. įkurtas Mažeikių raj. Sedos etnografinis ansamblis „Rėmolee“, kuriam 

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

įvertinimo ženklas – „Aukso paukštės“ statulėlė. Etnografinio ansamblio vadovas – Gintautas Griškėnas.  
 

 35 metai, kai 1988 m. buvo įkurta Mažeikių raj. Tirkšlių kultūros centro liaudiška kapela 

„Subatvakaris“, kuri iki 2009 m. vasaros priklausė Viekšnių kultūros centrui.  
 

 30 metų, kai mieste 1993 m. įkurta Mažeikių choreografijos mokyklos modernaus šokio stu-

dija „Niuansas“. Vadovė – mokytoja ekspertė Jelena Legenzovienė.  
 

 30 metų, kai 1993 m. įkurta Mažeikių individuali įmonė „Kaukutis“, prekiaujanti dailininkų, 

tautodailininkų darbais. 
 

 30 metų, kai LPKTS Mažeikių skyriaus pirmininko Vytauto Tallat-Kelpšos rūpesčiu 1993 m. 

pastatytas medinis kryžius tautos kančių atminimui Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bžn. šventoriuje. 

Skaptavo tautodailininkas Kazimieras Krapauskas. Kryžių pašventino Telšių vyskupas Antanas Vaičius. 
 

 30 metų, kai 1993 m. atidaryta Mažeikiuose kavinė „Valina“.  
 

 25 metai, kai kapinių sargės Birutės Daunytės rūpesčiu Viekšnių senosiose kapinėse 1998 m. pa-

statytas kryžius Viekšnių apylinkėse žuvusių neatpažintų Žemaičių apygardos partizanų atminimui.  
 

 25 metai, kai 1998 m. suburta Mažeikių kultūros centro satyros ir humoro grupė „Vamzdiec“. 

Grupės vadovė – Krista Kinčienė.  
 

 25 metai, kai 1998 m. buvo įkurtas Lietuvos blaivybės draugijos „Baltų ainiai“ Mažeikių raj. 

skyrius.  
 

 25 metai, kai 3 km nuo Sedos miesto ūkininko Česlovo Čepo užsakymu 1998 m. gruodį ant Var-

duvos upės, vietoje buvusio vandens malūno, pastatyta Kulšėnų hidroelektrinė.  
 

 25 metai, kai Mažeikių raj. savivaldybės kultūros centre 1998 m. suburtas Lietuvos pensininkų 

sąjungos Mažeikių bendrijos ansamblis „Bočiai“.  
 



 25 metai, kai tikintiesiems 1998 m. sugrąžinta Mažeikių evangelikų liuteronų bažnyčia.  
 

 25 metai, kai Mažeikių raj. Viekšnių mieste, prie Biržiškų šeimos namo, 1998 m. buvo pastatytas 

unifikuotas ženklas, skirtas Nepriklausomybės Akto signatarui Mykolui Biržiškai. Ženklo architek-

tas Stasys Lankelis.  
 

 20 metų, kai mieste 2003 m. įkurta Mažeikių visuomeninė organizacija „Gerumo galia“, 

esanti NVO asociacijos narė.  
 

 20 metų, kai Mažeikių raj. Sedos kultūros centro iniciatyva 2003 m. surengtas pirmasis respub-

likinis folkloro festivalis „Geid vuolungele“. Savo programas pristatydavo folkloriniai kolektyvai, vyk-

davo vakaronė ir „Truopniuojė šuokiejė“ rinkimai.  
 

 20 metų, kai Mažeikiuose 2003 m. lapkritį įkurtas klubas „Mano namai“, esantis NVO 

asociacijos narys. Pirmasis vadovas – Tolišius Pranciškus.  
 

 20 metų, kai ant Ventos upės 2003 m. atstatyta Jautakių (arba Stulpino) malūno užtvanka ir 

įrengta vagos tipo hidroelektrinė, priklausanti UAB „Eltekma“.  
 

 20 metų, kai prie kelio Mažeikiai-Seda 2003 m. atidengtas 2-jų dalių Mažeikių raj. Šerkšnėnų 

kaimo riboženklis. Darbo autorius – drožėjas Vaidas Šopauskas.  
 

 20 metų, kai Mažeikiuose 2003 m. įkurta Pauliaus Daujoto akmens apdirbimo „PD studija“, 

vienintelės Lietuvoje specializuotos meninio akmens apdirbimo dirbtuvės, atstovaujančios senąsias ak-

mentašystės tradicijas.  
 

 20 metų, kai 2003 m. įkurtas Mažeikių diagnostikos centras „Medea“.  
 

 15 metų, kai šalia Mažeikių-Skuodo kelio, priešais tiltą per Ventos upę, 2008 m. pradėjo veikti 

ekologiški ir atitinkantys visus ES standartus Mažeikių buitinių nuotėkų valymo įrenginiai.  
 

 15 metų, kai 2008 m. įkurtas jaunųjų šaulių būrys Mažeikių raj. Pikelių miestelyje.  
 

 15 metų, kai Mažeikių raj. Viekšnių mieste 2008 m. ant senųjų pamatų atstatytas Biržiškų šei-

mos namas. Pasinaudota išlikusiomis nuotraukomis ir išsaugotais senais statybos dokumentais. Restaura-

vimo projekto autorius – architektas Kęstutis Bubnaitis.  
 

 15 metų, kai 2008 m. įkurtas Mažeikių raj. savivaldybės kultūros centro vaikų folkloro an-

samblis „Alksniokā“, kuriam 2012 m. įteikta respublikinė nominacija „Aukso paukštė“.  
 

 10 metų, kai mieste 2013 m. pastatytas medinis koplytstulpis Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo 

bažnyčios šventoriuje. Medžio drožėjas –tautodailininkas Viskantas Antanas.  
 

 10 metų, kai Mažeikiuose 2013 m. suburtas motociklininkų klubas „Ašviniai MCC“.  
 

 5 metai, kai Mažeikių raj. Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos fasadas 2018 m. rugpjūtį 

padabintas gatvės menininkės Ievos Olimpijos Voroneckytės ant sienos purškiamaisiais aerozoliniais 

dažais tapytu rašytojos Šatrijos Raganos portretu.  
 

SAUSIS 
 

 135 metai, kai Laižuvoje 1888-01-01 gimė vienas iš katalikų jaunimo organizacijos „Lietuvos 

vyčiai“ steigėjų, spaudos bendradarbis Būgnaitis (Būgnavičius) Steponas. Mirė 1968-07-07 JAV Masa-

čiusetso valstijos Vorčesterio mieste.  
 



 100 metų kai Šiaulių apskr. Gruzdžių vlsč. Dauginčių kaime 1923-01-01 gimė Kelmės raj. Šau-

kėnų Švč. Trejybės bžn. vikaras (1951–1952), Mažeikių raj. Leckavos Šv. Lauryno bžn. statytojas (1958) 

bei klebonas (1952–1963), Šilalės raj. Pajūrio Švč. Trejybės bžn. klebonas (1963–1967), Plungės raj. Že-

maičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bžn. altarista (1967), Rietavo Šv. arkangelo My-

kolo bžn. vikaras (1967–1970), Mažeikių raj. Laižuvos Švč. Trejybės bžn. klebonas (1970–2003), Mažei-

kių Švč. Jėzaus Širdies bžn. rezidentas kunigas jubiliatas (2003–2006) Venckus Pranas. Mirė Mažei-

kiuose 2006-12-06, palaidotas Šiaulių raj. Šakynos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios šventoriuje.  
 

 85 metai, kai prie apylinkės teismo 1938-01-01 įsteigta Mažeikių apskrities ipotekos įstaiga. 
 

 75 metai, kai Šiaulių raj. Katiliškių kaime 1948-01-01 gimė Uosto sanitarijos ir epidemiologijos 

stoties Sanitarinio karantininio skyriaus vyresnysis gydytojas epidemiologas (1971–1974), Uosto sanitari-

jos ir epidemiologijos stoties vyriausiasis gydytojas (1974–1979), Klaipėdos vykdomojo komiteto Svei-

katos apsaugos skyriaus vedėjas (1979–1986), Sveikatos apsaugos ministerijos Sanitarijos ir epidemiolo-

gijos valdybos viršininkas (1986–1990), Respublikinio higienos centro Ypatingų situacijų higieninės prie-

žiūros skyriaus vedėjas (1990–1991), Radiologijos laboratorijos vedėjas (1991–1996), vyriausiasis gydy-

tojas higienistas (1996), aukščiausios kvalifikacinės kategorijos bendrosios higienos gydytojas, Lietuvos 

higienistų ir epidemiologų draugijos pirmininkas (1995–1997) ir narys, Radiacinės saugos centro direkto-

rius (nuo 1996 m.), Lietuvos radiacinės saugos draugijos pirmininkas (2001–2003) bei narys, Tarptautinės 

radiacinės saugos asociacijos narys, Tarptautinės radioekologų sąjungos narys, Vilniaus radiologų drau-

gijos narys, mokslinių straipsnių autorius Mastauskas Albinas. Mokėsi 1954–1965 m. Mažeikių viduri-

nėje mokykloje. 
 

 40 metų, kai mieste 1983-01-01 atidarytas Mažeikių lopšelis-darželis „Gintarėlis“.  
 

 30 metų, kai mieste 1993-01-01 atidaryti Mažeikių nakvynės namai. 
 

 140 metų, kai Šiaulių apskr. Žagarės vlsč. Alsių kaime 1883-01-02 gimė bendrosios praktikos 

gydytojas, Laižuvos miestelio gydytojas (1911–1914), Vilniuje Lietuvių draugijos nuo karo nukentėju-

siems šelpti gydytojas (1915), Padniestrėje rusų kariuomenės gydytojas (1916–1918), Akmenėje privataus 

kabineto steigėjas ir gydytojas (1918–1919), Mažeikių apskr. vyriausiasis gydytojas (1919–1944), Mažei-

kių šaulių 13-osios rinktinės sanitarinės dalies viršininkas (1939), Mažeikių apskr. epidemiologas (1944–

1945), Mažeikių ligoninės Užkrečiamųjų ligų skyriaus vedėjas (1945), Mažeikių apskr. medicinos teismo 

ekspertas (1946–1957), Mažeikių poliklinikos paauglių kabineto vedėjas (1947–1957), tremtinys, patolo-

gas Tautvaišas Povilas. Mirė 1957-05-12 Mažeikiuose, palaidotas miesto kapinėse.  
 

 70 metų, kai Skuodo raj. Vizgaudžių kaime 1953-01-02 gimė Mažeikių raj. Laižuvos 8-metės 

mokyklos lituanistas (1976–1980), Mažeikių 5-osios vidurinės mokyklos lituanistas (1980–1993), Mažei-

kių Merkelio Račkausko gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas ekspertas (1992–2017) ir teatro mokytojas 

metodininkas, Mažeikių raj. savivaldybės tarybos narys (1997–2003), Šatrijos Raganos premijos laureatas 

(1999), Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos pirmininkas (2002–2004), Metų mokytojas 2009, 

Mažeikiuose vienas iš Juozo Vaičkaus Skrajojamojo teatro atkūrimo iniciatorių (2010), Mažeikių krašto 

kultūros premijos laureatas (2012), Mažeikių kultūros centro Juozo Vaičkaus Skrajojamojo teatro režisie-

rius (nuo 2018 m.), Lietuvos suaugusiųjų mėgėjų teatrų XXIV apžiūros-šventės „Atspindžiai“ geriausias 

spektaklių režisierius (2018), Mažeikių Rotary klubo narys, ilgametis respublikinio mokinių meninio skai-

tymo konkurso vertinimo komisijos narys, lietuvių kalbos ir literatūros vadovėlių recenzentas, masinių 

renginių režisierius Januška Martynas. 
 

 30 metų, kai Mažeikių raj. Tirkšlių miestelyje 1993-01-03 mirė buhalteris, daugkartinis Mažeikių 

raj. šachmatų čempionas Vitkus Alfonsas. Gimė 1916-03-20 Mažeikių raj. Tirkšlių miestelyje.  
 

 145 metai, kai Joniškio apskr. Žagarės vlsč. Bandorio kaime 1878-01-04 gimė provizoriaus padė-

jėjas Rusijos vaistinėse (1899–1905), Žagarėje revoliucinio judėjimo dalyvis (1905), Anykščių raj. Kavar-

sko miesto vaistinės vaistininkas (1906–1915), Lietuvių katalikų blaivybės draugijos Kavarsko skyriaus 

valdybos pirmininkas (1912–1913), Žagarėje išsinuomotos vaistinės vaistininkas (1926–1931), Mažeikių 



apskr. Laižuvos miestelio vaistinės savininkas ir vaistininkas (1931–1940) ir nacionalizuotos vaistinės ve-

dėjas (1940–1950), lietuviškos spaudos bendradarbis Kaikaris Antanas. Mirė 1950-12-21 Mažeikių raj. 

Laižuvos miestelyje, palaidotas Laižuvoje.  
 

 55 metai, kai Mažeikių raj. Sedos mieste 1968-01-07 gimė skulptorius, instaliacijų, lėlių ir kos-

tiumų teatrams kūrėjas, grupuotės „DDD“ narys (nuo 1997 m.), meninių akcijų ir gatvės meno festivalių 

rengėjas Jankauskas Donatas (Duonis).  
 

 55 metai, kai Kaune 1968-01-07 mirė (palaidotas Vilniuje, Antakalnio kapinėse) Bolgrado (Ode-

sos sritis) ir Chersono gimnazijų mokytojas (1910–1920), Panevėžio berniukų gimnazijos bei mokytojų 

seminarijos mokytojas (1921–1923), Mažeikių progimnazijos pirmasis direktorius ir Kaune Lietuvos uni-

versiteto lotynų kalbos dėstytojas (1923–1927), Švietimo ministerijos vidurinių mokyklų inspektorius-

vizitatorius (1927–1940), LDK Gedimino 3-iojo laipsnio ordino kavalierius (1930), Kauno 3-iosios gim-

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

1949) ir Vilniaus universitetų klasikinės filologijos profesorius (1949–1967), Lietuvos nusipelnęs mokslo 

veikėjas (1965), antikos rašytojų kūrinių vertėjas, graikų kalbos gramatikos, lotynų kalbos vadovėlių auto-

rius, literatūros tyrinėtojas, spaudos bendradarbis Račkauskas Melchioras-Fabijonas. Gimė 1885-01-06 

Šiaulių apskr. Papilės vlsč. Šiaudinės kaime.  
 

 110 metų, kai Mažeikių apskr. Židikų vlsč. Pikelių miestelyje 1913-01-08 gimė Lietuvos kariuo-

menės atsargos kavalerijos jaunesnysis leitenantas Adamkavičius Henrikas. Mirimo vieta bei data nėra 

žinoma.  
 

 75 metai, kai 1948-01-08 įvyko pirmosios bokso pirmenybės Mažeikiuose.  
 

 75 metai, kai Mažeikių raj. Juodeikių kaime 1948-01-09 gimė istorijos mokytojas, LKJS Mažei-

kių raj. komiteto instruktorius (1965–1966), Valstybinio radijo ir televizijos komiteto vietinių laidų kores-

pondentas-organizatorius (1966–1968), LKJS Mažeikių raj. komiteto skyriaus vedėjas, 2-asis bei 1-asis 

sekretorius (1968–1977), LKP Mažeikių raj. komiteto organizacinio skyriaus vedėjas (1977–1979), Ma-

žeikių naftos perdirbimo gamyklos LKP komiteto sekretorius (1981–1987), LKP Mažeikių raj. komiteto 

2-asis sekretorius (1987–1988), LKP Mažeikių raj. komiteto sekretorius (1989–1990), LDDP Mažeikių 

raj. tarybos pirmininkas (1990–1991), UAB „Noris“ direktorius (1991–1992), Lietuvos Respublikos Sei-

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

nafta“ degalinės vedėjas (1997–2000), Mažeikių raj. savivaldybės mero pavaduotojas (2000–2003), Lie-

tuvos Respublikos Vyriausybės atstovas Telšių apskrityje (2003–2011), Mažeikių raj. savivaldybės mero 

patarėjas (2012–2019), Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės valdybos narys Čepys Algimantas.  
 

 70 metų, kai Mažeikiuose 1953-01-09 gimė Klaipėdos respublikinės ligoninės gydytojas internas 

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

goninės vyriausiasis gydytojas (1986–2009), Lietuvos Ligoninių asociacijos prezidentas (2002), Jurbarko 

raj. savivaldybės tarybos narys (1995–1997, 2002–2007), Jurbarko Rotary klubo narys, UAB „J. Petkinio 

klinika“ direktorius (nuo 2008 m.), gydytojas echoskopuotojas-endoskopuotojas Petkinis Jonas.  
 

 135 metai, kai Plungės raj. Gečaičių kaime 1888-01-13 gimė knygnešys, revoliucijos dalyvis 

(1905–1907), Jono Karkliaus slapyvardžiu laikraščio „Darbo balsas“ redaktorius (1918), Plungės raj. Šar-

nelės pradžios mokyklos mokytojas (1920–1925), publicistas, rašytojas Mika Adomas. Gyveno ir dirbo 

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

 100 metų, kai Mažeikių apskr. Židikų valsč. Dapšių kaime 1923-01-13 gimė teologijos daktaras 

(1954), Romos Šv. Uršulės vienuolių kongregacijos namų ateitininkų vadovas, JAV Niujorko valstijos 

Albany vyskupijos santuokų tribunolo auditorius, tarptautinio katalikų pasauliečių pirmojo kongreso or-

ganizacinio komiteto narys (1955), Šv. Rožės Limietės koledžo teologijos dėstytojas (1961–1969), JAV 

Niujorko valstijos Vatervlieto Šv. Brigitos parapijos klebonas (1969–1989), JAV Niujorko valstijos Ams-

terdamo Šv. Kazimiero lietuvių parapijos klebonas (1991–1998) Grabys Juozas. Mirė 2007-10-22 JAV 

Konektikuto valstijos Putnamo miesto Jurgio Matulaičio slaugos namuose.  
 



 75 metai, kai Šilalės raj. Požerės kaime 1948-01-14 mirė (palaidotas Požerės Kristaus Atsimainy-

mo bžn. šventoriuje) knygnešys, žolininkas, Kelmės raj. Stulgių Šv. apaštalo evangelisto Mato bžn. vika-

ras (1892–1899) ir klebonas (1899–1919), žemės ūkio ratelio įkūrėjas (1901), žemdirbių bedrovės įkūrėjas 

(1907), Stulgių vartotojų bedrovės įkūrėjas (1908), Telšių raj. Lauko Sodos Šv. Joakimo bžn. kunigas 

(1919–1926), Kelmės raj. Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bžn. vikaras (1926–1933), 

Lietuvoje Jotvingių kryžiaus riterių ordino atkūrėjas ir kapitulos didysis kancleris (1938), Šilalės raj. Pože-

rės Kristaus Atsimainymo bžn. klebonas prelatas (1933–1948), religinės tematikos knygelių vertėjas, bro-

šiūrų apie sveikatą autorius, periodinių leidinių bendradarbis Skinderis Kaributas Antanas.  
 

 5 metai, kai Mažeikiuose 2018-01-14 mirė (palaidotas miesto kapinėse) Skuodo raj. Ylakių vidu-

rinės mokyklos mokytojas (1976–1977), Mažeikių 1-osios vidurinės mokyklos kūno kultūros mokytojas 

(1977–1985), Mažeikių 5-osios vidurinės mokyklos kūno kultūros mokytojas (1985–1992), Mažeikių raj. 

savivaldybės mero patarėjas (1992–2000), Mažeikių krepšinio komandos „Ekspromtas“ vadovas (1993–

1997), krepšinio klubo „Žemaitijos lokiai“ vadybininkas (1998–2000), Mažeikių raj. Ruzgų pagrindinės 

mokyklos direktorius (2001–2018), Mažeikių raj. tarybos deputatas (1990–1995), Mažeikių raj. savival-

dybės tarybos narys (2007–2011) Rozga Juozas. Gimė 1955-07-27 Krasnojarsko krašte.  
 

 100 metų, kai Mažeikių apskr. Židikų vlsč. Lūšės kaime 1923-01-15 gimė Romoje įkurtos Šv. 

Kazimiero lietuvių kolegijos ekonomas (1949–1995), ilgametis Italijos lietuvių bendruomenės narys ir iž-

dininkas (iki 2003 m.), monsinjoras (nuo 1968 m.), popiežiaus Pauliaus VI kapelionas (1968–1994), po-

piežiaus Jono Pauliaus II garbės prelatas (1994–1995), Vatikano Šv. Petro bazilikos kapitulos kanaunin-

kas-kooadiutorius (nuo 1995 m.), Telšių vyskupijos kunigas prelatas Jonušas Antanas. Mirė 2015-03-30 

Romoje, palaidotas Romos Verano kapinių Vatikano Kapitulos koplyčioje.  
 

 95 metai, kai Šiauliuose 1928-01-16 gimė Kupiškio vidurinės mokyklos (1948–1949) ir Radvi-

liškio raj. Baisogalos vidurinės mokyklos (1949–1954) muzikos mokytojas ir moksleivių chorų vadovas, 

Radviliškio raj. Šeduvos vidurinės mokyklos muzikos mokytojas, moksleivių dainų ir šokių ansamblio 

bei suaugusiųjų choro vadovas (1954–1959), Tauragės vidurinių mokyklų muzikos mokytojas ir moks-

leivių chorų vadovas, Tauragės kultūros namų dainų ir šokių liaudies ansamblio „Jūra“ meno vadovas ir 

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

mokytojas, moksleivių chorų vadovas (1962–1970), Lietuvos liaudies švietimo pirmūnas (1964), Lietuvos 

nusipelniusio kultūros-švietimo darbuotojo Garbės vardo nominantas (1965), Mažeikių kultūros namų 

mišraus choro „Draugystė“ vadovas (1965), Vilniaus 22-osios vidurinės mokyklos muzikos mokytojas, 

vyresniųjų klasių moksleivių choro „Vieversys“ vadovas (1972–1991), Vilniaus skaičiavimo mašinų ga-

myklos vyrų choro „Elektronika“ meno vadovas ir dirigentas (1973–1977), Vilniaus medicinos darbuoto-

jų moterų choro steigėjas ir vadovas (1974), Tauragės, Mažeikių, Vilniaus ir respublikinių dainų švenčių 

dirigentas (1965, 1969, 1987), chorų apžiūrų bei konkursų vertinimo komisijos narys arba pirmininkas 

Urbonavičius Vytautas. Mirė 1991-08-14 Vilniuje.  
 

 20 metų, kai Palangoje 2013-01-17 mirė (palaidotas JAV Ilinojaus valstijos Čikagos lietuvių tau-

tinėse kapinėse) skautas, Vokietijoje Ingolštato lietuvių gimnazijos psichologijos mokytojas, koncerno 

„General Elektric“ gamyklos darbuotojas, inžinierius, firmos „Mcdonald“ restoranų įrangos konstrukto-

rius, poetas, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narys, steigėjas savo vardo premijos geriausiems Mažeikių 

Merkelio Račkausko gimnazijos jauniesiems poetams (1995), Vinco Kudirkos „Varpo“ premijos laureatas 

(1997), filosofas, vertėjas Remys Donius. Gimė 1925-02-10 Mažeikiuose.  
 

 10 metų, kai JAV Čikagos priemiestyje, Lemonte, 2013-01-17 mirė (palaidota JAV Ilinojaus val-

stijos Čikagos lietuvių tautinėse kapinėse) poetė, Čikagos lituanistinės 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). Gimė 1927-07-05 Mažeikiuose.  
 

 95 metai, kai Mažeikiuose 1928-01-18 gimė jūrų skautas, lietuvių savisaugos dalinių karininkas, 

Kanados karo aviacijos dalinio Prancūzijoje lakūnas, vyresnysis leitenantas Navikėnas Algimantas. Žu-

vo 1955-02-19 Vakarų Vokietijoje prie Cveibrucheno, palaidotas Prancūzijoje.  

https://lt.wikipedia.org/wiki/Ruzg%C5%B3_pagrindin%C4%97_mokykla
https://lt.wikipedia.org/wiki/Ruzg%C5%B3_pagrindin%C4%97_mokykla
https://lt.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%BEeiki%C5%B3_rajono_taryba_1990-1995_m.
https://lt.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%BEeiki%C5%B3_rajono_savivaldyb%C4%97s_taryba_2007-2011_m.
https://lt.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%BEeiki%C5%B3_rajono_savivaldyb%C4%97s_taryba_2007-2011_m.


 

 60 metų, kai Mažeikių raj. Ukrinų kaime 1963-01-18 gimė agronomas, vadybos ir verslo admi-

nistratorius, AB „Mažeikių nafta“ Ūkinio cecho viršininkas (1984–1992), AB „Mažeikių nafta“ Komerci-

nio skyriaus direktoriaus pavaduotojas (1992–1995), Lietuvos ir Airijos degalinių tinklo UAB „Kvistija“ 

įkūrėjas (1995) ir generalinis direktorius, Mažeikių verslininkų asociacijos narys (2002), Mažeikių Rotary 

klubo narys (2008), Mažeikių raj. savivaldybės tarybos narys (2014–2019), Šiaulių pramonės prekybos 

rūmų narys Eidimtas Virgilijus.  
 

 10 metų, kai Mažeikių raj. Leckavos miestelyje 2013-01-18 mirė (palaidotas miestelio kapinėse)  

Mažeikių raj. Pikelių bibliotekos vedėjas (1955–1956), 1-ojo atskyrio šachmatininkas (1961), Lietuvos 

šaudymo iš lanko federacijos sekretorius, Mažeikių raj. Leckavos bibliotekos vedėjas (1956–1976), Ma-

žeikių centrinės bibliotekos direktoriaus pavaduotojas (1976–1997), Lietuvos kultūros žymūnas (1982) 

Stančius Vaclovas. Gimė 1932-11-28 Mažeikių raj. Pumpurų kaime.  
 

 90 metų, kai Tauragėje 1933-01-19 mirė (palaidotas Kelmės raj. Tytuvėnų miesto kapinėse) kny-

gnešys, Tytuvėnuose slaptos lietuviškų raštų platinimo draugijos „Trimitas“ narys (1903–1904), Eržvilko 

vartotojų draugijos krautuvės vedėjas (1909), Tytuvėnų vartotojų draugijos laisvasis praktikantas (1909), 

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

cijos departamento ir Šiaulių srities vartotojų bendrovių sąjungos instruktorius (1919–1921), Lietuvos ka-

talikų draugijos „Blaivybė“ centro valdybos narys (1920), Lietuvos Respublikos Steigiamojo Seimo narys 

(1920–1922), Lietuvos Respublikos 1-ojo Seimo narys (1922–1923), Žemės ūkio ministerijos patarėjas ir 

revizorius (1923), Lietuvos kooperatyvo centro valdybos narys (1925), Dusnūnų girininkas (1926), spaus-

tuvės „Šviesa“ vedėjas (1927), Valstybės kontrolės vyriausiasis revizorius Tauragės, Raseinių apskritims 

Akmenskis Juozas. Gimė 1882-07-30 Raseinių apskr. Kelmės vlsč. Kaniūkų kaime.  
 

 100 metų, kai Šiaulių apskr. Tryškių vlsč. Maldenių kaime 1923-01-20 gimė publicistė, poetė, 

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 ak-

torė (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 lituanistė (1964–1970), Akmenės cemento gamyklos profsąjungi-

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

tūros rūmų liaudies teatro režisierė (1973–1990), Žemaičių rašytojų sambūrio narė, Lietuvos meno savi-

veiklos žymūnė, LPS Naujosios Akmenės iniciatyvinės grupės narė (nuo 1988 m.), Lietuvos politinių ka-

linių ir tremtinių sąjungos Naujosios Akmenės filialo valdybos pirmininkė (1989–1991), Lietuvos tremti-

nių sąjungos Naujosios Akmenės skyriaus narė (nuo 1991-05-28), Akmenės raj. tarybos deputatė (1990–

1995), Žemaičių kultūros draugijos valdybos narė Niūniavaitė Stasė. Mokėsi 1934–1939 m. Viekšnių 

valstybinėje progimnazijoje. Mirė 2002-07-02 Telšiuose, palaidota Telšių raj. Tryškių miestelio kapinėse.  
 

 95 metai, kai Mažeikiuose 1928-01-22 gimė lietuvių išeivijos skulptorius, tapytojas grafikas, ko-

liažų, graviūrų ir lino raižinių kūrėjas, modernistas Gailius Pranas. Mirė 2015-12-12 Paryžiuje.  
 

 10 metų, kai JAV Ilinojaus valstijos Bloomingdalo mieste 2013-01-22 mirė (palaidotas Lemonto 

Šv. Kazimiero kapinėse) gydytojas patologas, medicinos mokslų daktaras (1947), Pasaulio ir Amerikos 

lietuvių gydytojų sąjungos narys, JAV lietuvių rašytojų draugijos narys, ateitininkų medikų korporacijos 

„Gaja“ narys, poetas, JAV Lietuvių rašytojų draugijos literatūrinės premijos laureatas (2006), dailininkas 

tapytojas Lipskis Antanas. Baigė 1940 m. Mažeikių valstybinę gimnaziją. Gimė 1917-03-24 Viekšnių 

vlsč. Čekų kaime.  
 

 120 metų, kai Raseinių apskr. Viduklės miestelyje 1903-01-23 gimė Papilės, Degimų, Šiaulėnų 

ir Mažeikių mokyklų mokytojas (1918–1922), Klaipėdos muitinės valdininkas, Kaune „Vilkolakio“ ir 

„Tautos“ teatrų aktorius (1923–1925), Kauno Valstybės teatro aktorius (1926–1936, 1938–1940), Valsty-

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

Niujorko miesto Bruklino raj. dramos studijos dėstytojas, Vokietijoje Augsburgo bei Detmoldo tremtinių 

dramos trupės vadovas ir aktorius (1944–1947), JAV Masačusetso valstijos Bostono miesto Dramos studi-



jos vadovas (1949), Niujorko rusų dramos teatro aktorius (1949), Bostone lituanistinės mokyklos mokyto-

jas (1949–1950), Bostone Dramos studijos vadovas (1949–1951), Niujorke Naujojo teatro aktorius 

(1951–1952), Niujorke Dramos studijos steigėjas ir dėstytojas (1952), Vašingtone radijo stoties „Ameri-

kos balsas“ diktorius (1953–1973), JAV lietuvių koncertų, minėjimų deklamatorius Kačinskas Henrikas. 

Mirė 1986-09-28 JAV Floridos valstijos Sunny Hilso miestelyje.  
 

 20 metų, kai Vilniuje 2003-01-25 mirė Chemijos ir cheminės technologijos instituto jaunesnioji 

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

daktarė (1961), 60 mokslinių publikacijų, 5 išradimų bendraautorė Ramanauskienė (Rimdžiūtė) Dalia 

Barbora. Baigė 1952 m. Sedos vidurinę mokyklą. Gimė 1935-01-04 Raseinių raj. Šiluvos mieste-lyje.  
 

 115 metų, kai Vilniuje 1908-01-26 mirė (palaidotas Vilniaus Bernardinų kapinėse) bajoras, dva-

rininkas, matematikas, inžinierius, lietuvių raštijos puoselėtojas ir lietuviškos spaudos platintojas, lietuvių 

studentų kuopelės laikraščio „Kalvis melagis“ bendradarbis ir Petrapilio lietuvių studentų draugijos orga-

nizatorius, Biblijos į lietuvių kalbą vertėjas, aušrininkas Panceržinskis (Pančerinskis) Česlovas. Gimė 

1854-07-13 Viekšnių vlsč. Ašvėnų dvare. 
 

 10 metų, kai JAV 2013-01-29 mirė (urna 2013-06-05 palaidota Akmenės raj. Papilės miestelio 

kapinėse) gydytojas, Italijoje lietuvių pabėgėlių draugijos pirmininkas, vienas iš Italijoje leisto lietuvių 

laikraščio „Prošvaistė“ steigėjų ir redaktorių, JAV Detroito universiteto lietuvių studentų draugijos (1954) 

ir Vokietijos lietuvių studentų sąjungos pirmininkas (1958), JAV Ilinojaus ir Floridos valstijose privatus 

šeimos gydytojas (1964–1993), klinikos „Good Samaritan Center“ skurdžiai gyvenantiems žmonėms stei-

gėjas ir vadovas (1992–2006), Akmenės raj. Papilės seniūnijos kilniausio poelgio nominacijos laureatas 

(1999), mecenatas Narščius Kazys. Baigė 1944 m. Viekšnių progimnaziją. Gimė 1924-04-03 Akmenės 

raj. Papilės miestelyje. 
 

VASARIS 
 

 130 metų, kai Mažeikių apskr. Židikų vlsč. Pikelių mietelyje 1893-02-06 gimė pedagogas, vienas 

iš kanklininkų draugijos ir „Žinijos“ bendrijos steigėjų, Vilniaus konferencijos dalyvis (1917), filosofijos 

mokslų daktaras (1920), studentų ateitininkų sąjungos vadovas (1926), Kauno S. Daukanto mokytojų se-

minarijos direktorius (1926–1932), žurnalo „Lietuvos mokykla“ redaktorius (1925–1935), Lietuvos kata-

likų mokytojų sąjungos pirmininkas (1926–1936), Kauno M. Pečkauskaitės gimnazijos steigėjas ir direk-

torius (1933–1935), Kauno konservatorijos dėstytojas (1933–1935), Klaipėdos pedagoginio instituto dės-

tytojas bei bibliotekos direktorius (1935–1941), Lietuvos žemės ūkio akademijos Dotnuvoje dėstytojas 

(1936–1940), Lietuvos švietimo tarybos narys (1939–1941), tremtinys (1941–1957), katalikiškos spaudos 

bendradarbis Ruginis Klemensas. Mirė 1989-08-14 Kaune.  
 

 105 metai, kai Židikų vlsč. Padarbų kaime buvusiame Anapolės dvare 1918-02-06 gimė dailinin-

kė, Kauno „Drobės“ fabriko darbininkė (1956–1973), vienintelės lyrikos rinktinės „Vasara laukuos“ auto-

rė (1939), poetė neoromantikė Kalpokienė (Kumpikevičiūtė) Viktorija. Mirė 2006-10-04 Kaune. 
 

 70 metų, kai Skuodo raj. Lenkimų kaime 1953-02-07 gimė Mažeikių raj. Sedos vidurinės mokyk-

los istorijos mokytoja (1975–1982), Klaipėdos raj. Gargždų vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ auklėtoja 

(19852–1985), Skuodo raj. vykdomojo komiteto Nepilnamečių reikalų komisijos atsakingoji sekretorė 

(1985–1990), Skuodo raj. savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja (1990–2017), 

Lietuvos invalidų draugijos narė Valerija Stanienė (Joneikytė).  
 

 15 metų, kai 2008-02-07 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Nr. 1K-1252 buvo patvirtintas 

Mažeikių raj. Laižuvos miestelio herbas, kurio etaloną sukūrė dailininkas Arvydas Každailis. Mėlyna-

me skydo lauke pavaizduotas kilti besiruošiantis auksinis strazdas, stovintis ant sidabrinės liepos šakelės.  
 

 80 metų, kai Akmenės raj. Žibikų kaime 1943-02-09 gimė Mažeikių raj. Užlieknės devynmetės 

mokyklos geografijos ir darbų mokytojas (1963–1994), Mažeikių raj. Buknaičių pagrindinės mokyklos 

geografijos ir gamtos mokytojas (1995–1997), Mažeikių raj. Plinkšių pagrindinės mokyklos geografijos 



ir istorijos mokytojas (1997–2006), kraštotyros būrelio vadovas Virkutis Jonas. Mirė 2006-11-21 Ma-

žeikių raj. Plinkšių kaime. Baigė 1963 m. Viekšnių vidurinę mokyklą.  
 

 85 metai, kai Mažeikių raj. Kabaldikų kaime 1938-02-10 gimė Sedos vidurinės mokyklos dailės 

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

niosios taikomosios dailės mokyklos dėstytojas (1993–1998), Telšių raj. Ryškėnų seniūnijos seniūnas 

(1995–1997), Telšių raj. meras (1997), LPS Telšių iniciatyvinės grupės narys, Lietuvos Nepriklausomy-

bės gynimo Sausio 13-osios Telšių brolijos pirmininkas, Telšių apskr. Savivaldybių priežiūros skyriaus 

vedėjas (1997–1998), VDA Telšių taikomosios dailės skyriaus dėstytojas (nuo 1998 m.), Telšių raj. savi-

valdybės tarybos narys (1997–2000), Telšių apskr. viršininko patarėjas (1999–2000), Telšių seniūnijos 

seniūno patarėjas (nuo 2000 m.), Žemaičių kultūros draugijos narys Lauraitis Antanas Algimantas.  
 

 160 metų, kai Viekšniuose 1863-02-11 mirė (palaidotas senosiose kapinėse) Vilniaus gubernijos 

valdybos raštininkas (1829–1831), Šiaulių apskr. teismo raštininkas (1834–1836), Šiaulių miesto rotušės 

sekretorius (1836–1845), Kauno civilinio teismo rūmų vertėjas (1845–1854), Kauno gubernijos iždo rūmų 

titulinis patarėjas, skraidymo aparatų išradėjas (1843–1850), sukonstruoto Žemaičių garlėkio aviatorius 

(1855), orlaivių konstruktorius (1855–1862), Lietuvos aviacijos pradininkas, filosofas, kelių knygų auto-

rius Griškevičius Emanuelis Jonas Aleksandras. Gimė 1809-01-18 Grinkiškių vlsč. prie Krakių.  
 

 100 metų, kai Anykščių vlsč. Gudonių kaime 1923-02-11 gimė Kėdainių raj. Krakių vidurinės 

mokyklos mokytojas (1946–1951), Viekšnių vidurinės mokyklos lotynų, prancūzų ir vokiečių kalbų mo-

kytojas (1951–1977), Viekšnių vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas mokymo reikalams, moky-

tojų ir mokinių dramos būrelio režisierius, docentas, Šiaulių pedagoginio instituto Pedagogikos katedros 

dėstytojas (1978–1991), Mažeikių raj. Statistikos skyriaus darbuotojas (1991), Viekšnių vidurinės moky-

klos etikos mokytojas (1996–1997), edukologijos daktaras (1993), poetas, prozininkas, spaudos bendra-

darbis, metodinių leidinių bei straipsnių apie etiką ir literatūros pedagogiką autorius Simanonis Kazys. 

Mirė 2001-02-04 Mažeikiuose, palaidotas Viekšnių miesto kapinėse.  
 

 70 metų, kai Mažeikių raj. Krakių kaime 1953-02-11 gimė Kauno valstybinio dramos teatro ak-

torė (1976–1979), Baltijos TV humoro laidos „Neeilinė Šėpa“ įvairių vaidmenų atlikėja (1997–1998), 

SIH vasaros stovyklų Druskininkuose bei Birštone renginių organizatorė (2000–2009), nuo 1983 m. Vil-

niaus teatro „Lėlė“ aktorė ir režisieriaus padėjėja Pocevičiūtė Olga.  
 

 95 metai, kai Židikų pradžios mokyklos kieme 1928-02-16 atidengtas 5 m aukščio betoninis 

obeliskas Lietuvos Respublikos nepriklausomybės dešimtmečiui paminėti. Pastatytas ant stačiakam-

pio postamento. Paminklas 1950 m. susprogdintas ir netoliese užkastas. Mokytojo Vytauto Sidabro rūpes-

čiu 1988 m. buvo surastos obelisko liekanos, statinys 1989 m. atkurtas pagal architekto Henriko Štaudės 

projektą.  
 

 80 metų, kai Krasnojarsko krašto Kansko miesto kalėjime 1943-02-16 sušaudytas Lietuvos ka-

riuomenės karininkas, Vidaus reikalų ministerijos darbuotojas (1935–1940), tremtinys Remys Bronius. 

Gimė 1907-07-28 Mažeikiuose.  
 

 95 metai, kai Mažeikių apskr. Viekšnių miestelyje 1928-02-22 gimė Raseinių apskr. laikraščio 

„Stalinietis“ redaktorius (1947–1949), laikraščio „Biržiečių tarybinis žodis“ redaktorius (1949–1950), Ra-

seinių, Tauragės, Biržų, Pasvalio apskričių laikraščio „Tiesa“ korespondentas (1947–1950), Lietuvos nu-

sipelnęs žurnalistas (1967), Vinco Mickevičiaus-Kapsuko premijos laureatas (1971), laikraščio „Tiesa“ 

korespondentas (1950–1974), dvisavaičio žurnalo „Laikas ir įvykiai“ redaktorius (1975–1988), žurnalo 

„Lietuvos ūkis“ korespondentas (1989–1992), publicistas Miniotas Vytautas. Mirė 1999-12-03 Vilniuje.  
 

 65 metai, kai Akmenės raj. Tučių kaime 1958-02-22 gimė Mažeikių raj. Laižuvos pagrindinės 

mokyklos (1980–1995) ir Mažeikių 6-osios vidurinės mokyklos lituanistė (1995–1996), Mažeikių Merke-

lio Račkausko gimnazijos lituanistė (1996–2021), lietuvių kalbos mokytoja ekspertė (1999), Šatrijos Ra-

ganos premijos laureatė (2000), Metų mokytoja 2011, Mažeikių raj. laikraščio „Santarvė“ iniciuotos no-



minacijos „Krašto metų žmogus“ laureatė (2012), tautosakos puoselėtoja ir poetinių kompozicijų kūrėja, 

literatūros mokomosios knygos bendraautorė, spaudos bendradarbė Skabickienė (Šakytė) Laima.  
 

 50 metų, kai Kretingoje 1973-02-24 gimė sportininkas kultūristas, Lietuvos kultūrizmo jaunimo 

pirmenybių absoliutus nugalėtojas (1993), Lietuvos jaunimo klubų taurės prizininkas (1993), Pasaulio 

kultūrizmo jaunimo čempionato Ispanijoje prizininkas (1993), Lietuvos jaunimo kultūrizmo taurės pirme-

nybių absoliutus laimėtojas (1994), Lietuvos kultūrizmo čempionatų laimėtojas (1995, 1998), Lietuvos 

kultūrizmo absoliutus čempionas (1999), Europos kultūrizmo čempionato laimėtojas (2001), Lietuvos 

štangos spaudimo gulint čempionas (1998, 1999, 2001, 2003), Pasaulio kultūrizmo vicečempionas (2004), 

Euro Elite Champions Tour nugalėtojas (2006), Pietų Korėjos Čedžu mieste pasaulio kultūrizmo čempio-

nas (2007), Lietuvos taurės laimėtojas (2004, 2005, 2006, 2007), sporto klubo „Mažeikių švyturys“ trene-

ris Pocius Rolandas. 
 

 20 metų, kai 2003-02-24 įregistruota Mažeikių raj. Tirkšlių seniūnijos bendruomenė. 
 

 10 metų, kai Jonavoje 2013-02-24 mirė (palaidotas Jonavos miesto Šmatų kapinėse) Mažeikių 

raj. „Kirovo“ kolūkio vyr. veterinarijos gydytojas (1980–1984), Jonavos raj. Kulvos apylinkės veterinari-

jos ligoninės vedėjas (1984–1985), Jonavos raj. veterinarijos stoties viršininkas (1985–1991), Jonavos raj. 

valstybinės veterinarijos ligoninės vyr. gydytojas (1991–1995), Lietuvos nusipelnęs žemės ūkio darbuoto-

jas, Kauno apskr. valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas (1995–2011), Nacionalinio mais-

to ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Veterinarijos rizikos vertinimo skyriaus vedėjo pavaduotojas 

(2011–2013), Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos narys Šiuparis Valius. Gimė 1957-03-30 Tau-

ragės raj. Meižių kaime.  
 

 95 metai, kai Kretingos apskr. Salantų vlsč. Juodupėnų kaime 1928-02-25 gimė Telšių raj. Ža-

rėnų vidurinės mokyklos mokytojas, Mažeikių raj. Sedos vidurinės mokyklos vokiečių kalbos mokytojas 

(1959–1971), Ketūnų aštuonmetės (vėliau Plinkšių pagrindinė) mokyklos direktorius (1974–1988), tech-

nologijų ir vokiečių kalbos mokytojas Valužis Petras. Mirė 2014-04-11 Mažeikių raj. Sedos mieste. 
 

 80 metų, kai Mažeikiuose 1943-02-26 gimė eksterjero, interjero dekoratyvinių kompozicijų kūrė-

jas, dailininkas monumentalistas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys (1975), medalininkas Kavaliauskas 

Regimantas Povilas.  
 

 75 metai, kai Biržų raj. Virškupėnų kaime 1948-02-26 gimė Biržų raj. Vabalninko sviesto gamy-

klos laborantė (1967–1968), Panevėžio ETRM ryšių operatorė (1968–1969), Vabalninko žemės ūkio te-

chnikumo bibliotekos vedėja (1969–1971), Šiaulių šilumos tinklų laborantė (1974–1985), Mažeikių raj. 

LDT vykdomojo komiteto nepilnamečių reikalų komisijos atsakingoji sekretorė (1985–1990), Mažeikių 

raj. savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja (1991–2013) Gagienė (Marcinauskaitė) Aldona.  
 

 110 metų, kai Mažeikių apskr. Pumpurų kaime 1913-02-28 gimė Lietuvos kariuomenės karinin-

kas, kavalerijos jaunesnysis leitenantas (1936), Alytuje 2-ojo ulonų pulko būrio vadas (1936–1939), leite-

nantas (1939), Technikos eskadrono telefonų būrio vadas (1939–1940), tremtinys (1941–1959), Kauno 

radijo gamyklos darbininkas (1960–1968), dimisijos majoras (1991), Aklųjų draugijos Kauno kombinato 

inžinierius technologas Mažonas Kazys. Mirė 1995-12-13 Kaune, palaidotas Romainių kapinėse.  
 

 95 metai, kai Šiauliuose 1928-02-28 gimė Kauno miesto architektūrinio savitumo kūrėjas, Kauno 

miesto architektas (1952–1976), Kauno miesto Statybos ir architektūros valdybos viršininkas ir vyriausia-

sis architektas (1976–1987), Lietuvos valstybinės premijos laureatas (1976), Ministrų Tarybos premijos 

laureatas (1983), Kauno dailės instituto Architektūros katedros dėstytojas (1987–2007), docentas (1987), 

Lietuvos kultūros fondo Kauno tarybos pirmininkas (1988–1990), Lietuvos liaudies architektas (1985), 

Architektūros riterio ordino kavalierius (1998), Metų menininkas (2006), už nuopelnus Kaunui 2-ojo 

laipsnio Santakos garbės ženklo nominantas (2014), Vytauto Didžiojo Karo muziejaus sodelio atkūrimo 

ir buvusių paminklų atstatymo iniciatorius, Lietuvos architektų sąjungos narys, knygų ir vadovėlių ilius-

tratorius, plakatų ir degtukų dėžučių etikečių kūrėjas Sprindys Algimantas Antanas. Mokėsi Mažeikių 



gimnazijoje (1943–1944) ir Viekšnių gimnazijoje (1944–1946). Mirė 2018-01-30 Kaune, palaidotas Pet-

rašiūnų kapinėse. 
 

 195 metai, kai Šiaulių apskr. Viekšnių vlsč. Žibikų kaime 1828-02-29 gimė knygnešė, daraktorė 

Beržanskienė (Šiuipytė) Barbora. Mirė 1893-06-16 Šiaulių apskr. Viekšnių vlsč. Pluogų kaime, palai-

dota Viekšnių senosiose kapinėse.  
 

KOVAS 
 

 150 metų, kai Sedos vlsč. Nausodės kaime 1868-03-02 gimė knygnešys, liaudies skulptorius ir 

dievdirbys Barzdys Kazys. Mirė 1953-06-22 Plungėje.  
 

 95 metai, kai Mažeikiuose 1928-03-02 gimė skautas, Vokietijoje Watenstedto ir Uchto pabėgėlių 

stovyklose bažnytinių chorų vadovas, pabėgėlių stovyklose Uchte ir Wehnene prie Olderburgo tautinių 

šokių grupių akompaniatorius akordeonu, JAV kariuomenės orkestro muzikantas ir divizijos štabo vargo-

nininkas (1950–1951), JAV įvairių kamerinių ansamblių bei simfoninių orkestrų fagotistas (1953–1969), 

JAV Masačusetso valstijos Bostono mieste režisierės Aleksandros Gustaitienės lietuvių dramos būrelių 

aktorius (1952–1958), Bostone Juliaus Gaidelio vadovaujamo vyrų choro akompaniatorius (1955–1956), 

Niujorke režisieriaus Vytauto Valiuko asistentas (1960–1961), Bostone ir Niujorke pučiamųjų instrumen-

tų kvintetų įkūrėjas, Niujorko lietuvių vyrų choro „Perkūnas“ meno vadovas ir dirigentas (1967–1975), 

lietuvių kompozitorių kūrinių aranžuotojas, Niujorko operetės choro chormeisteris, Niujorke žurnalisto 

Romo Kezio įsteigtos lietuvių radijo „Laisvės žiburys“ muzikinės programos direktorius, Bostono ir Bru-

klino lituanistinių mokyklų mokytojas, Amerikos lietuvių Romos katalikų Vargonininkų sąjungos narys, 

Niujorko lietuvių radijo valandėlėms „Laisvės žiburys“ fonomontažų kūrėjas (1966–1988), JAV lietuvių 

bendruomenės Kultūros premijos laureatas (2000), kompozitorius, muzikologas, vertėjas, vienas žymiau-

sių lietuvių diskologų, lietuviškų gramofono plokštelių kolekcininkas, užsienio spaudoje straipsnių apie 

muziką autorius Strolia Vytautas. Mirė 2007-03-29 Naujajame Džersyje (JAV).  
 

 20 metų, kai mieste 1998-03-02 įkurtas Mažeikių karatė sporto klubas „Kaminaris“, esantis 

NVO ir Lietuvos karatė kiokušin federacijos narys.  
 

 70 metų, kai Akmenės raj. Viekšnių miestelyje 1948-03-03 gimė Akmenės melioracijos įmonės 

lauko darbininkas (1970–1971), kalvis (nuo 1971 m.), metalo dailininkas, Lietuvos dailininkų sąjungos 

Monumentaliojo meno sekcijos narys, suomių Kalvių sąjungos Garbės narys (1991), lenkų, rusų, čekų ir 

estų Kalvių sąjungų paprastasis narys, Lietuvos dailininkų sąjungos narys (1988), estų Kalvių sąjungos 

Garbės narys, LIONS klubo narys, kalvystės amato Lietuvoje propaguotojas, Mažeikių tarptautinės kal-

vystės šventės pradininkas ir iniciatorius Stankus Algirdas.  
 

 70 metų, kai Akmenės raj. Svirkančių kaime 1953-03-03 gimė lituanistas, publicistas, prozinin-

kas, dramaturgas, poetas humoristas, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas (1997), Lietuvos 

rašytojų sąjungos narys (1988), dainų autorius ir atlikėjas, dienraščio „Lietuvos rytas“ priedo „Mūzų ma-

lūnas“ apžvalgininkas, ilgametis „Lietuvos aidas“ bei „Lietuvos rytas“ redakcijų bendradarbis Erlickas 

Juozas. Mokėsi 1964–1971 m. Viekšnių vidurinėje mokykloje.  
 

 60 metų, kai Šiaulių raj. Žilių kaime 1963-03-03 gimė Akmenės raj. Papilės vaikų lopšelio-darže-

lio „Kregždutė“ auklėtoja (nuo 1984 m.), Akmens raj. Papilės Simono Daukanto vidurinės mokyklos mo-

kytoja (1,5 m.), tarptautinės vaikų stovyklos „Artekas“ darbuotoja (2 m.) Akmenės raj. Papilės seniūnijos 

seniūno pavaduotoja (1995), Karo prievolės administravimo tarnybos prie krašto apsaugos ministerijos 

Karo prievolės centro teritorinio Mažeikių skyriaus viršininkė (1995–2004), kapitonė Kupstytė Lina. Žu-

vo avarijoje 2004-02-18 Klaipėdos-Mažeikių plente.  
 

 65 metai, kai Mažeikių raj. Šerkšnėnų kaime 1958-03-04 gimė Lietuvos aklųjų draugijos Šiaulių 

gamybinio mokymo kombinato darbininkas (1980–1992), Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Šiaulių 

įmonės (VšĮ „Aksida“) direktoriaus pavaduotojas (nuo 1992 m.), poetas Gailius Kazimieras.  
 



 115 metų, kai Kuktiškių vlsč. Buitūnų kaime 1908-03-06 gimė Lietuvos šaulių sąjungos raitelių 

eskadrono vadas, Mažeikių apskr. agronomas (1930–1934, 1935–1939), Mažeikiuose sodų ir vaisių drau-

gijos „Daržas“ įkūrėjas (1931) ir pirmininkas, Utenos raj. Buitūnų kaime privataus muziejaus-sodybos 

įkūrėjas (1980), tremtinys Petkevičius Stanislovas. Mirė 1989-04-22 Utenos raj. Kuktiškės kaime.  
 

 85 metai, kai Ignalinos raj. Pakalniškių kaime 1938-03-06 gimė Mažeikių raj. Tirkšlių vidurinės 

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

nimo mokytoja (1971–2002), Lietuvos meno saviveiklos žymūnė (1987), Šatrijos Raganos premijos lau-

reatė (2016), draugijos „Žinija“ narė, poetė, Mažeikių krašto literatų ir menų mėgėjų sambūrio „Aura“ na-

rė, tapytoja, tautodailininkė Krapauskienė (Žurauskaitė) Alma.  
 

 75 metai, kai Akmenės raj. Papilės miestelyje 1943-03-09 gimė Telšių rajoninių kultūros namų 

direktorius, metodininkas (1966–1971), Telšių Žemaitės liaudies teatro aktorius, Telšių liaudies dainų ir 

šokių ansamblio „Mastis“ choreografinės grupės vadovas, Telšiuose respublikinio Žemaitijos taurės spor-

tinių šokių konkurso organizatorius ir vyriausiasis teisėjas (1967–1971), Akmenės raj. Kultūros skyriaus 

vedėjas (1971–1975), Naujosios Akmenės cementininkų kultūros rūmų direktorius (1975–1979), Mažei-

kių raj. Kultūros skyriaus vedėjas (1979–1983), Respublikinių dainų švenčių choreografijos kolektyvų 

vadovas konsultantas (1965, 1970, 1975, 1980), Akmenės raj. kultūros ir istorijos paminklų pirmojo in-

ventorizavimo organizatorius, Lietuvos paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Akmenės skyriaus pir-

mininkas (1971–1979), Mažeikių muziejaus muziejininkas (1997–2010), Lietuvos muziejininkų draugi-

jos narys, kraštotyrininkas, spaudos bendradarbis, publikacijų apie istoriją bei kultūros paveldą autorius 

Muturas Algimantas. Mirė 2016-04-20 Mažeikiuose.  
 

 75 metai, kai Joniškio raj. Daujočių kaime 1948-03-09 gimė Kazlų Rūdos vidurinės mokyklos 

muzikos mokytoja (1971), Mažeikių raj. Sedos vidurinės mokyklos muzikos mokytoja bei vaikų ir vyres-

niųjų klasių moksleivių chorų vadovė (1971–1974), Joniškio raj. Jakiškių kultūros namų meno vadovė 

bei Jakiškių ir Gataučių mišraus choro vadovė (1974–1975), Plungės raj. Žlibinų kultūros namų direktorė 

ir devynmetės mokyklos muzikos mokytoja (1975–1994), Plungės raj. Žlibinų pagrindinės mokyklos mu-

zikos mokytoja (nuo 1994 m.), Plungės raj. Žlibinų kultūros namų choro vokalinių ansamblių vadovė (nuo 

1995 m.), Žlibinų kultūros centro moterų choro vadovė (1977–2018), Lietuvos meno saviveiklos žymūnė 

Stonienė (Peleniūtė) Stefa Danutė. Mokėsi 1964–1967 m. Mažeikių internatinėje mokykloje.  
 

 20 metų, kai 2003-03-10 buvo įregistruota Mažeikių raj. Židikų miestelio Gėlių gatvės ben-

druomenė.  
 

 65 metai, kai Mažeikių raj. Domėnų kaime 1958-03-11 gimė kalbininkė, VU Bendrosios kalboty-

ros katedros dėstytoja (nuo 1982 m.), filologijos mokslų daktarė (1992), VU Lituanistinių studijų katedros 

asistentė, VU Eksperimentinės kalbotyros katedros vyr. asistentė (1995–1996), žemaičių fonetikos tyrinė-

toja, dialektologinių ekspedicijų dalyvė, mokslinių straipsnių autorė Mažiulienė (Remenytė) Irena Ieva. 

Baigė 1976 m. Sedos vidurinę mokyklą. Mirė 1996-02-18 Vilniuje, palaidota Grūstės kapinėse.  
 

 60 metų, kai Šiauliuose 1963-03-14 gimė vienas iš LPS Mažeikių skyriaus įkūrėjų (1988) ir tary-

bos narys, Mažeikių ligoninės chirurgas (1987–1995), Mažeikių ligoninės vyriausiojo gydytojo pavaduo-

tojas poliklinikai (1995–1997), Mažeikių gydytojų sąjungos pirmininkas (1999–2003), Mažeikių ligoni-

nės vyriausiojo gydytojo pavaduotojas gydymui (2003), VšĮ „Mažeikių ligoninė“ laikinas vyriausiasis gy-

dytojas (2003–2004), Mažeikių raj. tarybos deputatas (1990–1995), Mažeikių raj. savivaldybės tarybos 

narys (2003–2004), Lietuvos gydytojų sąjungos tarybos narys, Gydytojų vadovų sąjungos narys, Lietuvos 

chirurgų draugijos narys, Lietuvos ultragarso draugijos narys, Lietuvos sveikatos apsaugos vadybos drau-

gijos narys Berenis Gintaras. Mirė 2020-12-16 Šiauliuose.  
 

 70 metų, kai Mažeikių raj. Pievėnų kaime 1948-03-15 gimė Mažeikių raj. „Tarybinės vienybės“ 

kolūkio inžinierius mechanikas (1972–1978), Plungės raj. Žlibinų kolūkio inžinierius mechanikas (1979–

1986), Plungės raj. gamybinio žemės ūkio aptarnavimo susivienijimo pirmininko pavaduotojas (1986–

1990), Mažeikių valstybinės alaus daryklos „Lokys“ vyriausiasis inžinierius (1990–1992), UAB „Rivak-



sa“ direktoriaus pavaduotojas (1993–1998), Rusijoje AB „Dailuva“ atstovas (1998–2000), Mažeikių raj. 

Tirkšlių miestelio seniūnas (2000–2014) Sobutas Klemas.  
 

 70 metų, kai Akmenėje 1928-03-16 gimė Karpėnų ambulatorijos akušerė (nuo 1951 m.), Ak-

menės raj. centrinės ligoninės akušerė (nuo 1977m.), Naujojoje Akmenėje „Carito“ įkūrėja ir pirmoji ve-

dėja (1995–2013), Akmenės raj. Garbės pilietė (2002), prelato Juozo Prunskaus premijos nominantė 

(2002), labdaros organizatorė (1994–2013), Naujosios Akmenės bendrijos „Bočiai“ mišraus choro narė, 

Akmenės raj. savivaldybės kultūros centro mišraus choro „Cementininkas“ narė Uščinienė (Kraujutytė) 

Aldona. Baigė 1948 m. Viekšnių gimnaziją. Mirė 2016-03-12 Naujojoje Akmenėje.  
 

 20 metų, kai 2003-03-17 įregistruota Mažeikių raj. Žemalės kaimo bendruomenė.  
 

 90 metų, kai 1933-03-20 gimė Mažeikių raj. švietimo skyriaus inspektorė, Mažeikių vakarinės 

mokyklos direktorė, Mažeikių raj. Krakių pagrindinės mokyklos direktorė (1982–1998), Mažeikių raj. 

Krakių pagrindinės mokyklos bibliotekininkė bei lietuvių kalbos mokytoja (1998–2006), lietuvybės puo-

selėtoja Jackevičienė Stefanija. Mirė 2016-12-17 Mažeikių raj. Krakių kaime.  
 

 15 metų, kai Klaipėdos raj. Gargždų mieste 2008-03-21 mirė Mažeikių valstybinės gimnazijos 

chemijos, fizikos ir matematikos mokytojas (1944–1952), Klaipėdos raj. Gargždų vidurinės mokyklos 

chemijos mokytojas (1952–1965), Gargždų Statybinių medžiagų kombinato darbuotojas (1965–1977) 

Bartašiūnas Vaclovas. Gimė 1917-03-30 Kauno apskr. Vilemų kaime.  
 

 145 metai, kai Panevėžio apskr. Šeduvos vlsč. 1878-03-22 gimė bajoras, Kėdainių raj. Dotnuvos 

Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bžn. vikaras (1903–1905), Šilalės raj. Kaltinėnų Šv. Jono 

Krikštytojo bžn. vikaras (1905–1908), Kėdainių raj. Josvainių Visų Šventųjų bžn. vikaras (1908–1911), 

Kauno kalėjimo kapelionas ir Šv. Kazimiero draugijos sekretorius (1911–1913), Joniškio Švč. Mergelės 

Marijos Ėmimo į dangų bžn. vikaras (1913), Vilniuje laikraščio „Viltis“ redakcijos darbuotojas (1913–

1914), JAV Niujorko ir Niuarko parapijų klebonas (1914–1918), Paryžiaus Taikos konferencijos Lietuvos 

delegacijos narys (1918 m. kovą), Mažeikių bžn. kuratas (1923–1926), Telšių bžn. klebonas (1926–1927), 

Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros kapitulos kanauninkas (1927), Pakruojo raj. Pašviltinio Švč. Tre-

jybės bžn. altarista (1928–1934), religinių knygelių autorius bei vertėjas, spaudos bendradarbis Dabužis 

(Dabužinskis, Dobužinskis) Juozapas. Mirė 1934-06-22 Šiaulių apskr. Pašvilčio kaime.  
 

 55 metai, kai Los Andžele (JAV) 1968-03-23 mirė Tauragės gimnazijos kapelionas (1931–1933), 

Jurbarko raj. Viešvilės Kristaus Atsimainymo bžn. klebonas (1934–1935), Telšių kunigų seminarijos eti-

kos, asketinės ir mistinės teologijos dėstytojas (1937–1944), klebonas Mažeikiuose (1940), Telšių kunigų 

seminarijos Garbės kanauninkas (1941), Telšių kunigų seminarijos vicerektorius (1944), Memmingeno 

lietuvių gimnazijos Vokietijoje kapelionas (1946–1949), Californijoje Burbanko Šv. Juozapo ligoninės 

kapelionas (1950–1968), vertėjas, JAV spaudos bendradarbis Steponis (Steponavičius) Kazimieras. Gi-

mė 1904-03-04 Mažeikių apskr. Vielaičių kaime. 
 

 85 metai, kai Mažeikių raj. Renavo kaime 1938-03-25 gimė tremtinys (1949–1958), dailininkas 

keramikas, tapytojas, pedagogas Navardauskas Vaidotas. Mirė 2022-01-07 Klaipėdoje. 
 

 70 metų, kai Telšiuose 1953-03-26 gimė Mažeikių 2-osios vidurinės mokyklos chemijos ir bui-

ties darbų mokytoja (1976–1980), Mažeikių 5-osios vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja užklasi-

niam darbui (1980–1990), Mažeikių raj. Žemalės devynmetės mokyklos direktorė (1990–1993), Mažeikių 

raj. Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinės mokyklos direktorė Širvinskienė (Mikaitė) Rima.  
 

 65 metai, kai Švenčionyse 1958-03-26 gimė Mažeikių Švč. Jėzaus širdies bžn. vikaras (1986–

1989), Klaipėdos Taikos Karalienės bžn. vikaras (1989), Nidos Švč. Mergelės Marijos Krikščionių pagal-

bos bžn. kunigas (1989 m. 6 mėn.), Kelmės raj. Šaukėnų Švč. Trejybės bžn. klebonas (1989–1995), Ak-

menės raj. Papilės Šv. Juozapo bžn. klebonas (1996–2002), Panevėžio raj. Smilgių Šv. Jurgio bžn. klebo-

nas (2002 m. 7 mėn.), Utenos raj. Užpalių Švč. Trejybės bžn. klebonas (nuo 2003 m.), Rokiškio raj. Jūžin-

tų Šv. arkangelo Mykolo parapijos administratorius, poetas ir dainų atlikėjas Bučelis Jonas. 
 



 130 metų, kai Biržų apskr. Juodžionių kaime 1893-03-27 gimė Kauno etapo skirstymo punkto 

viršininko padėjėjas (1919–1920), Alytaus 11-ojo pėstininkų pulko mitybos tarnybos tvarkytojo padėjėjas 

bei iždininkas (1920–1923), Alytaus 3-iojo pasienio pulko parduotuvės vedėjas (1923 m. 6 mėn.), Alytaus 

3-iojo pasienio bataliono ūkio kuopos vadas (1923–1924), Aviacijos valdybos 3-iosios eskadrilės rašt-

vedys (1924–1928), mokomosios eskadrilės raštvedys (1928–1929), Lietuvos nepriklausomybės medalio 

kavalierius (1928), LDK Gedimino 4-ojo laipsnio ordino kavalierius (1936), Mažeikių komendantūros 

raštvedys (1929–1940), kapitonas Kulbis Jokūbas. Mirė 1940-08-20 Mažeikiuose, palaidotas miesto 

kapinėse. 
 

 85 metai, kai Mažeikių apskr. Viekšnių vlsč. Kapėnų kaime 1938-03-28 gimė muzikologas, tau-

tosakinių ekspedicijų po Lietuvą dalyvis (1958, 1960–1961, 1963–1966), Lietuvos radijo Muzikos sky-

riaus redaktorius (1959–1960), Mokslų akademijos Lietuvių kalbos ir literatūros instituto Tautosakos sek-

toriaus vyresnysis laborantas ir Fonogramų kabineto vedėjas (1961–1967), savaitraščio „Kalba Vilnius“ 

muzikos redaktorius (1967–1986), Lietuvos kompozitorių sąjungos narys (1972), literatūros ir meno pre-

mijos laureatas (1974), Lietuvos televizijos Muzikos redakcijos vyriausiasis redaktorius (1974–1976), 

Muzikos redakcijos vyresnysis redaktorius (1976–1986), Kultūros ministerijos Muzikos reikalų valdybos 

inspektorius (1986–1988), Kultūros ministerijos Muzikos skyriaus Repertuaro redakcinės kolegijos narys 

(1988–1991), Lietuvos muzikų sąjungos narys (1988), laikraščio „Muzikos barai“ leidybos atkūrėjas ir 

vyriausiasis redaktorius (1989–1996), Kultūros ministerijos Menų departamento Muzikos skyriaus vy-

riausiasis specialistas (1991–2001), kompozitoriaus Vlado Jakubėno draugijos narys (1992), Vlado Jaku-

bėno premijos laureatas (1993), LDK Gedimino ordino 1-ojo laipsnio medalio kavalierius (1998), Lietu-

vos radijo laidų „Lietuvių liaudies dainininkai, pasakoriai, muzikantai“ bei „Lietuvių tautosakos rinkėjai 

ir puoselėtojai“ (1963–1966), „Kunigai – lietuvių tautosakos rinkėjai“ (1988–1989) autorius ir vedėjas, 

Lietuvos radijo kassavaitinės laidos „Tautiečių balsai“ autorius ir vedėjas (1991–2002), Muzikos kalendo-

riaus sudarytojas (1991–2020), Tarptautinio muzikos festivalio „Sugrįžimai“ meninis konsultantas (1999–

2020), Vilniaus universiteto Šv. Jono bažnyčioje koncertų „Alma mater musicalis“ redaktorius (1999–

2017), Smuiko muzikos festivalio Druskininkuose redaktorius (2000–2006), Tarptautinio menų festivalio 

„Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“ koncepcijos vienas iš kūrėjų ir renginių vedėjas (2003–2016), 

Lietuvos muzikų rėmimo fondui priklausančių garsaus lietuvių kompozitoriaus ir pianisto Stasio Vainiūno 

namų-muziejaus Vilniuje direktorius (nuo 2003 m.), meno kūrėjo statusą turintis asmuo (2005), Lietuvos 

reformacijos istorijos ir kultūros draugijos narys (2006), Kultūros ministerijos publicistikos premijos lau-

reatas (2008), Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės aukso 

garbės ženklo „Už nuopelnus“ nominantas (2008), LDK Gedimino ordino Riterio kryžiaus kavalierius 

(2009), LDK Gedimino ordino kavalierių draugijos narys (2001), Žemaičių kultūros draugijos narys 

(2013), 1-ojo laipsnio ženklo-medalio „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“ nominantas (2013), apdovanojimo 

„Arkangelo Mykolo mažoji žvaigždė“ nominantas (2015), bendradarbis ruošiant „Muzikos enciklopediją“ 

ir „Visuotinę lietuvių enciklopediją“, monografijų, vokalinės muzikos rinkinių, straipsnių apie muziką ir 

jos kūrėjus autorius, lietuvių muzikos atlikėjų ir kompozitorių kūrybos vakarų bei koncertų vedėjas, spau-

dos bendradarbis Juodpusis Vaclovas.  
 

 20 metų, kai Mažeikių raj. 2003-03-28 įkurta Katalikių moterų draugija, esanti NVO ir asocia-

cijos „Apskritas stalas“ narė.  
 

 135 metai, kai Mažeikių apskr. Židikų vlsč. Pikelių miestelyje 1888-03-30 gimė Rusijos kariuo-

menės štabo kapitonas (1912–1918), Rovno mieste (Ukraina) atskirojo lietuvių bataliono vadas (1918), 

Lietuvos Krašto apsaugos ministerijos Rikiuotės skyriaus viršininkas (1918), generalinio štabo viršininkas 

(1919), pulkininkas leitenantas (1919), Kauno bataliono 7-ojo pėstininkų pulko vadas (1919), pulkininkas 

leitenantas (1919), Vyčio kryžiaus 5-ojo laipsnio ordino kavalierius (1920), laikinas 1-osios divizijos va-

das (1920–1921), Lietuvos ypatingųjų reikalų karininkas prie kariuomenės vado (1921–1922), Biržų ir 

Biržų apskr. karo komendantas (1922–1928), 9-ojo pėstininkų pulko vadas (1928–1930), LDK Gedimino 

3-iojo laipsnio ordino kavalierius (1928), Nepriklausomybės medalio bei Lietuvos kariuomenės kūrėjo 

savanorio medalio kavalierius (1928), Latvijos išsivadavimo karo 10-mečio medalio kavalierius (1929), 

Vytauto Didžiojo 3-iojo laipsnio ordino kavalierius (1930), 3-iosios divizijos vadas (1930–1935), 2-osios 

divizijos vadas (1935–1940), Lietuvos kariuomenės divizijos generolas (1937), Latvijos Trijų žvaigždžių 



2-ojo laipsnio ordino kavalierius (1935), 1-ojo laipsnio garbės ženklo „Artimui pagalbon“ kavalierius 

(1936), Latvijos Aizsargų nuopelnų kryžiaus kavalierius (1939), Amerikos lietuvių veteranų sąjungos 

„Ramovė“ bei Lietuvių piliečių klubo Garbės narys Adamkavičius Edvardas. Mirė 1957-05-10 JAV 

Masačusetso valstijos Vorčesterio mieste, palaidotas Broktono mieste. 
 

BALANDIS 
 

 100 metų, kai Mažeikių apskr. Židikų miestelyje 1923-04-01 gimė Šilutės raj. Švėkšnos Šv. 

Apaštalo Jokūbo bžn. vikaras (1949–1950), Šilalės raj. Kaltinėnų Šv. Jono krikštytojo bžn. vikaras (1950–

1951), Kretingos raj. Salantų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos vikaras (1951–1952), Ma-

žeikių raj. Rubikų Šv. Roko bžn. klebonas (1952–1953), Šiaulių raj. Raudėnų Šv. apaštalo Baltramiejaus 

bžn. klebonas (1953–1954), Plungės raj. Kantaučių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bžn. 

klebonas (1954–1956), Mažeikių raj. Žemalės Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bžn. klebo-

nas (1956–1957), tremtinys (1957–1962), Šiaulių raj. Žarėnų-Latvelių Šv. Mikalojaus bžn. klebonas 

(1962–1965), Šiaulių raj. Šakynos Šv. Arkangelo Mykolo bžn. klebonas (1965–1967), Klaipėdos raj. Pli-

kių Šv. Šeimos – Jėzaus, Marijos ir Juozapo bžn. klebonas (1967–1971), Endriejavo Šv. apaštalo Andrie-

jaus bžn. klebonas (1971–1976), Klaipėdos raj. Judrėnų Šv. Antano Paduviečio bžn. klebonas (1976–

1981), Kretingos raj. Grūšlaukės Šv. Jono Nepomuko bžn. statytojas ir klebonas (1981–2016), Grūšlaukės 

Šv. Jono Nepomuko bžn. rezidentas kunigas jubiliatas (2016–2018) Bunkus Antanas. Mirė 2018-07-05 

Kretingos raj. Grūšlaukės kaime, palaidotas Šv. Jono Nepomuko bžn. šventoriuje. 
 

 85 metai, kai Mažeikių raj. Kentaučių kaime 1938-04-01 gimė prozininkas, poetas, Skuodo raj. 

bibliotekos vedėjas (1956–1958), Skuodo raj. komjaunimo komiteto instruktorius (1958–1959) ir 1-asis 

sekretorius (1960–1961), Skuodo raj. laikraščio „Pergalė“ redaktoriaus pavaduotojas (1959–1960), Skuo-

do raj. laikraščio „Pergalė“ redaktorius (1961–1962), to paties leidinio pakeistu pavadinimu „Mūsų žodis“ 

redaktoriaus pavaduotojas (1962–1965), LKP Skuodo raj. komiteto sekretorius (1965–1970), laikraščio 

„Komjaunimo tiesa“ redaktoriaus pavaduotojas (1970–1972), Lietuvos žurnalistų sąjungos narys (1972),  

Lietuvos rašytojų sąjungos narys (1974), žurnalo „Nemunas“ vyriausiasis redaktorius (1972–1990), nuo-

tykių bei fantastikos laikraščio „Velniovara“ redaktorius (1991–1993), leidyklos „Eridanas“ redaktorius 

(1993–1998), Lietuvos nusipelnęs kultūros veikėjas (1998), Kauno miesto savivaldybės Santakos 3-iojo 

laipsnio Garbės ženklo nominantas (2006), Lietuvos žurnalistų sąjungos Alytaus skyriaus apdovanojimo 

„Auksinė plunksna“ laureatas (2006), medalio „Už nuopelnus žurnalistikai“ kavalierius (2008), Kauno 

miesto burmistro Jono Vileišio pasidabruoto medalio kavalierius (2013), Kauno miesto kultūros premijos 

laureatas (2019), Kultūros ministerijos Garbės ženklo „Nešk savo šviesą ir tikėk“ laureatas (2019), Lietu-

vos meno kūrėjo asociacijos narys, Kauno žurnalistikos senjorų klubo „Mes“ narys, eseistas, vertėjas, kri-

tikos straipsnių ir recenzijų autorius Inis Teodoras Laimonas.  
 

 70 metų, kai Vilkaviškyje 1953-04-01 gimė Šiaulių odos ir avalynės gamybinio susivienijimo 

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

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

„Termiso“ komercijos direktorė (1992–1998) ir Mažeikiuose UAB „Saulenė“ direktorė (nuo 1994 m.) 

Stankevičienė (Dženkaitytė) Stanislova.  
 

 35 metai, kai 1988-04-01 įkurta Mažeikių moksleivių namų Dailės studija. Vadovė – mokytoja 

metodininkė Genė Brasienė.  
 

 5 metai, kai Kelmėje 2018-04-02 mirė (palaidota Mažeikių raj. Sedos miesto kapinėse) gydytoja 

higienistė, bendrosios higienos I-osios kvalifikacinės kategorijos gydytoja (1990), Kelmės raj. sanitarijos-

epidemiologijos stoties skyriaus vedėja (1987–1993), Kelmės higienos centro direktorė (1993–1998), 

Šiaulių visuomenės sveikatos centro Kelmės filialo vyriausioji gydytoja (1998–2000) ir filialo direktorė 

(2000–2012), Kelmės raj. savivaldybės tarybos narė (1995–2012), Kelmės Rotary klubo narė (1998) ir 

klubo prezidentė (2004–2005), Kelmės raj. bendruomenės sveikatos tarybos narė (1997–2000) ir pirmi-

ninkė (2000–2012), Lietuvos nusipelniusi sveikatos sistemos darbuotoja (2011), Nacionalinės sveikatos 

tarybos narė (2009–2012), Lietuvos Respublikos Seimo narė (2012–2016), epidemiologė Monkauskaitė 

Alma. Baigė 1979 m. Sedos vidurinę mokyklą. Gimė 1961-04-21 Mažeikių raj. Dagių kaime. 



 

 15 metų, kai 2008-04-03 įregistruotas Mažeikių raj. Palnosų bendruomenės centras.  
 

 770 metų, kai pirmą kartą Pietų Kuršo dalybų akte 1253-04-04 paminėtas Dapšių kaimas.  
 

 65 metai, kai Mažeikių raj. Spurganų kaime 1958-04-04 gimė Mažeikių 1-osios vidurinės moky-

klos rusistė (1981–1992), Mažeikių „Ventos“ vidurinės mokyklos (nuo 2009 m. pagrindinė) etikos moky-

toja (1992–2012), Mažeikių raj. Gabijos gimnazijos etikos mokytoja ekspertė (nuo 2012 m.), Mažeikių 

raj. etikos mokytojų metodinio ratelio pirmininkė, edukologijos magistrė, metodinių leidinių, straipsnių 

autorė, etikos vadovėlių bendraautorė Dirginčienė (Budrytė) Regina.  
 

 770 metų, kai pietinių Kuršo žemių padalijimo tarp Kuršo vyskupo ir Kryžiuočių ordino akte pir-

mą kartą 1253-04-05 paminėtas Griežės kaimas.  
 

 770 metų, kai Livonijos ordino ir Kuršo vyskupijos teritorijų dalybų akte 1253-04-05 paminėtas 

Grūstės kaimas.  
 

 65 metai, kai Mažeikių raj. Lėtenių kaime 1958-04-09 gimė Klaipėdos liaudies teatro operos so-

listė (1985–1988), Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro operos solistė (nuo 1988 m.), Klaipėdos Stasio 

Šimkaus konservatorijos vokalo dėstytoja (nuo 1985 m.), Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos lietu-

viškos muzikos ansamblio „Kupolė“ solistė (nuo 1995 m.), Klaipėdos kolegijos vokalo dėstytoja (2003–

2006), Šv. Kristoforo apdovanojimo nominantė (2000), Auksinio scenos kryžiaus nominantė (2009), Lie-

tuvos teatro sąjungos Klaipėdos muzikinio teatro skyriaus pirmininko pavaduotoja Balsytė Valerija.  
 

 20 metų, kai 2003-04-09 įregistruota Mažeikių raj. Račalių kaimo bendruomenė.  
 

 95 metai, kai Klaipėdoje 1928-04-10 gimė filatelistas, Chemijos ir chemijos technologijos insti-

tuto mokslo darbuotojas (1951–1974), chemijos mokslų daktaras (1973), profesorius (1975), Vilniaus in-

žinerinio statybos instituto (dabar Gedimino technikos universitetas) Statybos ekonomikos fakulteto Che-

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

sorius (1991–1993), Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas (1991–1995), žurnalų „Lietuvos TSR 

MA darbai“ (B serija) ir „Chemija“ redaktorių kolegijų narys, specializuotos disertacijų gynimo tarybos 

narys, daugelio disertacijų oponentas ar gynimo komiteto narys bei gamtos mokslų (chemija) mokslinių 

laipsnių, vardų Nostrifikacijos komisijos pirmininkas (nuo 1993 m.), mokslinių straipsnių apie analizinę 

chemiją autorius Norkus Povilas. Baigė 1946 m. Mažeikių gimnaziją. Mirė 2016-04-28 Vilniuje.  
 

 95 metai, kai Mažeikių apskr. Ylakių vlsč. Ylakių kaime 1928-04-10 gimė bajoras, Šiaulių dainų 

ir šokių ansamblio „Jovaras“ šokėjas, Mažeikių kultūros namų direktorius (1949–1950), Šiaulių kultūros 

namų direktorius (1954–1974), Šiaulių ir Panevėžio miestuose Lietuvos valstybinės filharmonijos įgalio-

tinis (1968–1982), Šiaulių kultūros ir poilsio parko direktorius (1974–1982), Šiaulių kultūros centro liau-

diškų šokių ansamblio „Kalatinis“ įkūrėjas ir vadovas (1963–1970), Lietuvos nacionalinės filharmonijos 

Šiaulių skyriaus direktorius (1982–2000), Lietuvos nusipelnęs kultūros švietimo darbuotojas (1967), lietu-

vių liaudies meno puoselėtojas, Šiauliuose vienas iš kolekcininkų ir foto mėgėjų klubo įkūrėjų, spaudos 

bendradarbis Mitkevičius Bronius. Mirė 2018-08-27 Šiauliuose, palaidotas Ginkūnų kapinėse.  
 

 80 metų, kai Telšių apskr. Alsėdžių vlsč. Šarnelės kaime 1943-04-10 gimė vaistininkas, Lvovo 

medicinos instituto aspirantas (1970–1973), Kauno medicinos instituto (KMI) Bendrosios chemijos kate-

dros asistentas (1973), KMI Farmacinės chemijos ir farmakognozijos katedros asistentas ir vyriausiasis 

dėstytojas (1974–1979), KMI Farmacinės chemijos ir farmakognozijos katedros docentas (1980–1983) ir 

vedėjas (1983–1987), KMI Analizinės ir toksikologinės chemijos katedros vedėjas (1987–2008), KMU 

Farmacijos fakulteto dekanas (1996–2007), KMU senato narys, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 

dėstytojas (1973–2011), profesorius (1990), Sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos specialistų ates-

tavimo komisijos vadovas, Farmacinės veiklos licencijavimo komisijos narys, daugiau nei 100 mokslinių 

publikacijų, 15 išradimų autorius Vainauskas Paulius. Baigė 1962 m. Mažeikių raj. Sedos vidurinę mo-

kyklą. Mirė 2021-05-24 Kaune. 



 

 75 metai, kai Mažeikių raj. Pocaičių kaime 1948-04-10 gimė Kelmės vaikų muzikos mokyklos 

mokytoja (1972–1980), Mažeikių muzikos mokyklos mokytoja (1980–1985), Mažeikių muzikos mokyk-

los Chorinio dirigavimo skyriaus vedėja ir chorvedė (1985–2015), Mažeikių trečiojo amžiaus universiteto 

mišraus choro „Melodija“ vadovė Grušienė (Vaišvilaitė) Janina.  
 

 20 metų, kai 2003-04-11 įregistruota Mažeikių raj. Renavo kaimo bendruomenė.  
 

 20 metų, kai 2003-04-11 įkurta Mažeikių kredito unija, esanti Lietuvos centrinės kredito unijos 

narė.  
 

 120 metų, kai Mažeikiuose 1903-04-12 gimė Lietuvos kariuomenės karininkas, Klaipėdos rinkti-

nės Šilutės apskr. kuopos vadas (1935–1936), Kretingos XV šaulių rinktinės vado padėjėjas (1936–1940), 

Lietuvos ugniagesių sąjungos tarybos narys (1936–1940), Kretingos apskr. pogrindyje veikusios organi-

zacijos „Geležinis Vilkas“ grupės vadas (1940–1941), Kretingos raj. Darbėnų pradžios mokyklos mo-

kytojas (1940), politinis kalinys (1941), Kretingos, Telšių bei Eišiškių apskr. viršininkas (1941–1943), 

inspektorius Palangoje (1943–1944), Kretingos apskr. Vietinės rinktinės komendantūros raštvedys 

(1944), Lietuvos Raudonojo kryžiaus Dillingeno (Vokietija) skyriaus pirmininkas (1946–1949), vienas iš 

Lietuvos karių veteranų sąjungos „Ramovė“ Niujorko skyriaus steigėjų (1950), Lietuvos žurnalistų sąjun-

gos narys (1953), Lietuvos karių veteranų sąjungos (LKVS) „Ramovė“ Garbės narys, LKVS „Ramovė“ 

Los Andžele valdybos narys (1968–1969), Juozo Daumanto šaulių kuopos Los Andžele steigėjas ir va-

dovas (1964–1973), Amerikos lietuvių tarybos Los Andžele skyriaus iždininkas (1968–1969), Lietuvos 

šaulių sąjungos Gedimino kuopos Garbės šaulys, Lietuvos karių veteranų sąjungos Garbės narys, spaudos 

bendradarbis Žadvydas Osvaldas. Mirė 1994-02-18 Palm Springse (Kalifornija).  
 

 75 metai, kai Sedoje 1948-04-12 įkurtas pirmasis Mažeikių apskrityje „Pergalės“ kolūkis.  
 

 55 metai, kai Tauragėje 1968-04-12 gimė Pakruojo raj. Linkuvos gimnazijos muzikos mokytojas 

(1993–1994), Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bžn. vikaras kunigas (1996–2000), Mažeikių Merkelio Rač-

kausko gimnazijos tikybos mokytojas (1996–2000), Melburno mieste (Australija) lietuvių katalikų dvasi-

nės sielovados kapelionas (2000–2003), Telšių raj. Eigirdžių Dievo Apvaizdos bžn. klebonas bei Telšių 

vyskupijos Jaunimo centro direktoriaus pavaduotojas (2003–2004), Airijos sostinėje Dubline esančios Šv. 

Andriejaus bžn. kapelionas kunigas (nuo 2005 m.), bajorų Dargevičių palikuonis, Lietuvos Užsienio rei-

kalų ministerijos garbės ženklo „Lietuvos tūkstantmečio žvaigždė“ nominantas (2009), JKRO riteris (nuo 

2012 m.), Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos narys, Lietuvių Tarptautinio Heraldikos Fondo Garbės 

narys, dainų kūrėjas ir atlikėjas Arnašius Egidijus.  
 

 70 metų, kai Mažeikių raj. Vadagių kaime 1953-04-16 gimė fizikas, biofizikas, išradėjas, optikas, 

Lietuvoje lazerių mokslo pradininkas, VU Kvantinės elektronikos katedros Trumpųjų egion optikos labo-

ratorijos vyriausiasis mokslo darbuotojas (1975–2008), fizinių mokslų daktaras (1982), profesorius, Mi-

nistrų Tarybos premijos laureatas (1988), Lietuvos mokslo premijos laureatas (1994), vienas iš tolygiai 

derinamo bangos ilgio pikosekundinių bei femtosekundinių parametrinių lazerių kūrėjų (1995), UAB mo-

kslinės-gamybinės firmos „Šviesos konversija“ vadovas (nuo 1995 m.), Lietuvos šviesuolis už „Faros“ 

lazerio išradimą (2005), Partnerystės pažangos premijos laureatas (2007), už mokslines inovacijas „Glo-

balios Lietuvos apdovanojimo“ nominantas (2014), ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžiaus 

kavalierius (2021), daugiau nei 300 mokslinių straipsnių autorius, bendraautorius Danielius Romualdas.  
 

 85 metai, kai Mažeikiuose 1938-04-22 gimė lietuvių išeivijos tapytojas grafikas, meno magistras 

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

dėstytojas (1979–1989), Niujorko Cooper Union meno mokyklos (1987–1991) ir Pensilvanijos univer-

siteto dėstytojas (1990–1993), Vilniaus dailės akademijos Tapybos katedros dėstytojas (1992 m. vieną se-

mestrą), Niujorko State Stony Brook universiteto dėstytojas (1994–2006), PLB kultūros tarybos dailės 

premijos laureatas (1989), Vilniaus dailės akademijos Garbės profesorius (2014), abstrakcionistas, strai-

psnių apie meną autorius Zapkus Kęstutis Edvardas.  
 



 70 metų kai Marijampolėje 1953-04-22 gimė dailininkas, Plungės 3-iosios vidurinės mokyklos 

piešimo ir braižybos mokytojas (1977–1980), AB „Mažeikų nafta“ interjero apipavidalintojas (1980–

1993), Mažeikių kultūros centro vadovas (1993–2001), VšĮ „Naftakis“ direktorius (2001–2008), spaudos 

bendradarbis, laisvas menininkas Petravičius Algirdas.  
 

 60 metų, kai Šilalės raj. Kvėdarnos miestelyje 1963-04-24 gimė istorikas, Mažeikių krašto mu-

ziejaus mokslinis bendradarbis (1989–2005), tošininkystės puoselėtojas, tautodailininkas (1999), sertifi-

kuotų tautinio paveldo produktų tradicinis amatininkas (2010), X-osios respublikinės konkursinės liaudies 

meno parodos „Aukso vainikas“ laureatas (2014), Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys, Tautinio pa-

veldo gamintojų asociacijos narys, Mažeikių muziejaus vyriausiasis muziejininkas (nuo 2005 m.), ekspe-

rimentinės archeologijos klubo „Pajauta“ narys Ramanauskas Vytautas.  
 

 80 metų, kai Mažeikių raj. Pievėnų kaime 1943-04-25 gimė anglistas, Vilniaus VAB „Inturistas“ 

gidas-vertėjas (1965), Vilniaus universiteto Kauno fakulteto Anglų kalbos katedros dėstytojas (1970–

1971), Humanitarinių mokslų fakulteto Anglų kalbos katedros vedėjas (1971–1979) bei vyresnysis moks-

linis bendradarbis (1980–1981), Lietuvos kūno kultūros instituto Kalbų katedros vedėjas (1981–1993), 

docentas (1993), mokslinių straipsnių autorius ir vadovėlių aukštosioms mokykloms bendraautorius, vie-

nas iš sporto terminų atitikmenų anglų kalba sudarytojų, vertėjas Drazdauskas Adomas.  
 

 75 metai, kai Mažeikių raj. Kalvių kaime 1948-04-26 gimė Tekstilės pramonės Mokslinio tyrimo 

instituto inžinierius (1972–1975), Kauno skaičiavimo technikos remonto gamyklos elektromechanikas 

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

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

(1977–1980) ir vyriausiasis inžinierius (1980–1984), Kauno informacinio skaičiavimo centro viršininkas 

(1984–1987), Kauno miesto bei rajono Statistikos skyriaus viršininkas (1987–1991), Kauno apskr. statisti-

kos valdybos viršininkas Liutkus Juozas.  
 

 120 metų, kai Marijampolėje 1903-04-27 gimė Mažeikių valstybinės gimnazijos mokytojas bei 

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

(1942–1953), mokytojų meno saviveiklos vadovas (1942–1961), Mažeikių kultūros namų dramos ratelio 

vadovas ir režisierius (1949–1950), Mažeikių švietimo skyriaus pedagoginio kabineto vedėjas (1953–

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

mokytojas (1957), Mažeikių liaudies teismo tarėjas (1957), jūrų skautas Krulickas Vytautas. Mirė Ma-

žeikiuose 1997-06-03, palaidotas miesto kapinėse.  
 

 90 metų, kai Kaune 1933-04-29 mirė kanauninkas, lietuviškų mokyklų kūrėjas, draudžiamos 

spaudos platintojas, slaptos klierikų Lietuvos mylėtojų draugijos narys, Mintaujos (Jelgavos miestas Lat-

vijoje) lietuvių parapijos vikaras (1894–1895), Mosėdžio Šv. arkangelo Mykolo bžn. vikaras (1895–

1898), Plungės raj. Kulių Šv. vyskupo Stanislovo bžn. vikaras (1898–1901), Šiaulių raj. Micaičių Nukry-

žiuotojo Jėzaus bžn. filialistas (1901–1902), Panevėžio raj. Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko bžn. kunigas 

(1902–1905), Radviliškio raj. Sidabravo Švč. Trejybės bžn. kuratas (1905–1906), Jurbarko raj. Stakių Šv. 

Antano Paduviečio bžn. kunigas (1906–1907), nelegalaus klerikalinio laikraščio „Tėvynės sargas“ redak-

torius (1897–1902), laikraščio „Žinyčia“ redaktorius (1900–1902), vienas iš Vilniaus Didžiojo Seimo or-

ganizatorių (1905), pirmojo lietuvių dienraščio „Vilniaus žinios“ bendradarbis (1907), laikraščio „Viltis“ 

bendradarbis (1907–1911), Lietuvos mokslo draugijos narys (1907), „Rūtos“ draugijos narys (1908), Lie-

tuvos dailės draugijos narys, Mažeikių raj. Laižuvos Švč. Trejybės bžn. klebonas (1911–1914), lietuviško 

savaitraščio „Rygos balsas“ redaktorius (1914–1915), Petrograde Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl 

karo šelpti narys (1915–1918), laikraščio „Lietuvos aidas“ redaktorius (1918), laikraščio „Nepriklausoma 

Lietuva“ steigėjas bei redaktorius (1919–1920), Kaune Vytauto Didžiojo (Švč. Mergelės Marijos Ėmimo 

į dangų) bžn. rektorius (1920–1932), laikraščio „Tauta“ redaktorius (1920), Lietuvos šaulių sąjungos žur-

nalo „Trimitas“ redaktorius (1920), Švietimo ministerijos žurnalo „Mūsų senovė“ redaktorius (1921–

1922), Žemaičių vyskupijos katedros kapitulos Garbės kanauninkas (nuo 1921 m.), Kaune vienas iš Vy-

tauto Didžiojo Karo muziejaus kūrėjų, Lietuvai pagražinti draugijos (įkurta 1921 m.) valdybos pirmasis 

pirmininkas, literatūros istorikas ir kritikas, Kaune Lietuvos universiteto lietuvių literatūros istorijos dės-



tytojas (1922–1929), docentas (1924), Garbės daktaras (1929), Lietuvių rašytojų ir žurnalistų sąjungos 

signataras bei pirmasis jos pirmininkas, Kaune Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Raš-

liavos muziejaus steigėjas (1923) ir vedėjas, eksponatų rinkėjas ir tvarkytojas (1923–1929), XXVII kny-

gos mėgėjų draugijos valdybos narys bei iždininkas (1930–1933), prozininkas ir publicistas Tumas-

Vaižgantas Juozas. Gimė 1869-09-20 Ukmergės apskr. Svėdasų vlsč. Malaišių kaime.  
 

 75 metai, kai Mažeikių apskr. Viekšnių mieste 1948-04-29 gimė Molėtų muzikos mokyklos mo-

kytoja (1970–1973), Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos mokytoja bei Teorijos skyriaus vedėja, 

Plungės švietimo darbuotojų moterų choro vadovė (1982–1986), Lietuvos katalikų mokytojų sąjungos na-

rė, Lietuvos muzikų sąjungos narė, Plungės raj. savivaldybės Kultūros centro politinių kalinių ir tremtinių 

mišraus choro „Tėvynės ilgesys“ vadovė (1989–2016)), Švietimo ir mokslo ministerijos muzikinio ug-

dymo ekspertų komisijos narė (1996–1998), Sausio 13-osios medalio kavalierė (1991), Sausio 13-osios 

brolijos Plungės skyriaus pirmininkė, vertėja Lizdenytė Agnietė. Mirė 2021-01-03 Plungėje. 
 

GEGUŽĖ 
 

 55 metai, kai Telšių raj. Dadotkų kaime 1968-05-01 gimė zooinžinierė, Plinkšių agroprekybinio 

tarybinio ūkio gyvulininkystės brigadininkė (1991), UAB „Eršketas“ pardavėja (1995–1999), Plinkšių 

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

jos skautų organizacijos Medeinos draugovės įkūrėja (2008) ir vadovė Sedoje, Šatrijos Raganos premijos 

laureatė (2017), Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos biologijos, chemijos mokytoja (nuo 2008 m.), Užež-

erės seniūnaitė Katkuvienė (Vičiutė) Virginija.  
 

 10 metų, kai Mažeikiuose 2013-05-01 įkurta visuomeninė jaunimo organizacija „STREET 

WORKOUT“, užsiimanti ir propaguojanti gatvės gimnastikos sportą.  
 

 70 metų, kai Mažeikių raj. Pievėnų kaime 1953-05-02 gimė Mažeikių centrinės bibliotekos Vai-

kų literatūros skyriaus vedėja (1976–1978) bei Metodikos skyriaus vedėja (1978–1980), Mažeikių centri-

nės bibliotekos direktorė (1980–2015), Šatrijos Raganos premijos laureatė (2003), bibliotekininkė, spau-

dos bendradarbė Jonauskienė (Drazdauskaitė) Aldona.  
 

 10 metų, kai priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos teritorijoje 2013-05-03 buvo pastatyta medinė Šv. 

Florijono skulptūra Mažeikiuose. Autorius – medžio drožėjas, tautodailininkas Antanas Murauskas.  
 

 100 metų, kai Mažeikių apskr. Židikų vlsč. Butikių kaime 1923-05-04 gimė Lietuvos valstybinės 

filharmonijos bei valstybinio operos ir baleto teatro solistas (1954–1977), Vilniaus kultūros mokyklos dė-

stytojas (1976–1986), tenoras Usinas Vladas. Mirė 2005-01-30 Vilniuje.  
 

 65 metai, kai Mažeikių raj. Padvarninkų kaime 1958-05-04 gimė Mažeikių raj. Tirkšlių vidurinės 

mokyklos mokytojas (1981–1987), Mažeikių 50-osios profesinės technikos mokyklos mokytojas (1987–

1991), Mažeikių raj. karinės taikomosios daugiakovės rinktinės treneris (1983–1989), įvairių sporto šakų 

daugkartinis Mažeikių ir Telšių rajonų bei Žemaitijos zonos prizininkas ir čempionas, Kultūros ministeri-

jos kultūros paveldo inspektorius (1991–1995), Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departa-

mento Telšių teritorinio padalinio darbuotojas (1995–1997), Mažeikių muziejaus direktoriaus pavaduoto-

jas (1997–2005), Mažeikių krašto kultūros premijos laureatas (2005), istorikas, redaktorius, Vilniaus dai-

lės akademijos Telšių dailės fakulteto lektorius (nuo 2005 m.), Žemaičių akademijos tarybos tikrasis na-

rys, Lietuvos istorijos ir Tėviškės pažinimo draugijų narys, straipsnių istorine tema autorius ir knygų ben-

draautorius Šverebas Povilas. 
 

 135 metai, kai Marijampolės raj. Igliaukos kaime 1888-05-05 gimė Mažeikių valdžios gimnazi-

jos direktorius (1927–1933), Alytaus apskr. viršininkas (1940), Alytaus gimnazijos mokytojas (1940–

1945), Alytaus švietimo skyriaus vedėjas (1945–1951), Alytaus mokytojų seminarijos direktorius (1951–

1957), matematikas Totorius Stasys. Mirė 1977-05-07 Alytuje.  
 



 135 metai, kai Latvijoje, buvusiame Agluonos vienuolyne, 1888-05-05 mirė bajoras, vienuolis 

bernardinas, religinių knygelių į lietuvių kalbą vertėjas, gediminaičių dinastijos palikuonis Beržanskis 

Gabrielius. Gimė apie 1835–1838 m. Viekšnių vlsč. Pluogių vienkiemyje.  
 

 95 metai, kai Šiaulių raj. Kinkupių kaime 1928-05-05 gimė Viekšnių pašto skyriaus viršininkė 

(1963–1972), finansininkė, Klaipėdos raj. ryšių mazgo viršininko pavaduotoja (1979–1985), dailininkė, 

dailininkų sąjungos narė Stravinskaitė Jadvyga. Mirė 2006-08-21 Klaipėdos raj. Baublių kaime.  
 

 90 metų, kai Mažeikiuose 1933-05-07 gimė Klaipėdos krašto literatų vadovas (1954–1957), poe-

tas, Mažeikių raj. laikraščio „Komunistinis rytojus“ žurnalistas Virkutis Romas. Mirė 1957 m. birželio 

mėn. pabaigoje.  
 

 55 metai, kai Mažeikių raj. Leckavos kaime 1968-05-08 gimė Mažeikių statybos tresto dailidė 

(1986), Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gaisrininkas (1988–

1998), Mažeikių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesys (1998–2008), fotografas Varnas Sigitas.  
 

 15 metų, kai Mažeikiuose 2008-05-08 mirė tremtinys, Mažeikių elektrotechnikos gamyklos ir 

Kuro tiekimo bazės darbuotojas, Mažeikių raj. savivaldybės mero pavaduotojas ekonomikai, Mažeikių 

raj. savivaldybės meras (1996–1997), Mažeikių raj. savivaldybės tarybos narys (1995–1997, 1997–2000, 

2003–2007), ekonomistas Mažeikis Jonas. Gimė 1931-03-26 Mažeikių apskr. Viekšnių miestelyje.  
 

 40 metų, kai 1983-05-12 Mažeikiuose įkurtas lopšelis-darželis „Pasaka“, nuo 2013 m. Lietuvos 

Valdorfo vaikystės pedagogikos iniciatyvų asociacijos narys.  
 

 80 metų, kai Mažeikiuose 1943-05-13 gimė poetas, Kazachijos statybų mechaninių dirbtuvių 

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

riaus vedėjas (1967–1972), Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus literatūros konsultantas (1972–

1982), „Poezijos pavasario“ laureatas (1979), Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus atsakingasis 

sekretorius (1982–1988), žurnalo „Nemunas“ vyriausiasis redaktorius (1991–2004), „Poezijos pavasario“ 

laureatas už knygą „Švytuoklė“ (1979), dienraščio „Kauno diena“ prizininkas (1995), LDK Gedimino or-

dino medalio kavalierius (2003), Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatas 

(2011), Kauno meno kūrėjų asociacijos premijos laureatas (2013), Kauno miesto savivaldybės 2-ojo laips-

nio Santakos garbės ženklo nominantas (2013), Lietuvos rašytojų sąjungos premijos laureatas (2015), 

Bernardo Brazdžionio literatūros premijos laureatas (2015), Dionizo Poškos literatūrinės premijos laurea-

tas (2018), Kauno miesto burmistro Jono Vileišio pasidabruoto medalio kavalierius (2018), Kauno miesto 

kultūros ir meno premijos laureatas (2022), publicistas, vertėjas Mikuta Aleksandras Algimantas.  
 

 5 metai, kai Mažeikių raj. Židikų miestelyje 2015-05-15 atidengtas medinis stogastulpis, skirtas 

rašytojos Šatrijos Raganos atminimui. Atstatė medžio drožėjas, tautodailininkas, „Aukso vainiko“ lau-

reatas Antanas Viskantas.  
 

 85 metai, kai Kaune 1938-05-17 mirė (palaidotas Kėdainių raj. Labūnavos kaime) Anykščių mer-

gaičių pradžios mokyklos tikybos mokytojas (1905–1907), Anykščių bžn. vikaras (1905–1907), Anykščių 

raj. Kurklių Šv. Jurgio bžn. vikaras (1907), Rietavo raj. Tverų Švč. Mergelės Marijos apsilankymo bžn. 

vikaras (1907–1909), Anykščių raj. Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo bžn. vikaras (1909–1914), Svėdasuose 

vartotojų kooperatyvo vadovas, Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bžn. vikaras (1914–

1917), Kelmės raj. Karklėnų Šv. apaštalo Baltramiejaus bžn. kunigas filialistas (1917–1920), Raseinių 

raj. Viduklės Šv. Kryžiaus bžn. klebonas (1920–1922), Kelmės raj. Stulgių Šv. apaštalo evangelisto Mato 

bžn. klebonas (1922–1925), Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bžn. kuratas (1927–1929), Mažeikiuose naujos 

bžn. statytojas (1927–1929), Šilutės raj. Žemaičių Naumiesčio Šv. arkangelo Mykolo bžn. klebonas 

(1929–1933), Skuodo Švč. Trejybės bžn. klebonas bei dekanas (1933–1938), kanonų teisės licenciatas 

Strazdas Antanas. Gimė 1881-10-05 Utenos apskr. Starkakampio vienkiemyje. 
 

 10 metų, kai Mažeikių raj. Tirkšlių miestelyje 2013-05-17 mirė Tirkšlių vidurinės mokyklos di-

rektorius (1985–1998) bei matematikos mokytojas (1998–2013) Inta Stasys. Gimė 1962-01-31 Mažeikių 

raj. Židikų miestelyje.  



 

 95 metai, kai mieste 1928-05-19 įregistruota Mažeikių savanorių ugniagesių draugija.  
 

 20 metų, kai Plungėje 2003-05-19 mirė Plungės vaikų darželio auklėtoja ((1941–1947), Priekulės 

vaikų darželio vedėja (1947–1948), Plungės vaikų darželio vedėja (1948–1961), Lietuvos meno žymūnė 

(1987), Plungės fabriko „Linų audiniai“ Vaikų sektoriaus vedėja (1961–1981), Lietuvos skaitovų ir poezi-

jos šventės-konkurso laureatė (1994), Žemaičių teatro režisierė, aktorė Slušnienė (Žadeikytė) Felicija. 

Mokėsi 1931–1940 m. Viekšnių gimnazijoje. Gimė 1924-04-07 Viekšnių vlsč. Žlibinų kaime.  
 

 20 metų, kai JAV Niujorko valstijos Bruklino lietuvių pranciškonų vienuolyne 2003-05-19 mirė 

(palaidotas Bruklino kapinėse) poetas, eseistas, vienuolis pranciškonas (1933), teologijos mokslų daktaras 

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

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

prie Šv. Kazimiero vienuolyno spaustuvės įkūrėjas (1951), žurnalo „Aidas“ darbuotojas (1950–1980) ir 

redaktorius (1980–1992), Brukline lietuvių pranciškonų vienuolyno vyresnysis (1958 m. su pertrauko-

mis), išeivijoje Lietuvių rašytojų draugijos pirmininkas (1960–1970), JAV pranciškonų vienuolijos pro-

vincijolas, Meino valstijos Kennebunkporte pranciškonų Šv. Antano gimnazijos rektorius (1964–1969), 

Kennebunkporte Šv. Antano lietuvių pranciškonų vienuolyno vyresnysis (1973–1976), Kennebunkporte 

pranciškonų vasarvietės vedėjas (1973–1980), meno kūrinių kolekcininkas Andriekus Kazimieras 

Leonardas. Mokėsi 1931–1933 m. Mažeikių raj. Sedos vidurinėje mokykloje. Gimė 1914-07-15 Skuodo 

raj. Barstyčių kaime.  
 

 20 metų, kai 2003-05-21 įregistruota Mažeikių raj. Rubikų kaimo bendruomenė.  
 

 135 metai, kai Viekšnių vlsč. Pluogų vienkiemyje 1888-05-23 mirė (palaidotas Viekšnių senosio-

se kapinėse) bajoras, gediminaičių dinastijos palikuonis, knygnešys, aušrininkas, lietuvybės platintojas, 

laikraščių „Aušra“ (1884–1885) bei „Lietuviškas balsas“ (1888) bendradarbis, publicistas Gediminas-

Beržanskis-Klausutis Liudvikas. Gimė 1864-01-10 Viekšnių vlsč. Pluogų kaime.  
 

 80 metų, kai Mažeikiuose 1943-05-25 gimė Dvarčionių statybinių medžiagų kombinato vyriau-

siasis dailininkas (1975–1985), Lietuvos dailininkų sąjungos narys (1975), dailininkas keramikas, dekora-

tyvinių kompozicijų autorius Butvila Algimantas. Mirė 2014-05-20 Vilniuje, palaidotas Antakalnio kapi-

nėse, Menininkų kalnelyje.  
 

 60 metų, kai Mažeikių raj. Viekšnių miestelyje 1963-05-25 gimė Kupiškio raj. Skapiškio viduri-

nės mokyklos pradinių klasių ir kūno kultūros mokytojas (1985–1990), Kupiškio raj. Skapiškio apylinkės 

viršaitis (1990–1995), UAB „Varinis varpas“ direktorius ir J. Jaručio firmos savininkas (1995–2002), Ku-

piškio raj. savivaldybės tarybos narys (2003–2016), Kupiškio raj. savivaldybės mero pavaduotojas (2003–

2007), Kupiškio raj. savivaldybės meras (2007–2011, 2011–2015), ekspedicijos į Igarką dalyvis (1989),  

Kupiškio raj. vietos veiklos grupės narys, Lietuvos Respublikos Seimo narys (2016–2020, 2022–2024), 

Kupiškio raj. sporto veteranų klubo „Šaltinis“ narys, medžiotojų klubo „Vaduva“ narys, Lietuvai pagra-

žinti draugijos Kupiškio skyriaus narys, Kupiškio Rotary klubo narys Jarutis Jonas.  
 

 10 metų, kai Kaune 2013-05-28 mirė (palaidotas Karmėlavos kapinėse) fizikas, Kauno energeti-

kos instituto dėstytojas (1975–2010), fizikos mokslų daktaras (1990), mokslinių publikacijų autorius 

Janušas Vytautas. Gimė 1949-04-30 Mažeikių raj. Urvikių kaime. 
 

 95 metai, kai Mažeikių raj. Grūstės kaime 1928-05-30 gimė tremtinė, poetė, Sedos literatų klubo 

„Varduva“ narė Bučienė (Gurauskytė) Stefanija. Mirė 2017-06-12, palaidota Grūstės kapinėse.  
 

 55 metai, kai Telšių raj. 1968-05-31 gimė verslininkas, Mažeikių verslininkų asociacijos narys, 

UAB „Santarvės laikraštis“ direktorius (nuo 2003 m.), UAB „Kuptijus“ direktoriaus pavaduotojas (nuo 

2001 m.), Mažeikių UAB „Alaiba“ direktorius (nuo 2004 m.), Mažeikių raj. savivaldybės tarybos narys 

(2012–2015), Vakarų Lietuvos vietos laikraščių asociacijos narys, Nacionalinės rajonų ir miestų laikraš-

čių leidėjų asociacijos narys Balčiūnas Alvydas.  
 



BIRŽELIS 
 

 70 metų, kai Kaune 1953-06-04 gimė gydytojas terapeutas, VU Medicinos fakulteto Hospitalinės 

terapijos katedros asistentas (1977–1981), VU Medicinos fakulteto Terapijos katedros asistentas (1982–

1990), medicinos mokslų daktaras (1989), VU Santariškių klinikos Vidaus ligų klinikos vyriausiasis asi-

stentas (1990–1994), docentas (1995), VU Santariškių klinikos Vidaus ligų Diagnostikos skyriaus vedėjas 

(1990–2004), VU Medicinos fakulteto Podiplominių studijų prodekanas (1994–2004), medikų žurnalo 

„Internistas“ vyriausiasis redaktorius (nuo 2000 m.), VU ligoninės Santaros klinikos Vidaus ligų centro 

direktorius (nuo 2004 m.), Lietuvos internistų draugijos narys, Lenkijos vidaus ligų gydytojų draugijos 

Garbės narys, Pasaulio internistų draugijos Vykdomojo komiteto tikrasis narys (1999–2009), Europos in-

ternistų federacijos Garbės narys (2001), Medicinos draugijos prezidentas, VU Senato narys, profesorius 

(2010), straipsnių, metodinių rekomendacijų bei mokomųjų knygų autorius Šapoka Virginijus. Mokėsi 

1960–1966 m. Mažeikių 8-metėje mokykloje.  
 

 80 metų, kai Štuthofo koncentracijos stovykloje 1943-06-07 mirė žurnalo „Ateitis“ redaktorius 

(1926–1928), Mažeikių gimnazijos vicedirektorius (1931–1939), Marijampolės gimnazijos direktorius 

(1940–1943), pogrindžio organizacijos „Lietuvių frontas“ narys, politinis kalinys (1943), istorijos moky-

tojas Januškevičius Antanas. Gimė 1902-11-25 Marijampolės apskr. Liubavo vlsč. Epidermių kaime. 
 

 75 metai, kai Akmenės raj. Kalniškių kaime 1948-06-08 gimė inžinierius, ekonomistas, Kėdainių 

rajkopsąjungos prekybos bazės direktoriaus pavaduotojas (1974), penkiolikos ekspedicinio pobūdžio ke-

lionių po Tibetą, Himalajus, Indiją, Tailandą, Mianmarą ir Butaną dalyvis, keliautojas orientalistas, foto-

grafas, Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys (1983), Vengrijos lietuvių bendruomenės 1-asis pirminin-

kas, Vengrijos fotografų sąjungos ir kūrėjų asociacijos narys (1986), Vengrijos Respublikos „Pro Cultura 

Hungarica“ medalio kavalierius (1992), Lietuvos žurnalistų sąjungos bei Tarptautinės žurnalistų sąjungos 

narys (1995), Vengrijoje Rudolfo Balogho premijos laureatas (1997), LDK Gedimino ordino Riterio kry-

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

fų sąjungos Didžiojo prizo laureatas ir Vengrijos Respublikos Riterio kryžiaus kavalierius (2006), Lietu-

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

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

rių, dvylikos fotoalbumų autorius, etnografas, poetas Normantas Paulius Romualdas (slap. Lai Vėjus). 

Mirė 2017-01-07 Nyredhazos mieste (Vengrija). Mokėsi 1959–1965 m. Viekšnių vidurinėje mokykloje. 

Viena urna su dalimi kremuotų palaikų 2017-02-27 buvo palaidota Nyredhazos miesto kapinėse, kita dalis 

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

 100 metų, kai Klaipėdos raj. Juodupių kaime 1923-06-10 gimė Mažeikių raj. Sedos Švč. Merge-

lės Marijos Ėmimo į dangų bžn. vikaras (1948–1949), Skuodo raj. Mosėdžio Šv. Arkangelo Mykolo bžn. 

vikaras (1949), Tauragės Švč. Trejybės bžn. vikaras (1955–1956), Tauragės raj. Pagramančio Švč. Mari-

jos Mergelės Nekaltojo Prasidėjimo bžn. klebonas (1956–1961), Telšių raj. Nevarėnų Nukryžiuotojo Jė-

zaus bžn. klebonas (1961–1963), Šilalės raj. Girdiškės Švč. Marijos Mergelės Snieginės bžn. klebonas 

(1963–1965), Kelmės raj. Vidsodžio Šv. Antano Paduviečio bžn. klebonas (1965–1968), Skuodo raj. 

Aleksandrijos Nukryžiuotojo Jėzaus bžn. klebonas (1968–1972), Klaipėdos raj. Gargždų Šv. arkangelo 

Mykolo bžn. altarista (1972–1974), Šilalės raj. Kvėdarnos Švč. Marijos Mergelės Nekaltojo Prasidėjimo 

bžn. klebonas (1974–1975), Šilutės Šv. Kryžiaus bžn. vikaras (1975–1976), Telšių Katedros Šv. Antano 

parapijos altarista (1976–1977), Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bžn. vikaras (1977–1980), Šilutės raj. Gar-

damo Šv. Roko bžn. klebonas (1980–1983), Plungės raj. Alsėdžių Švč. Marijos Mergelės Nekaltojo Prasi-

dėjimo bžn. klebonas (1983–1986), Šilalės raj. Laukuvos Šv. Kryžiaus atradimo bžn. klebonas (1986–

1990), Šilutės Šv. Kryžiaus bžn. altarista su vikaro teisėmis (1990–1991), Skuodo raj. Šačių Šv. Jono Kri-

kštytojo bžn. klebonas (1991–1996), Telšių kunigų seminarijos prefektas (1998) bei auklėtinių nuodėm-

klausys (1996–1998), Telšių Švč. Marijos Mergelės Ėmimo į dangų bžn. vikaras (1996–1998), Šilalės raj. 

Kvėdarnos Švč. Marijos Mergelės Nekaltojo Prasidėjimo bžn. altarista (1998–1999), Mažeikių raj. Viekš-

nių Šv. Jono Krikštytojo bžn. altarista (1999–2000), Skuodo raj. Lenkimų Šv. Onos bžn. klebonas (2000–

2002), Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko bžn. rezidentas (2002–2010), tremtinys Pakalniškis Jonas. 

Mirė 2010-11-05 Klaipėdoje, palaidotas Klaipėdos raj. Veiviržėnų miestelio Šv. apaštalo evangelisto Ma-

to bžn. šventoriuje.  



 

 20 metų, kai 2003-06-10 įregistruota Mažeikių raj. Urvikių kaimo bendruomenė.  
 

 75 metai, kai Vilniuje 1948-06-14 mirė (palaidotas Bernardinų kapinėse) esperantų kalbos propa-

guotojas (nuo 1915 m.), Panevėžio moterų gimnazijos mokytojas (1912–1916), Rusijos valstybinės kon-

trolės revizoriaus padėjėjas (1917), Ukrainoje Nikopolio komercinės mokyklos mokytojas (1917–1918), 

Kauno lenkų gimnazijos fizikos mokytojas (1919), Kauno komercinės mokyklos mokytojas (1919–1922), 

Švietimo ministerijos aukštųjų mokyklų inspektorius (1922–1924), Kauno 2-osios gimnazijos direktorius 

(1924–1926), Mažeikių gimnazijos matematikos, fizikos, kosmografijos mokytojas (1926–1927), Mažei-

kių gimnazijos vicedirektorius (1927), Tauragės komercinės mokyklos mokytojas (1928–1936), Plungės 

progimnazijos mokytojas (1938–1940), Skuodo vidurinės mokyklos mokytojas (1941–1842), Viekšnių 

progimnazijos mokytojas (1942–1946), Lietuvių-latvių vienybės draugijos narys, Esperantininkų ir Blai-

vybės draugijų narys, lietuvybės skleidėjas, filatelistas Opulskis Apolinaras. Gimė 1884-07-22 Mažeikių 

apskr. Pakvistės kaime. 
 

 15 metų, kai Mažeikių raj. Bukončių kaime Alinos Plechavičiūtės iniciatyva ir prisidedant Že-

maičių kultūros draugijai 2008-06-15 pastatytas atminimo akmuo Plechavičių gimtinėje. Prie tvenkinio 

perstatytas akmuo atidengtas 2022-08-28. Pritvirtintas kardas, kurį iškalė kalvis Artūras Platakis, akmeno-

rius Arūnas Savickas padarė karišką skydelį ir iškalė atminimui skirtą tekstą. Pašventino Židikų Šv. Jono 

Krikštytojo bažnyčios klebonas Dainoras Židackas. 
 

 10 metų, kai restauruoto dvaro savininkų Gražinos ir Antano Juknevičių iniciatyva 2013-06-15 

vyko pirmasis festivalis „Muzikinė vasara Dautarų dvare“. Tuomet koncertavo M. K. Čiurlionio sty-

ginių kvartetas, tapęs 2004 m. Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatu.  
 

 130 metų, kai Viekšnių vlsč. Pluogų kaime 1893-06-16 mirė (palaidota Viekšnių senosiose kapi-

nėse) knygnešė, daraktorė, lietuvybės puoselėtoja Beržanskienė (Šiuipytė) Barbora. Gimė 1831-05-04 

Viekšnių vlsč. Žibikų kaime.  
 

 55 metai, kai Mažeikiuose 1968-06-16 gimė Mažeikių sporto mokyklos stalo teniso treneris (nuo 

1992 m.), Mažeikių stalo teniso klubo „Vijurkas“ treneris ir vadovas (nuo 1993 m.), Lietuvos stalo teniso 

nacionalinės vyrų rinktinės vyriausiasis treneris (2006–2017), tarptautinės kategorijos stalo teniso teisėjas 

(2016), Lietuvos stalo teniso asociacijos Trenerių tarybos pirmininkas (2001–2008), Lietuvos stalo teniso 

asociacijos vykdomojo komiteto narys Jackevičius Raimondas.  
 

 10 metų, kai Vilniuje 2013-06-16 mirė Mažeikių apskr. Agitacijos ir propagandos skyriaus vedė-

jas (1950), Utenos raj. liaudies teismo teisėjas (1951–1955), Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo teismo 

teisėjas (1956–1970), Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo teismo prezidiumo narys (1967–1970), Lietu-

vos nusipelnęs teisininkas (1967), VU Teisės fakulteto Civilinės teisės ir proceso katedros vyriausiasis 

dėstytojas (1970–1992), docentas (1976), profesorius (1984), Lietuvos mokslų akademijos narys eksper-

tas (1991), Lietuvos Respublikos Seimo narys (1992–1996), VU Civilinės teisės ir proceso katedros profe-

sorius (1996), Lietuvos teisės akademijos profesorius (1997), Mykolo Romerio universiteto Teisės fakul-

teto Civilinio proceso katedros vedėjas (1997–2002), mokslinių ir publicistinių straipsnių autorius, va-

dovėlių, knygų, įstatymų kodekso komentarų autorius bei bendraautorius, Lietuvos ateities forumo valdy-

bos narys Vitkevičius Pranciškus Stanislavas. Gimė 1926-11-27 Mažeikių apskr. Daubarių kaime. 
 

 285 metai, kai Tirkšlių seniūnijos inventoriuje 1738-06-17 paminėtas Pumpurų kaimas.  
 

 285 metai, kai Tirkšlių seniūnijos inventoriuje 1738-06-17 paminėtas Kuodžių kaimas.  
 

 285 metai, kai Tirkšlių seniūnijos inventoriuje 1738-06-17 paminėtas Plėnakių kaimas.  
 

 285 metai, kai Tirkšlių seniūnijos inventoriuje 1738-06-17 paminėtas Jautakių kaimas.  
 

 285 metai, kai Tirkšlių seniūnijos inventoriuje 1738-06-17 paminėtas Paventės kaimas.  



 

 75 metai, kai Mažeikių apskr. Viekšnių miestelyje 1948-06-18 gimė Vilniaus lengvosios pramo-

nės technikumo dėstytoja (1972–1975), Vilniaus aukštesniosios lengvosios pramonės mokyklos skyriaus 

vedėja (1976–1991) bei direktoriaus pavaduotoja studijoms (1991–2001), Vilniaus aukštesniosios lengvo-

sios pramonės mokyklos direktorė (nuo 2001 m.), Vilniaus kolegijos Dizaino ir technologijų fakulteto de-

kanė, Vilniaus kolegijos Aprangos studijų centro vadovė, siuvinių medžiagų ir trikotažo technologijos dė-

stytoja, Lietuvos aukštesniųjų mokyklų direktorių asociacijos narė, Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių 

asociacijos narė Skutulaitė Zita.  
 

 35 metai, kai Mažeikių senamiestyje 1988-06-19 atidengtas biustas garsaus gydytojo chirurgo 

Vlado Burbos atminimui. Autorius – skulptorius Klaudijus Stepanovas.  
 

 60 metų, kai Klaipėdoje 1963-06-20 gimė Mažeikių centrinės ligoninės pediatrė (1989–1992), 

Plungės ligoninės Akušerijos skyriaus gydytoja neonatologė, vaikų neurologė (1994–1999), Plungės raj. 

savivaldybės ligoninės vyriausioji gydytoja (2001–2007), UAB „VVARFF“ administracijos direktorė 

(2000–2001), UAB „Žemaitijos diagnostikos centras“ direktorė (nuo 2008 m.), Lietuvos ligoninių asocia-

cijos tarybos narė Bučienė Vanda.  
 

 85 metai, kai Telšių raj. Mitkaičių kaime 1938-06-21 gimė Šilutės raj. Katyčių vidurinės mokyk-

los mokytojas (1962–1969), Mažeikių raj. Bružų aštuonmetės mokyklos (nuo 1987 m. Balėnų pagrindinė) 

direktorius (1969–1980) ir mokytojas (1980–1992), direktoriaus pavaduotojas (1992–1995) Liaugaudas 

Antanas. Mirė 2017-06-30 Mažeikių raj. Balėnų kaime.  
 

 35 metai, kai Mažeikių raj. Ukrinų kaime 1988-06-22 atidengta skulptorių Aloyzo Smilingo ir 

Jono Meškelevičiaus sukurta granito ir bronzos skulptūra „Laikas“, vaizduojanti ant smėlio laikro-

džio formos postamento giedantį gaidį. 
 

 10 metų, kai Juodkrantėje, Liudviko Rėzos kultūros centro lauko estradoje, Mažeikių raj. savival-

dybės kultūros centro vadybininko Augusto Petkaus ir šou grupės „Lietutis“ vadovo Algirdo Grinkevi-

čiaus iniciatyva 2013-06-26 organizuotas pirmasis tarptautinis jaunųjų vokalistų festivalis-konkursas 

„BALTIC VOICE“.  
 

 10 metų, kai Mažeikių raj. savivaldybės sprendimu 2013-06-28 specialiojo ugdymo įstaiga pava-

dinta Mažeikių „Jievaro“ pagrindine mokykla.  
 

 70 metų, kai Telšių raj. Stakminių kaime 1953-06-30 gimė Telšių raj. Džiugų tarybinio ūkio bri-

gadininkas (1973), Džiugų tarybinio ūkio skyriaus valdytojas (1974–1976), Plungės raj. Šateikių tarybinio 

ūkio skyriaus valdytojas bei vyriausiasis agronomas (1976–1979), Mažeikių raj. Plinkšių tarybinio ūkio 

vyriausiasis agronomas (1979–1980), Mažeikių komunalinės įmonės kombinato viršininkas (1984–1985), 

Mažeikių raj. agropramoninio susivienijimo vyriausiasis agronomas (1986), Mažeikių raj. Žemalės kolū-

kio pirmininkas (1986–1992), UAB „Vega“ direktorius (1992), UAB „Audinė“ prezidentas (1992–1994), 

Mažeikių raj. savivaldybės tarybos narys (1995–1997, 2000–2003)), UAB „Aisra“ direktorius (1996), 

UAB „Žemalės agraras“ direktorius (1997–2000), agronomas Butkus Aleksas.  
 

LIEPA 
 

 85 metai, kai Akmenės vlsč. Purvių kaime 1938-07-01 gimė Telšių katedros vikaras (1972–

1974), Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bžn. vikaras (1974–1976), Klaipėdos para-

pijos vikaras (1976–1982), Tauragės raj. Skaudvilės Šv. Kryžiaus ir Adakavo Šv. Jono Krikštytojo parapi-

jų klebonas (1982–1983), Mažeikių raj. Pievėnų Nukryžiuotojo Jėzaus ir Rubikų Šv. Roko parapijų admi-

nistratorius (1984–1990), Mažeikių raj. Tirkšlių Kristaus karaliaus bžn. klebonas (1990), Rusijos federaci-

jos Karaliaučiaus srities pirmasis katalikų kunigas (1990–1991), Rusijos federacijos Karaliaučiaus srities 

Šv. Šeimos parapijos klebonas (1991–2019), Rusijos Federacijos Karaliaučiaus srities Šv. Šeimos parapi-

jos pirmosios koplyčios statytojas (1994), LDK Gedimino ordino Riterio kryžiaus kavalierius (1997), Ka-

raliaučiaus dekanas (1999), Telšių vyskupijos katedros kapitulos Garbės kanauninkas jubiliatas (2000), 

Karaliaučiaus srities Sovetsko mieste Kristaus Prisikėlimo bžn. statytojas (2000), Karaliaučiaus įkalinimo 



įstaigos pirmosios koplyčios rengėjas ir kapelionas (2004), Karaliaučiuje ir Sovetske lietuviškų sekmadie-

ninių mokyklų steigėjas, Akmenės raj. Garbės pilietis (2009), Mažeikių raj. Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo 

bžn. rezidentas (2019–2022), lietuvybės puoselėtojas Gauronskas Anupras. Mirė 2022-11-21 Rietave, 

palaidotas Akmenės raj. Ventos miestelio kapinėse. 
 

 60 metų, kai JAV Masačuseto valstijos Bostono mieste 1963-07-01 mirė Lietuvos kariuomenės 

savanoris (1919–1920), Valstybinio centrinio knygyno Šiaulių skyriaus tvarkytojas (1920), Šiaulių apskr. 

savivaldybės tarnautojas (1920–1921), Šiaulių srities kooperatyvo sąjungos darbuotojas (1925–1926) ir 

instruktorius (1927), Šiauliuose dvisavaitinio laikraščio „Darbininkų balsas“ redaktorius (1924–1926), 

Kaune žurnalo „Naujoji gadynė“ redaktorius (1926–1927) ir savaitraščio „Socialdemokratas“ redakcinės 

kolegijos narys (1927), Lietuvos Respublikos 3-iojo Seimo narys (1926–1927), Vilniuje Lietuvos social-

demokratų organizacijos (LSDOU) laikraščio „Pirmyn“ korespondentas (1927–1930), užsienyje LSDOU 

Vykdomojo komiteto narys (nuo 1928 m. lapkričio), LSDOU 2-osios konferencijos delegatas (1929 m. 

rugsėjo 7–8 d.), LSDOU Vykdomojo komiteto 1-asis sekretorius (1929), Rygoje lietuvių laikraščio „Dar-

bininkų balsas“ korespondentas (1929–1931), LSDOU Vykdomojo komiteto pirmininkas (1930), emi-

grantų laikraščio „Kova“ redaktorius (1930–1935), Paryžiuje laikraščio „Lietuvos žinios“ korespondentas 

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

„Keleivis“ redaktorius (1943–1953) bei reikalų vedėjas, redkolegijos narys (1954), politinis kalinys, eko-

nomistas Januškis Jonas. Gimė 1900-02-09 Šiaulių apskr. Viekšnių vlsč. Čekų kaime.  
 

 130 metų, kai Alytaus apskr. Alovės vlsč. Kalnėnų kaime 1893-07-02 gimė Alytaus apskr. Ne-

munaičių parapijos mokyklos mokytojas (1914), Ukrainos Rovno mieste atskirojo lietuvių pėstininkų ba-

taliono kuopos vadas (1918), Lietuvos kariuomenės savanoris (1918–1920), Nepriklausomybės kovų da-

lyvis (1919–1920), LDK Gedimino 3-iojo laipsnio ordino (1928) bei Vytauto Didžiojo 4-ojo laipsnio ordi-

no kavalierius (1930), pulkininkas (1934), Kauno 2-ojo pėstininkų LDK Algirdo pulko vadas (1934–

1940), Latvijos Trijų žvaigždžių 3-iojo laipsnio ordino kavalierius (1936), Mažeikių apskr. Židikų pra-

džios mokyklos mokytojas (1941), Lietuvos Vietinės rinktinės Mažeikių apskr. karo komendantas (1944), 

Čikagoje Lietuvių karių veteranų sąjungos „Ramovė“ narys (1950), politinis kalinys Tumas Juozas. Mirė 

1977-07-02 JAV Ilinojaus valstijos Čikagos mieste. 
 

 15 metų, kai 2008-07-02 įregistruota Mažeikių raj. išsėtinės sklerozės draugija, esanti NVO 

narė.  
 

 20 metų, kai Mažeikių raj. Sedos miesto skvere 2003-07-04 pašventintas ant aukšto pjedestalo 

pastatytas bronzinis poeto Antano Baranausko biustas. Autorius – skulptorius Osvaldas Neniškis.  
 

 15 metų, kai 2008-07-06 pastatytas medinis Mažeikių raj. Židikų miestelio riboženklis. Herbą 

ir užrašą skaptavo drožėjas Viktoras Bružas.  
 

 85 metai, kai Trakų apskr. Onuškio vlsč. Pajautų kaime 1938-07-07 gimė kraštotyrininkas, Šalči-

ninkų raj. laikraščio „Tarybinė tėvynė“ korespondentas, Kaišiadorių raj. Kultūros skyriaus vedėjas (1962–

1964), Lietuvos radijo korespondentas (1964–1989), Kaišiadorių raj. laikraščio „Į komunizmą“ korespon-

dentas (1964–1973), Lietuvos žurnalistų sąjungos narys (1972), Mažeikių raj. laikraščio „Pergalės vėlia-

va“ korespondentas (1973–1984), laikraščio „Kaišiadorių aidai“ Laiškų skyriaus vedėjas (1984–1991) ir 

redaktorius (1991–2016), Tėvynės pažinimo draugijos mėnraščio „Gimtinė“ redakcinės kolegijos narys 

(1989–2009), Lietuvoje kraštotyros sąjūdžio populiarintojas (1986), medalio „Už nuopelnus kraštotyrai 

ir paminklų apsaugai“ kavalierius (1987), Lietuvos kultūros fondo Knygnešio draugijos pirmininko pava-

duotojas (1990–1993), Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų (LNR) sąjungos narys, LNR sąjungos Vasaros 

poezijos šventės „Pakviesk į širdį vasaros švelnumą“ laureatas, Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos 

narys, žurnalo „Tarp knygų“ redakcinės kolegijos narys (1991–1995), Lietuvos kraštotyros draugijos Gar-

bės narys, publicistikos aušrininko Silvestro Gimžausko konkurso laureatas (1991), Kaišiadorių raj. savi-

valdybės tarybos narys (1990–1995, 1996–1997), medalio „Už nuopelnus žurnalistikai“ kavalierius, Kai-

šiadorių raj. literatų klubo „Gija“ vadovas (nuo 2000 m.), ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medalio kava-

lierius (2004), Žemės ūkio ministerijos konkurso „Lietuvos kaimo spindulys 2008“ laureatas, meno kūrėjo 

statusą turintis asmuo (2008), Tėvynės pažinimo draugijos Garbės narys, Kaišiadorių raj. savivaldybės 



Kultūros premijos laureatas (2010), Kaišiadorių raj. Garbės pilietis (2013), LŽS Kauno skyriaus „Gintari-

nės plunksnos“ laureatas, LŽS Vilniaus skyriaus senjorų klubo narys, aforizmų ir epigramų autorius, saty-

rikas, poetas, daugiau kaip 2000 publikacijų kraštotyros tema autorius Laurinavičius Jonas. 
 

 5 metai, kai 2018-07-07 pastatytas Mažeikių raj. Pikelių miestelio riboženklis. Skaptavo dro-

žėjas Artūras Baltinas, metalinę saulutę su vėtrunge nukaldino tautodailininkas Virgilijus Mikuckis.  
 

 105 metai, kai Mažeikių apskr. Meinorių kaime 1918-07-12 gimė audėja, tautodailininkė, trem-

tinė Tarvydienė (Baltutytė) Adolfina. Mirė 2011-06-26 Meinorių kaime, palaidota miesto kapinėse.  
 

 65 metai, kai Kelmės raj. Pašatrijos kaime 1958-07-12 gimė Viekšnių žemės ūkio mokyklos fizi-

kos mokytoja (1980–1996) ir direktoriaus pavaduotoja (1996–1999), Mažeikių politechnikos mokyklos 

Viekšnių skyriaus vedėja (2000–2002), Mažeikių raj. Viekšnių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdy-

mui (nuo 2002 m.), socialinė pedagogė Raudonienė (Banytė) Birutė.  
 

 10 metų, kai minint bendruomenės įsteigimo dešimtmetį 2013-07-13 pašventintas Mažeikių raj. 

Auksodės prieigoje pastatytas kaimo simbolis – akmeninis „Auksinis obuolys“ su vietovės pavadini-

mu. Autorius – tautodailininkas Antanas Murauskas.  
 

 35 metai, kai Mažeikiuose 1988-07-15 mirė (palaidota miesto kapinėse) Klaipėdos 8-osios vidu-

rinės mokyklos (1953–1956) ir Plungės raj. Žemaičių Kalvarijos vidurinės mokyklos lituanistė (1956–

1959), Mažeikių raj. Sedos vidurinės mokyklos lituanistė (1959–1964), Mažeikių 1-osios vidurinės moky-

klos lituanistė (1964–1970), Mažeikių 2-osios vidurinės mokyklos lituanistė (1970–1988), Lietuvos nusi-

pelniusi mokytoja (1968), Mažeikių 2-osios vidurinės mokyklos jaunųjų literatų vadovė (15 m.), lektorė, 

pedagoginės spaudos bendradarbė Barvydienė (Vaišnytė) Vaidilutė. Gimė 1932-11-27 Vilkaviškio 

apskr. Keturvalakių vlsč. Karklinių kaime.  
 

 15 metų, kai Palangoje 2008-07-15 mirė (palaidotas miesto kapinėse) Kauno klinikinės ligoninės 

gydytojas internas (1979), Klaipėdos ligoninės gydytojas (1980–1982), Mažeikių sanitarijos-epidemiolo-

gijos stoties vyriausiasis gydytojas (1982–1983), Mažeikių raj. centrinės ligoninės vyriausiasis gydytojas 

(1983–1990), Mokslinio gydymo profilaktikos susivienijimo „Energetika“ direktorius (1990–2000), Pa-

langos savivaldybės tarybos narys (2000–2008), Palangos mero pavaduotojas (2000–2002, 2003–2006), 

UAB „Liukrena“ finansų direktorius (2006–2008) Jodka Salvijus. Gimė 1956-01-10 Kaune.  
 

 25 metai, kai mieste 1998-07-24 įkurtas karatė SCHOTOKAN klubas „Žemaitis“, esantis Ma-

žeikių NVO ir Lietuvos karatė asociacijos narys.  
 

 25 metai, kai mieste 1998-07-24 įkurtas karatė klubas „Danas“, esantis Mažeikių NVO ir Lie-

tuvos karatė asociacijos narys. 
 

 5 metai, kai Lenkijos kurorte 2018-07-26 mirė (palaidotas Vilniuje, Kairėnų kapinėse) vienas ge-

riausių Lietuvos šachmatininkų, tarptautinis meistras (1990), tarptautinis didmeistris (1992), Baltarusijos 

(1979) ir Pabaltijo (1981), Skandinavijos (1994) vyrų šachmatų čempionatų laimėtojas, Lietuvos asmeni-

nių 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), tarp-

tautinių šachmatų turnyrų Ostravoje (1992), Prahoje (1993), Morsbache (1994), Ciuriche (2004), Trave-

miundėje (1999, 2000) laimėtojas, treneris Irano moterų šachmatų rinktinės Chanty-Mansijsko (2010) ir 

Stambulo (2012) olimpiadose, Pasaulio senjorų komandų čempionas (2014), vyriausiasis treneris Latvijos 

moterų rinktinės Trumsės (2014) bei Baku (2016) olimpiadose Kveinys Aloyzas. Gimė 1962-07-09 Ma-

žeikiuose.  
 

 55 metai, kai JAV Ilinojaus valstijos Čikagos mieste 1968-07-27 mirė Pirmojo pasaulinio karo 

dalyvis, Maskvos-Vindavos-Ribinsko geležinkelio agronomijos tarnybos agronomas (1918–1920), Lie-

tuvos kariuomenės kapitonas (1921–1924), Mažeikių apskr. agronomas (1924–1926), Žemės ūkio minis-

terijos darbuotojas (1924–1926), atsargos karininkas, Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų sąjungos valdi-



ninkas (1926–1929), Lietuvos Respublikos 4-ojo Seimo narys (1936–1940), LDK Gedimino 4-ojo laips-

nio ordino kavalierius (1937), Utenos apskr. valdybos narys ir Utenos apskr. žemės ūkio draugijos reikalų 

vedėjas (nuo 1929 m.), agronomas Jasutis Jonas. Gimė 1885-10-14 Mažeikių apskr. Auksūdžio kaime.  
 

 10 metų, kai Telšiuose 2013-07-29 mirė (palaidotas Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos Taikos 

Karalienės bžn. šventoriuje) skautas, Žagarės progimnazijos germanistas (1941), Mažeikių Švč. Jėzaus 

Širdies bžn. vikaras (1946 m. 6 mėn.), Plungės Šv. Jono Krikštytojo bžn. vikaras (1947–1948), Klaipėdos 

Kristaus Karaliaus bžn. vikaras klebonas (1948–1953), tremtinys ir politinis kalinys (1953–1956), Prieku-

lės Šv. Antano Paduviečio bžn. altarista (1956), Tauragės raj. Adakavo Šv. Jono Krikštytojo bžn. klebonas 

(1956–1958), Tauragės raj. Žygaičių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bžn. klebonas (1958–1963), Šilutės 

Šv. Kryžiaus bžn. klebonas (1963–1966), Rietavo Šv. arkangelo Mykolo bžn. klebonas (1966–1978), Tau-

ragės Švč. Trejybės bžn. klebonas ir dekanas (1978–1981), Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bžn. klebonas ir 

dekanas (1981–1991), monsinjoras (1990), Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės bžn. kle-

bonas ir dekanas (1991–2002), Karinių jūrų pajėgų kariuomenės kapelionas, Lietuvių katalikų mokslo 

akademijos (LKMA) Klaipėdos skyriaus narys, Telšių Šv. Antano Paduviečio Katedros rezidentas mon-

sinjoras jubiliatas ir Telšių kunigų seminarijos konfesarijus (2002–2013), bajoriško herbo „Jelita“ atstovas 

Gedvila Jonas. Gimė 1922-08-03 Šiaulių apskr. Joniškėlių vlsč. Maldenių kaime.  
 

 30 metų, kai Kaune 1993-07-30 mirė inžinierius mechanikas, vienas iš metalo apdirbimo pramo-

nės kūrėjų, Lietuvos mašinų gamybos pradininkas, VDU Metalo technologijos katedros asistentas, Kauno 

ginklų dirbtuvių vedėjas, vyriausiasis inžinierius, VDU Technikos fakulteto dėstytojas (1944–1946), Kau-

no universiteto dėstytojas (1946–1951), docentas (1960), KPI Mašinų gamybos technologijos katedros 

įkūrėjas ir pirmasis vedėjas (1951–1985), KPI Mechanikos fakulteto prodekanas (1953–1962), Lietuvos 

nusipelnęs inžinierius (1964), KPI Mašinų gamybos fakulteto pirmasis dekanas (1962–1972), profesorius 

(1965), Lietuvos valstybinės premijos laureatas (1973), mokslinių bei metodinių tarybų narys, mašinų ga-

mybos terminijos tobulintojas, žodyno „Mašinų gamybos terminai“ sudarytojas (1993), monografijų, 

vadovėlių, straipsnių autorius Kumpikas Leopoldas. Gimė 1906-02-15 Telšių apskr. Židikų vlsč. Čepiš-

kės kaime.  
 

RUGPJŪTIS 
 

 100 metų, kai Mažeikių apskr. Židikų miestelyje 1923-08-01 gimė Laukuvos ir Telšių vaistinių 

farmacininkė, Klivlando lituanistinės mokyklos mokytoja, Klivlande klubo „Ateitis“ narė, išeivijos prozi-

ninkė Alšėnienė (Vaitkutė) Estera. Mirė 2015-06-17 Klivlando mieste (JAV).  
 

 40 metų, kai gyvenvietėje 1983-08-01 įkurta Reivyčių biblioteka, Mažeikių Henriko Nagio vie-

šosios bibliotekos filialas. Pirmoji vedėja – Virginija Mižutavičienė. 
 

 10 metų, kai 2013-08-01 įkurta Mažeikių raj. Leckavos kaimo bendruomenė.  
 

 100 metų, kai Skuode 1923-08-04 mirė (palaidotas Skuodo raj. Narvydžių kaimo kapinėse) bajo-

ras, Drūkšių vikaras (1890), Raudėnų, Sedos, Salakų, Kretingos, Vabalninkų, Miežyškių, Kaltinėnų, Var-

sėdžių ir Skuodo parapijų kunigas, leidinių „Vilniaus žinios“, „Vienybė“ (1906), „Šaltinis“ bendradarbis, 

Kretingos pranciškonų bernardinų vienuolyno kalinys (1890–1892), Skuodo raj. Šačių Šv. Jono Krikštyto-

jo bžn. klebonas (1906–1922) ir altarista (1923), Lietuvos konferencijos Vilniuje dalyvis (1917), gedimi-

naičių dinastijos palikuonis Gediminas-Beržanskis-Klausutis Antanas. Gimė 1859-01-03 Viekšnių 

vlsč. Pluogų vienkiemyje.  
 

 25 metai, kai 1998-08-04 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Nr. 139 patvirtintas Viekšnių 

miesto herbas, kurio etaloną sukūrė dailininkas Rolandas Rimkūnas. Herbo mėlynos spalvos lauke pa-

vaizduota auksinė karališka karūna, po ja – trys aštuoniakampės žvaigždės. 
 

 45 metai, kai Viekšniuose 1978-08-08 mirė (palaidotas miestelio naujosiose kapinėse) Pakruojo 

raj. Klovainių Švč. Trejybės bžn. vikaras (1918–1922), Viekšnių vlsč. Dargužiškių kaime pradžios moky-

klos steigėjas (1919), Ukmergės gimnazijos kapelionas (1925–1940), Kėdainių raj. Krakių kotryniečių 



vienuolyno kapelionas (1942–1947), Akmenės raj. Kruopių Šv. Onos bžn. klebonas (1947–1951), Akme-

nės raj. Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bžn. altarista (1951–1978) Mačys (Mačius) Pranciškus. Gimė 

Viekšnių vlsč. Dargužiškių kaime 1891-01-28. 
 

 65 metai, kai Mažeikių raj. Dautarų kaime 1958-08-09 gimė Šiaulių „Nuklono“ gamyklos juris-

konsultas (1985–1987), Šiaulių transporto prokuratūros tardytojas ir prokuroro padėjėjas (1987–1991), 

Šiaulių miesto prokuratūros prokuroro padėjėjas (1991–1994) bei prokuroras (1995), Šiaulių apygardos 

teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas (nuo 1995 m.), statulėlės „Teisingumo paukštė“ nominantas 

(2016), Šiaulių Alka LIONS klubo bei Lietuvos Respublikos teisėjų asociacijos narys Mylė Vidmantas.  
 

 65 metai, kai kunigo Prano Venckaus iniciatyva miestelyje 1958-08-09 buvo pastatyta medinė, 

stačiakampio plano su bokšteliu Mažeikių raj. Leckavos Šv. Lauryno bažnyčia, vietoje sudegusios 

per Antrąjį pasaulinį karą. Projekto autorius – architektas Albinas Čepys.  
 

 140 metų, kai Mažeikių raj. Pikelių miestelyje 1883-08-10 gimė provizorius, knygnešys, trem-

tinys Adamkavičius Pranas. Mirė po 1944 m. Sibire.  
 

 45 metai, kai JAV Ilinojaus valstijos Čikagos mieste 1978-08-10 mirė Kauno muitinių darbuoto-

jas (1928–1929), veterinarijos mokslų daktaras (1935), jaunesnysis leitenantas (1937), 1-ojo husarų pulko 

veterinarijos gydytojas (1935–1936, 1937–1938), Jonavos skerdyklos vedėjas (1939–1940), Lietuvos šau-

lių sąjungos narys (1939), Kauno 1-osios rinktinės 5-ojo Jonavos šaulių būrio vadas (1939–1940), Taura-

gės skerdyklos veterinarijos gydytojas (1940), Skaudvilės veterinarijos gydytojas (1940–1943) Leseckas 

(Leseckis) Juozas. Gimė 1906-12-13 Mažeikiuose. 
 

 150 metų, kai Mažeikių apskr. Viekšnių vlsč. Kegrių vienkiemyje 1873-08-11 gimė lietuvybės 

puoselėtojas, švietėjas, bajoras, Zarasų apskr. Dusetų miesto gydytojas (1901–1903), Latvijoje Ilukšto 

miestelio gydytojas (1903–1904) ir su mokytoja Ona Tutinaite lietuviškos pradinės mokyklos steigėjas, 

Amūro apygardoje karo gydytojas (1904–1905), vienas pirmųjų lietuvių antropologų (1907–1909), Zara-

sų miesto ligoninės vedėjas (1906–1914), Daugpilio apygardos, latvių šaulių pulko ir Tukumo bataliono 

vyresnysis gydytojas (1914–1918), Zarasuose malūno ir gontų dirbtuvės, „Saulės“ draugijos steigėjas, Za-

rasų „Saulės“ draugijos progimnazijos steigimo iniciatorius (1918), lietuviškos bibliotekos-skaityklos 

steigėjas, Žemės ūkio draugijos ir Šv. Kazimiero draugijos Zarasų skyriaus steigėjas, visuomeninio pobū-

džio organizacijos-kooperatyvo steigėjas ir ilgametis pirmininkas, Šv. Stanislovo 3-iojo laipsnio ordino 

kavalierius (1909), Šv. Onos 3-iojo laipsnio ordino kavalierius (1916), Šv. Stanislovo 2-ojo laipsnio or-

dino su kalavijais kavalierius (1917), Šv. Onos 2-ojo laipsnio ordino su kalavijais kavalierius (1917), tau-

tosakos, liaudies dailės kūrinių rinkėjas, spaudos bendradarbis Bukontas Dominykas (Domininkas). Mi-

rė 1919-01-19 Zarasuose, palaidotas miesto kapinėse.  
 

 35 metai, kai Kelmės raj. Kražių miestelyje 1988-08-11 mirė (palaidotas Kražių Švč. Mergelės 

Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bžn. požemio kriptoje) Plungės Šv. Jono Krikštytojo bžn. vikaras (1937–

1943), Plungės raj. Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio bžn. vikaras (1943–1944), Skuodo raj. Mosėdžio 

Šv. arkangelo Mykolo bžn. vikaras (1944–1945), Kauno raj. Paštuvos Šv. Barboros bžn. klebonas (1945–

1947), Klaipėdos Kristaus Karaliaus bžn. kunigas (1947–1948), tremtinys (1948–1956), Kretingos raj. 

Kalnalio Šv. Lauryno bžn. klebonas (1956–1976), Kelmės raj. Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo 

Prasidėjimo bžn. klebonas (1976–1987), kunigas jubiliatas Olšauskas Juozapas. Gimė 1907-01-20 Ma-

žeikių apskr. Židikų miestelyje.  
 

 120 metų, kai Mažeikių raj. Krakių kaime 1903-08-12 gimė Mažeikių raj. Pikelių Švč. Trejybės 

bžn. vikaras (1931–1934), Plungės raj. Alsėdžių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bžn. vika-

ras (1934–1935), Kretingos raj. Kalnalio Šv. Lauryno bžn. klebonas (1935–1938), Kretingos raj. Grūšlau-

kio Šv. Jono Nepomuko bžn. klebonas (1938–1954), Šiaulių raj. Šakynos Šv. arkangelo Mykolo bžn. kle-

bonas (1954–1960), Akmenės raj. Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bžn. altarista (1960–1972), fotografas 

mėgėjas Andriuška Kazimieras. Mirė 1972-01-12 Akmenės raj. Viekšnių miestelyje, palaidotas Viekš-

nių naujosiose kapinėse. 
 



 90 metų, kai Mažeikių raj. Laižuvos miestelyje 1933-08-13 mirė Lietuvos-Latvijos pasienio mui-

tinės pereinamojo punkto tarnautojas (1919 m. 8 mėn.), Lietuvos kariuomenės savanoris (1919), Mažeikių 

vartotojų bendrovės parduotuvės vedėjas (1922–1927), Mažeikių apskr. 3-iosios nuovados Sedoje tarnau-

tojas (1928), Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalio kavalierius (1930) Venckus Pranas. Gimė 

1892-01-30 Skuodo vlsč. Kaukolikų kaime.  
 

 125 metai, kai Tauragės apskr. Švėkšnos vlsč. Pavilnučio kaime 1898-08-15 gimė ateitininkas, 

Žemaitijos ateitininkų konferencijų organizatorius (1922–1925), žurnalo „Lietuvos ūkis“ redakcijos sek-

retorius (1925–1926), Kelmės raj. Kražių „Žiburio“ gimnazijos istorijos, lotynų kalbos, visuomenės mo-

kslo mokytojas (1926), Šilutės raj. Švėkšnos „Saulės“ progimnazijos direktorius (1927–1931) ir skautų 

skyriaus įkūrėjas (1930), Marijampolės apskr. Kalvarijos progimnazijos (1931–1932) ir Mažeikių raj. Se-

dos vidurinės mokyklos direktorius (1933–1935), Skuodo vidurinės mokyklos mokytojas (1935–1938), 

Joniškio raj. Žagarės gimnazijos mokytojas (1938–1940), politinis kalinys (1941), blaivybės propaguoto-

jas, istoriko ir švietėjo Simono Daukanto idėjų propaguotojas, kultūrologas, publicistas, spaudos bendra-

darbis Sūdžius Petras. Žuvo 1941-06-25 Telšių raj. prie Džiuginėnų kaimo, palaidotas Plungės raj. Ber-

žoro kapinėse.  
 

 20 metų, kai sovaitiškio Leono Balio iniciatyva 2003-08-16 buvo atstatytas Sovaičių kaimo 

simbolis – ąžuolinis kryžius. Autorius – liaudies meistras, medžio drožėjas Vytautas Vaizgiela. Kryžių 

pašventino Mažeikių raj. Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bžn. klebonas Vincentas Gauronskas. 
 

 145 metai, kai Mažeikių apskr. Reivyčių kaime 1878-08-17 gimė publicistas, Mažeikių apylin-

kėje pirmojo Partijos ratelio įkūrėjas (1906), Vilniuje Patarimų ir tarpininkavimo biuro steigėjas (1908), 

leidinio „Patarėjas“ redaktorius (1910), Rygoje kooperatinių ir liberalių lietuvių draugijų veikėjas, laikraš-

čių „Rygos balsas“ bei „Rygos naujienos“ redaktorius, spaudos platintojas, Lietuvos kooperatyvų instruk-

torius (1910, 1919), tremtinys, Tiekimo valdybos karininkas (1920–1921), Tiekimo valdyboje Statistikos 

dalies viršininkas (1920–1921), Kaune Karo milicijos mokyklos 1-os kuopos būrio vadas (1921), Kauno 

apskrities ir miesto komendantūros Švietimo komisijos pirmininkas (1920–1922), Karių klubo pirminin-

kas, leitenantas (1920), vienas iš Kazimiero Būgos kraštotyrinės draugijos steigėjų, baltų savasties puose-

lėtojas, akcinės draugijos „Visuomis“ įkūrėjas (1923), Dusetų apylinkėje baltiško tikėjimo bendrijos „Ro-

muva“ steigėjas (1929), Dusetose Jono Basanavičiaus vardo liaudies universiteto įkūrėjas (1930), etnogra-

finės bei archeologinės medžiagos rinkėjas, spaudos bendradarbis Šidlauskas (Visuomis) Domas. Mirė 

1944 m. palaidotas Akmenės raj. Pakempinių kaimo kapinaitėse.  
 

 155 metai, kai Mažeikių raj. Knabikų kaime 1868-08-21 mirė (palaidotas Leckavos miestelyje) 

kunigas dominikonas, religinių knygų rengėjas, pirmosios lietuviškos knygelės apie blaivybę autorius, 

vertėjas Mieleška Simforijonas Juozapas. Gimė 1804-06-14 Mažeikių raj. Knabikų kaime.  
 

 30 metų, kai Mažeikių senamiestyje, buvusioje turgaus aikštėje, politinio kalinio Antano Kazlau-

sko rūpesčiu 1993-08-23 buvo pastatytas 3,5 m aukščio metalinis kryžius Mažeikių apylinkėse 1945–

1952 m. žuvusių Žemaičių apygardos partizanų atminimui. Autorius – kalvis Algirdas Stankus. 
 

 25 metai, kai Akmenėje 1998-08-24 mirė (palaidota miesto kapinėse) Akmenės vaistinės farma-

cininkė (1942–1950), Akmenės vidurinės mokyklos chemijos bei biologijos mokytoja (1950–1976), poetė 

Rušinaitė Ona. Gimė 1920-09-30 Akmenėje. Mokėsi 1933–1935 m. Viekšnių progimnazijoje. 
 

 50 metų, kai Palangoje 1973-08-25 mirė (palaidotas miesto kapinėse) Pakruojo raj. Linkuvos 

Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bžn. vikaras (1914–1918), Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į 

dangų bžn. vikaras (1918–1919), Biržų Šv. Jono Krikštytoj bžn. vikaras (1919–1923), Viekšnių Šv. Jono 

Krikštytojo bžn. vikaras (1923–1925) ir kapelionas (1927–1928), Tauragės Švč. Trejybės bžn. kapelionas 

(1928–1929), Telšių kunigų seminarijos dėstytojas (1929–1933), Telšių vyskupijos Garbės kanauninkas 

(1930), Skuodo raj. Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bžn. klebonas (1933–1941), Vie-

kšnių Šv. Jono Krikštytojo bžn. klebonas (1941–1948), Raseinių raj. Nemakščių Švč. Trejybės bžn. altari-

sta (1948–1950), Tauragės Švč. Trejybės bžn. altarista (1950–1960), Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmi-



mo į dangų bžn. altarista (1960–1973), Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bžn. altarista 

(1973) Gasiūnas Jonas. Gimė 1887-11-01 Rokiškio apskr. Pandėlio vlsč. Pagojų kaime. 
 

 40 metų, kai Vilniuje 1983-08-25 mirė kalbininkas, Pakruojo raj. Rozalimo vidurinės mokyklos 

lituanistas, Akmenės raj. Papilės vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas (1954–1962), Pedagogi-

nio instituto vyresnysis mokslinis bendradarbis (1962–1971), respublikinės lietuvių kalbos ir literatūros 

metodinės komisijos vadovas, filologijos mokslų daktaras (1971), mokymo programų ir mokyklinių vado-

vėlių autorius Gedvilas Leonas. Gimė 1930-02-18 Mažeikiuose.  
 

 25 metai, kai 1998-08-26 įkurta Mažeikių cerebrinio paralyžiaus asociacija, NVO asociacijos 

narė. Pirmoji vadovė Stanislava Vaitkuvienė.  
 

 15 metų, kai minint LPS įkūrimo dvidešimtmetį 2008-08-27 atidengta ir pašventinta paminklinė 

lenta su įrašu „Čia 1988 metais prasidėjo Mažeikių sąjūdis“ prie Gabijos gimnazijos sienos.  
 

 10 metų, kai Mažeikių raj. Židikų miestelyje 2013-08-28 mirė (palaidota miestelio kapinėse) Bu-

genių pradinės mokyklos mokytoja (1947–1949), Ruzgų septynmetės mokyklos Dapšių komplekto pradi-

nių klasių mokytoja (1949–1950), Dagių pradinės mokyklos vedėja (1950–1951), Sedos vidurinės moky-

klos mokytoja (1951–1952), Mažeikių raj. Pikelių septynmetės mokyklos lituanistė (1952–1953), Mažei-

kių raj. Židikų vidurinės mokyklos lituanistė (1953–1987) ir mokymo dalies vedėja, Židikų vidurinės mo-

kyklos bendrabučio naktinė auklė (1987–1991), Židikų bendruomenės renginių organizatorė, Židikų mie-

stelio Šatrijos Raganos muziejaus darbuotoja (1987–1991, 1995–1997), pirmoji Šatrijos Raganos premi-

jos laureatė (1998), atsiminimų apie rašytoją rinkėja ir atminimo puoselėtoja Juodikienė Filomena. Gimė 

1927-10-22 Mažeikių vlsč. Leckavos miestelyje.  
 

 80 metų, kai Mažeikiuose 1943-08-29 gimė Mažeikių raj. susivienijimo „Lietžemūktechnika“ 

šaltkalvis remontininkas (1961–1962), Lietuvos mašinų bandymų stoties šaltkalvis (1962–1964), Mažei-

kių raj. komiteto LLKJS instruktorius (1964–1966), Lietuvos žemės ūkio akademijos mokymo meistras 

(1966–1971), Molėtų raj. susivienijimo „Lietuvos žemės ūkio technika“ inžinierius ir valdytojo pavaduo-

tojas (1971–1974), susivienijimo „Lietuvos žemės ūkio technika“ skyriaus viršininkas (1974–1978), Lie-

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

sąjungos (LŽŪDPSF) sekretorius (1984–1990), LŽŪDPSF pirmininkas (1990–2009), LŽŪDPSF Res-

publikinės tarybos ir prezidiumo narys, Europos žemės ūkio darbuotojų profesinių sąjungų federacijos 

Vykdomojo komiteto narys Gedgaudas Alfonsas. Mirė 2009-06-14 Vilniuje, palaidotas Kauno raj. Za-

pyškio kapinėse.  
 

RUGSĖJIS 
 

 30 metų, kai 1993-09-01 buvo įkurta Mažeikių moksleivių namų dainos studija „Kregždutė“. 

Vadovė – mokytoja metodininkė Eleonora Kirkilienė.  
 

 25 metai, kai politinio kalinio Aleksandro Ribikausko iniciatyva 1998-09-01 pastatytas ąžuolinis 

kryžius šalia Mažeikių raj. Purvėnų pradinės mokyklos Žemaičių apygardos Alkos rinktinės žuvu-

siems partizanams atminti. Autorius – skuodiškis tautodailininkas Kazimieras Karpauskas. Žuvę parti-

zanai 1989 m. perlaidoti Mažeikių kapinėse.  
 

 20 metų, kai 2003-09-01 įkurta Mažeikių moksleivių namų muzikos studija „ISO“. Vadovas 

– mokytojas metodininkas Andrius Akavickas.  
 

 10 metų, kai Mažeikių raj. savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. T1-371 Tirkšlių vidurinė mokyk-

la 2013-09-01 pavadinta Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindine mokykla.  
 

 40 metų, kai Akmenės raj. Viekšnių miestelyje 1983-09-02 mirė (palaidotas Viekšnių Šv. Jono 

Krikštytojo bžn. šventoriuje) Širvintų Šv. arkangelo Mykolo bžn. vikaras (1934–1935), Kaišiadorių vidu-

rinės mokyklos kapelionas (1935–1940), Kaišiadorių gimnazijos tikybos mokytojas (1941–1944), Kaišia-



dorių Kristaus Atsimainymo katedros vikaras (1935–1944), Kauno kunigų seminarijos prefektas (1944–

1946), Ukmergės raj. Krikštėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bžn. klebonas (1946–1947), Jonavos raj. Bukonių 

Šv. arkangelo Mykolo bžn. klebonas (1947–1950), Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bžn. 

klebonas ir vicedekanas (1950–1959), Kaišiadorių vyskupijos valdytojas (1959–1962), Viekšnių Šv. Jono 

Krikštytojo bžn. altarista (1962–1963), klebonas (1963–1972), altarista (1972–1983) Meidus Juozapas. 

Gimė 1907-09-18 Utenos apskr. Linkmenų vlsč. Pašiekščio kaime.  
 

 10 metų, kai Mažeikiuose 2013-09-04 mirė numizmatas, Akmenės raj. Viliošių pradinės mokyk-

los mokytojas, Mažeikių raj. Ukrinų aštuonmetės mokyklos mokytojas, Mažeikių raj. Židikų vidurinės 

mokyklos direktorius (1969–1975), Mažeikių 3-iosios vidurinės mokyklos (dabar – Sodų pagrindinė mo-

kykla) pirmasis direktorius (1975–1985), kraštotyrininkas, etnografas, spaudos bendradarbis Rimiškis 

Vytautas. Gimė 1930-02-28 Anykščių raj. Daujočių kaime.  
 

 110 metų, kai Mažeikių apskr. Židikų vlsč. Juodeikėlių kaime 1913-09-07 gimė Priešlėktuvinės 

apsaugos rinktinės pasyvios apsaugos kuopos chemijos mokomojo būrio vadas (1936–1940), Šaulių teri-

torinio korpuso 184 šaulių divizijos 616 lengvosios artilerijos pulko chemijos tarnybos viršininkas (1940–

1941), tremtinys, Kauno „Drobės“ fabriko pameistrys (1954–1985), dimisijos kapitonas (1991) Kneita 

Antanas. Mirė 1998-10-24 Kaune, palaidotas Karmėlavos kapinėse.  
 

 105 metai, kai Papilės vlsč. Krioklių kaime 1918-09-07 gimė tautosakininkas, muzikinės kultūros 

puoselėtojas, tautosakininkų Antano ir Jono Juškų gyvenimo ir kūrybos tyrinėtojas, lietuvių liaudies dainų 

tekstų ir melodijų sisteminio katalogo rengimo iniciatorius (1956), Lietuvių kalbos ir literatūros instituto 

Tautosakos sektoriaus vadovas (1953–1958), Vilniaus pedagoginio instituto direktoriaus pavaduotojas 

mokslo darbui (1960–1980) bei dėstytojas (1959–1991), vienas iš lietuvių dainų švenčių organizatorių 

(1950–1985), humanitarinių mokslų daktaras (1994), metalofono populiarintojas, straipsnių apie tautosa-

ką ir pedagogiką autorius Mockus Antanas. Baigė 1935 m. Viekšnių progimnaziją. Mirė 1995-02-21 Vil-

niuje, palaidotas Saltoniškių kapinėse.  
 

 80 metų, kai Mažeikių raj. Bugenių kaime 1943-09-07 gimė fizikas, fizikos ir matematikos moks-

lų daktaras (1983), VU Teorinės fizikos katedros dėstytojas (1969–1986), docentas (1984), profesorius 

(1986), mokymo priemonių aukštųjų mokyklų studentams autorius, 188 mokslinių publikacijų autorius 

Kupliauskis Zigmas. Mirė 1987-11-26 Vilniuje, palaidotas Karveliškų kapinėse.  
 

 40 metų, kai Mažeikių raj. Tirkšlų miestelyje 1983-09-13 mirė Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo 

bžn. vikaras (1923–1932), Telšių kunigų seminarijos dėstytojas (1933), Mažeikių raj. Tirkšlių Kristaus 

Karaliaus bžn. kunigas (1934–1945) ir altarista (1978–1983), tremtinys (1950–1955), Šilalės raj. Požerės 

Kristaus atsimainymo bžn. klebonas (1955–1978), arbės kanauninkas Kiela Antanas. Gimė 1899-07-25 

Panevėžio apskr. Raguvos vlsč. Pavašuokių kaime.  
 

 5 metai, kai Kaune 2018-09-14 mirė (palaidotas Vilniaus Rokantiškių kapinėse) dailininkas, Ma-

žeikių geležinkelio depo garvežių mašinisto padėjėjas (1943–1945), Kauno Stepono Žuko taikomosios 

dailės technikumo dėstytojas (1953–1971), Lietuvos dailininkų sąjungos narys (1960), Lietuvos nusipel-

nęs meno veikėjas (1974), Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas (1986–1990), skulp-

torius, antkapių bei reljefinių kompozicijų autorius Švažas Kazys. Gimė 1924-06-03 Viekšnių vlsč. Urvi-

kių kaime.  
 

 110 metų, kai Mažeikių apskr. Židikų vlsč. Mažaičių kaime 1913-09-16 gimė Raseinių apskr. 

Šiaulių pradinės mokyklos mokytojas (1936–1937), Marijampolės apskr. Sarktininkų pradinės mokyklos 

mokytojas (1937–1938), Telšių privačios žydų mokyklos „Javne“ bei mergaičių gimnazijos mokytojas 

(1938–1940), Jonavos valstybinės progimnazijos direktorius (1940–1941), Lietuvos Švietimo ministeri-

jos pradinių ir vidurinių mokyklų inspektorius (1941), Mažeikių gimnazijos lituanistas (1941 m. 4 mėn.), 

Mažeikių apskr. Viekšnių progimnazijos mokytojas (1941–1942), Telšių Žemaitės gimnazijos direktorius 

(1945–1947), Lietuvos nusipelnęs mokytojas (1967), Klaipėdos mokytojų instituto Lietuvių kalbos ir lite-

ratūros katedros vedėjas (1947–1956), „Žinijos“ draugijos Klaipėdos skyriaus steigėjas ir vienas pirmųjų 

lektorių (1948), Klaipėdos raj. Švietimo skyriaus vedėjas, Klaipėdos „Saulėtekio“ vidurinės mokyklos di-
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rektorius (1959–1973), lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ narys (nuo 1989 m.), straipsnių apie lite-

ratūrą, teatrą bei pedagogiką autorius, vertėjas, poetas, literatūros ir teatro kritikas, spaudos bendradarbis 

Skeivys Steponas. Mirė 2002-10-27 Klaipėdoje, palaidotas Mažeikių raj. Renavo kapinėse.  
 

 120 metų, kai Mažeikių apskr. Tirkšlių vlsč. Bugenių kaime 1903-09-18 gimė Kauno 2-osios 

gimnazijos botanikos mokytojas (1925–1928), politinis kalinys (1928), Šiaulių „Aušros“ muziejaus pir-

masis vedėjas (1928–1936), Šiaulių kraštotyros draugijos fotomėgėjų sekcijos steigėjas ir vadovas (1934), 

Šiaulių miesto tarybos narys (1936–1937), Bubių žiemos žemės ūkio mokyklos mokytojas (1937–1944), 

Šiaulių miesto ir apskrities viršininkas (1940), Lietuvos mokslų akademijos kultūros paminklų apsaugos 

viršininkas (1941–1942), Padubysio vlsč. viršaitis (1942), Austrijoje Rydo miesto DP stovyklos lietuvių 

atstovas komitete (1945–1947) ir stovyklos direktoriaus pavaduotojas (1949–1951), sporto klubo vado-

vas, Austrijoje lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkas (1949–1951), Austrijos lietuvių informacinio 

biuletenio redaktorius (1950–1951), KLP vyriausiojo įgaliotinio Austrijai pavaduotojas, Sidnėjaus lietu-

vių bendruomenės valdybos narys, Naujojoje Zelandijoje Aucklando miesto ir apylinkės lietuvių bendruo-

menės pirmasis pirmininkas (1953–1956), Aucklande sekmadieninės lietuvių mokyklos mokytojas, Sid-

nėjaus lietuvių bibliotekos steigėjas ir vedėjas (1976–1984), agronomas, etnografinių ekspedicijų organi-

zatorius, spaudos bendradarbis, istorikas, muziejininkas Liutikas Česlovas. Mirė 1984-04-27 Naujojo 

Pietų Velso valstijos Sidnėjaus mieste (Australija).  
 

 80 metų, kai vyskupas Vincentas Borisevičius 1943-09-19 pašventino stačiakampio plano, viena-

navę, medinę Šv. Vyskupo Stanislovo bažnyčią Mažeikių raj. Dauginių kaime.  
 

 85 metai, kai Mažeikiuose 1938-09-21 gimė Kauno staklių gamyklos „Priekalas“ inžinierius kon-

struktorius (1960–1963), Lietuvos liaudies ūkio tarybos kokybės inspektorius (1963–1965), Išradėjų ir ra-

cionalizatorių draugijos tarybos sekretorius (1965–1972), Mokslinių ir techninių draugijų tarybos pirmi-

ninko pavaduotojas (1972–1980), Lietuvos TV ekonominių laidų vedėjas (1976–1987), Profesinių sąjun-

gų tarybos Darbo ir darbo užmokesčio skyriaus vedėjas (1980–1990), Lietuvos mokslų akademijos prezi-

dento padėjėjas (1990–1992), ilgametis Lietuvos Respublikos Trišalės tarybos narys, Lietuvos profesinių 

sąjungų centro pirmininkas (1992–1997), Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininko 1-asis 

pavaduotojas (1997–2002), Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos vicepirmininkas (2002–2014), il-

gametis Lietuvos vartotojų asociacijos prezidentas, Euro įvedimo grupės narys, Lietuvos nusipelnęs inži-

nierius, straipsnių apie techninę pažangą, ekonomiką ir autorius Kvedaravičius Algirdas Aleksandras. 

Mirė 2022-01-15 Vilniuje. 
 

 100 metų, kai Mažeikių apskr. Laižuvos miestelyje 1923-09-23 gimė Klaipėdos greitosios medi-

cinos pagalbos stoties vedėja (1949–1965), Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus draugijos pirmininkė (1949–

1990), Klaipėdos Psichoneurologinio dispanserio gydytoja rentgenologė (1951–2000), Klaipėdos medici-

nos darbuotojų profsąjungos pirmininkė (1963–1965), Klaipėdos vykdomojo komiteto Sveikatos apsau-

gos skyriaus vedėja (1965–1979), Lietuvos nusipelniusi gydytoja (1974), Klaipėdos vaikų tuberkuliozės 

sanatorijos „Smiltelė“ vyriausioji gydytoja (1979–2000), Sveikatos ir gailestingumo fondo Klaipėdos sky-

riaus pirmininkė (1990–2000), LPS Klaipėdos skyriaus narė Rimšaitė Irena Teklė. Mirė 2015-04-03 

Klaipėdoje, palaidota Lėbartų kapinėse.  
 

 60 metų, kai Mažeikių raj. Rubikų kaime 1963-09-21 gimė VISI Mašinų ir traktorių stoties tech-

nikas (1982–1984), VISI Gelžbetoninių konstrukcijų katedros vyriausiasis inžinierius (1985–1987) ir Gel-

žbetoninių konstrukcijų katedros metrologas (1992–1994) VĮ Statybos produkcijos sertifikato centro eks-

pertas (2002–2013) ir vyriausiasis ekspertas (2013–2017), VĮ Statybos produkcijos sertifikato centro di-

rektorius (nuo 2017 m.) Gauronskis Valdemaras. 
 

 5 metai, kai Mažeikiuose 2018-09-23 mirė (palaidota miesto kapinėse) Mažeikių avalynės fa-

briko telefonistė telegrafininkė (1974–1977), Mažeikių raj. vykdomojo komiteto Kapitalinės statybos sky-

riaus technikė (1977–1981) ir techninės priežiūros inžinierė (1979–1981), Valstybinio darbo komiteto 

Mažeikių tarprajoninio gyventojų įdarbinimo biuro vyresnioji specialistė (1981–1986), Šiaulių valstybi-

nės įmonės „Geležinkelio prekyba“ darbuotoja (1986–1988) ir valgyklos vedėja (1988–1994), P. Gražulio 

prekybos įmonės maisto prekių parduotuvės vedėja (1996–1997), individualios L. Kišono įmonės vyriau-
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sioji buhalterė (1988–2001), UAB „PZU Lietuva“ Gyvybės draudimo skyriaus vadovė, UAB „Europos 

tyrimai“ apklausėja, UAB „Valauvis“ vyriausioji finansininkė (1999–2008), vadybos ir verslo administra-

torė, pasaulinės gyvybės draudimo kompanijos „Metlife“ bei UAB „Compensa Life“ Mažeikių skyriaus 

vadovė, „Amplico Life SA“ filialo Pardavimų skyriaus vadovė, Mažeikių raj. savivaldybės tarybos narė 

(2011–2018), Lietuvos Respublikos Seimo narės padėjėja Kačerauskienė Laimutė. Gimė 1956-10-27 

Akmenėje.  
 

 10 metų, kai JAV 2013-09-24 mirė ateitininkė, Tirkšlių vlsč. Ketūnų pradžios mokyklos mokyto-

ja (1941–1942), Laižuvos vlsč. Žiopelių pradžios mokyklos vedėja (1943–1944), Vokietijoje Danenbergo 

mieste lietuvių stovyklos vedėja (1946–1947), Kanadoje Monrealio lituanistinės mokyklos mokytoja 

(1952–1956), K. Donelaičio lituanistinės mokyklos mokytoja (1961–1963), Amerikos lietuvių Montessori 

draugijos narė ir valdybos pirmininkė (1963), JAV Ilinojaus valstijos Čikagos mieste viena iš Irenos ir 

Leono Kriaučeliūnų vardo Montessori vaikų namų steigėjų ir mokytoja (1963–1965), JAV lietuvių ben-

druomenės Švietimo tarybos atstovė ikimokyklinio amžiaus vaikų auklėjimui (1964–1966), „Near North 

Montessori“ mokyklos Čikagoje mokytoja (1966–1967), Beverlyje Montessori mokyklos įkūrėja (1967), 

mokytoja ir direktorė (1967–1987), žurnalo „Mūsų vaikas“ redaktorė (1985–1989), Montessori kursų Ma-

žeikiuose, Vilniuje, Kaune bei Šiauliuose administratorė (1992–1996), Šiaurės Amerikos Montessori aso-

ciacijos narė, Lietuvos Montessori asociacijos narė, Lietuvoje viena iš montesorinio auklėjimo diegėjų, 

montesorinių įstaigų mecenatė, spaudos bendradarbė Vaišvilienė (Vilimaitė) Stasė. Gimė 1921-08-15 

Mažeikiuose.  
 

 5 metai, kai LPS Mažeikių skyriaus tarybos pirmininko Antano Poškaus iniciatyva 2018-09-24 

Mažeikiuose, prie buvusio KGB tardymo izoliatoriaus (dabar parapijos namai), pastatytas ąžuolinis sto-

gastulpis su viršuje įmontuotu 12 kg sveriančiu varpu ir medyje iškaltais žodžiais: „Laisvės varpas 

atkurtai Lietuvai 1918–2018 m. Lietuvos sąjūdžiui 30“. Bažnyčios padovanotą varpą restauravo kalvis 

Virgilijus Mikuckis, ąžuolą skaptavo tautodailininkas Antanas Viskantas. Paminklą 1918-09-29 pašventi-

no Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies kunigas Robertas Romanovskis. 
 

 35 metai, kai Naftos kultūros rūmų diskotekų salėje 1988-09-25 įvyko LPS Mažeikių iniciaty-

vinės grupės pristatymas visuomenei. Grupės įkūrimo iniciatorė ir pirmoji pirmininkė buvo pedagogė 

Irena Šimanauskienė (Ruginienė).  
 

 140 metų, kai Biržų apskr. Radviliškio vlsč. Purviškių kaime 1883-09-26 gimė knygnešio Jurgio 

Bielinio sūnus, vienas iš žymiausių 1905 m. tautinės revoliucijos veikėjų, politinių demonstracijų prieš 

caro valdžią rengėjas (1905), politinis kalinys (1907–1912), tremtinys, Lietuvos Respublikos Steigiamojo 

Seimo narys (1920–1922), Lietuvos Respublikos II-ojo Seimo narys (1923–1926), Lietuvos Respublikos 

3-iojo Seimo narys (1926–1927), Šiaulių ir Mažeikių savivaldybių darbuotojas, Žemės ūkio rūmų Finansų 

ir atskaitomybės skyriaus vedėjas (1926), Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto finansų komisijos 

pirmininkas (1943), Tautos fondo valdytojas (1945–1949), publicistas, oratorius, vertėjas, spaudos ben-

dradarbis Bielinis Kipras. Mirė 1965-12-07 Niujorke. Palaikai 1996 m. buvo perlaidoti Kauno Petrašiūnų 

kapinėse. 
 

 125 metai, kai Mažeikių vlsč. Pašerkšnės kaime 1898-09-26 gimė kalbininkas, Pakruojo raj. Lin-

kuvos gimnazijos lituanistas ir tikybos mokytojas (1927–1929), Jurbarko, Panevėžio, Šiaulių gimnazijų 

lituanistas, Šiaulių mokytojų instituto Kalbų ir literatūros katedros dėstytojas (1948–1950) bei Lietuvių 

kalbos ir literatūros katedros vedėjas (1950–1952), akcentologas, lietuvių ir latvių kalbų savitumo tyrinė-

tojas Freimanas Mykolas. Mirė 1971-12-12 Šiauliuose, palaidotas Kaune, Romainių kapinėse.  
 

 55 metai, kai Mažeikių raj. Tirkšlių miestelyje 1968-09-26 gimė Mažeikių centrinės vaistinės 

provizorius, Mažeikių vaistinių provizorius analitikas (1991–1992), Mažeikių raj. Tirkšlių vaistinės vedė-

jas (1992–1993), VŠĮ „Mažeikių ligoninė“ vaistinės vedėjas (nuo 1993 m.), 1-os kvalifikacinės kategori-

jos farmacininkas, Lietuvos farmacininkų sąjungos narys Gražys Linas.  
 

 95 metai, kai Mažeikių raj. Naikių kaime 1928-09-27 gimė sportininkas, Plungės raj. Kulių vidu-

rinės mokyklos fizinio lavinimo mokytojas (1953–1961), Plungės raj. Kulių „Pergalės“ kolūkio sunkumo 



kilnojimo komandos įkūrėjas (1955), Lietuvos suaugusiųjų sunkiosios atletikos čempionate bronzos me-

dalio laureatas (1957), Mažeikių elektrotechnikos gamyklos darbininkas (1961–1965), Mažeikių raj. Židi-

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

kasto Nepriklausomybės paminklo atstatymo iniciatorius (1989), LPS Židikų miestelio iniciatyvinės gru-

pės steigėjas Sidabras Vytautas. Mirė 2012-02-06 Mažeikiuose.  
 

 70 metų, kai Irkutsko srities Taišeto raj. Suetichos gyvenvietėje 1953-09-30 gimė Eksperimenti-

nės ir klinikinės medicinos instituto (EKMI) jaunesnysis mokslo darbuotojas (1980–1984), EKMI vyres-

nysis mokslo darbuotojas (1984–1990), EKMI Ambulatorinės reumatologijos skyriaus vedėjas (1990–

1991), aukščiausios kvalifikacijos gydytojas reumatologas (1991), VU Medicinos fakulteto klinikos vado-

vas (1990–1992), VU Bendrosios terapijos ir reumatologijos katedros vedėjas (nuo 1992 m.), docentas 

(1994), EKMI direktorius (1994–2002), profesorius (2000), VU Reumatologijos, gerontologijos ir derm-

atovenerologijos klinikos vadovas (2002–2005),VU Reumatologijos, gerontologijos, dermatovenerolo-

gijos ir reabilitacijos klinikos vedėjas (2005–2007), VU Reumatologijos, ortopedijos-traumatologijos, re-

konstrukcinės chirurgijos klinikos vadovas (2007–2017), ilgametis Lietuvos reumatologų asociacijos ta-

rybos pirmininkas, Inovatyvios medicinos centro direktorius (nuo 2010 m.), Pasaulio sveikatos organiza-

cijos (PSO) ekspertas, EULAR klinikinių tyrimų komiteto narys, žurnalo „Internistas“ priedo „Reumato-

logija“ vyriausiasis redaktorius, žurnalų „Reumatologija“ (Lenkija) ir „Sveikatos mokslai“ redakcinių ko-

legijų narys, mokymo priemonių, mokomųjų knygų, mokslinių straipsnių ir 4 išradimų autorius Venalis 

Algirdas. Baigė 1971 m. Mažeikių vidurinę mokyklą (nuo 1996 m. Merkelio Račkausko gimnazija).  
 

 15 metų, kai Mažeikių raj. Sedos Vytauto Mačernio gimnazijoje 2008-09-30 mokytojos Virgi-

nijos Katkuvienės iniciatyva įkurta Žemaitijos skautų organizacijos draugovė, 2009 m. pavadinta miš-

ko deivės „Medeinos“ vardu.  
 

SPALIS 
 

 120 metų, kai Kretingos vlsč. Astekių kaime 1903-10-01 gimė Šilutės raj. Žemaičių Naumiesčio 

Šv. arkangelo Mykolo bžn. (1929–1930) ir Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bžn. vikaras (1930–1931), Plun-

gės raj. Rietavo Šv. arkangelo Mykolo bžn. vikaras ((1931–1932), Skuodo raj. Mosėdžio Šv. arkangelo 

Mykolo vikaras (1932–1935), Skuodo raj. Vaičaičių Šv. Onos bžn. klebonas (1935–1939), Mažeikių raj. 

Renavo Šv. Izidoriaus bžn. klebonas (1939–1942), Tauragės raj. Adakavo Šv. Jono Krikštytojo bžn. kle-

bonas (1942–1956), Tauragės raj. Skaudvilės Šv. Kryžiaus bžn. altarista (1956–1962) ir klebonas (1962–

1964) bei altarista (1964–1986) Sakutis Stanislovas. Mirė 1986-02-21 Tauragės raj. Skaudvilės mieste, 

palaidotas Skaudvilės Šv. Kryžiaus bžn. šventoriuje.  
 

 115 metų, kai Krakių kaimo gyventojos Mortos Sidabrienės sodyboje 1918-10-01 įkurta Krakių 

pradinė mokykla.  
 

 35 metai, kai senamiesčio parko stadione 1988-10-01 surengtas pirmasis LPS Mažeikių sky-

riaus mitingas. Į renginį iš Vilniaus atvyko architektas Vytautas Nasvytis ir rašytojas Kazys Saja. 
 

 10 metų, kai 2013-10-01 atidarytas pirmasis Mažeikių raj. Auksūdžio kaimo daugiafunkcinis 

centras, kuriame pradėjo veikti lopšelis-darželis, šiuolaikiškai įrengta biblioteka ir konferencijų salė. Pir-

moji centro direktorė – Oksana Gaidamovičienė.  
 

 70 metų, kai Kaune 1953-10-03 gimė Mažeikių raj. Tirkšlių vidurinės mokyklos mokytojas ir 

direktorius (1982–1985), Mažeikių politechnikos mokyklos direktorius (1985–1990), Mažeikių raj. Švie-

timo skyriaus vedėjas (1990–1993), Mažeikių Gabijos gimnazijos direktorius (2001–2017), matematikas 

Šiurkus Stasys.  
 

 50 metų, kai Londone 1973-10-03 mirė (palaidotas Londono South Ealing kapinėse) grafas, ka-

rys savanoris (1918), ulonas, Grochovskių ulonų pulko klubo narys, Lenkijos kovų už nepriklausomybę 

dalyvis, medalio „Polska swemu obroricy“ kavalierius, 5-ojo laipsnio „Virtuti Militari“ ordino kavalierius 

Melžinskis Antanas Jurgis. Gimė 1901-04-18 Renavo dvare. 
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 25 metai, kai senamiestyje LPS Mažeikių skyriaus tarybos iniciatyva 1998-10-03 buvo atidengta 

prie pastato sienos pritvirtinta atminimo lenta su įrašu „Lietuvos Sąjūdžio įkūrėjams Mažeikiuose 

1988–1998. Pirmoji būstinė“. 
 

 170 metų, kai 1853-10-06 gimė Viekšnių vaistinės savininkas ir provizorius (1883–1926), drau-

džiamos spaudos platintojas, mecenatas Aleksandravičius Vincentas. Mirė 1926-04-30 Mažeikių apskr. 

Viekšnių miestelyje, palaidotas senosiose kapinėse. 
 

 50 metų, kai Mažeikių raj. Sedos mieste 1968-10-07 gimė skulptorius, DDD grupės narys (nuo 

1997 m.), Šiuolaikinio meno centro dailininkas (1994–2006), Vilniaus Justino Vienožinskio dailės moky-

klos dėstytojas (nuo 2006 m.), Telšiuose gatvės meno festivalių ir skulptūrinių objektų simpoziumo orga-

nizatorius (1997–2000), šiuolaikinės skulptūros ir instaliacijos meno kūrėjas (darbai pasižymi monumen-

taliomis, zoomorfinėmis figūromis), lėlių, skulptūrinių objektų, video meno bei kostiumų teatrui kūrėjas 

Jankauskas Donatas (slap. Duonis).  
 

 50 metų, kai Akmenėje 1973-10-10 mirė (palaidotas miesto kapinėse) slapto 1905-ųjų judėjimo 

dalyvis, Viekšnių vaistininko Vincento Aleksandravičiaus padėjėjas (1909–1911), Kijevo, Charkovo ir 

Pskovo gubernijų bei Rygos vaistinių farmacininkas, Akmenės vaistinės įkūrėjas (1919) ir vedėjas, provi-

zorius Rušinas Augustinas. Gimė 1887-12-18 Viekšnių vlsč. Rekečių kaime.  
 

 60 metų, kai Šiauliuose 1963-10-11 gimė dailininkas, Mažeikių Pavasario progimnazijos dailės 

mokytojas metodininkas (nuo 1990 m.), progimnazijoje meno galerijos įkūrėjas, dailininkų klubo „Akva-

marinas“ įkūrėjas (2000) ir vadovas, dailės studijos ir meninės grupės „Dimenai“ vadovas, Mažeikių kraš-

to kultūros premijos laureatas (2008), parodų ir vaikų dailės stovyklų organizatorius Novak Aleksandras.  
 

 20 metų, kai mieste 2003-10-11 iškilmingai atidengta memorialinė lenta „Viekšnių Vinco De-

niušio meno mokykla“.  
 

 30 metų, kai Vilniuje 1993-10-12 žuvo žurnalistas, laikraščio „Komjaunimo tiesa“ koresponden-

tas ir Laiškų skyriaus vedėjas (1983–1988), laikraščio „Vakarinės naujienos“ redakcijos atsakingasis sek-

retorius (1988–1989), vienas iš pirmojo nepriklausomo dienraščio „Respublika“ įkūrėjų ir vyriausiojo re-

daktoriaus pavaduotojas (1989–1993), Lietuvoje vienas iš tiriamosios žurnalistikos pradininkų Lingys 

Vitas. Gimė 1960-08-13 Mažeikiuose.  
 

 25 metai, kai Kaune 1998-10-12 mirė gydytojas psichiatras, VU dėstytojas (1945–1947), Kauno 

universiteto dėstytojas (1947–1950), Kauno srities Sveikatos skyriaus vedėjas (1952–1953), Kauno medi-

cinos instituto dėstytojas (nuo 1951 m.) bei Neurologijos ir psichiatrijos katedros vedėjas (1953–1988), 

Kauno medicinos instituto Gydomojo fakulteto prodekanas (1953–1955), dekanas (1955–1958, 1960–

1961), medicinos mokslų daktaras (1969), Lietuvos nusipelnęs gydytojas (1969), profesorius (1970), Lie-

tuvos neurologų ir psichiatrų mokslinės draugijos pirmininkas, daugiau nei 100 mokslinių straipsnių apie 

psichikos ligų diagnostiką ir kliniką autorius Šiurkus Jonas. Gimė 1919-10-02 Akmenės vlsč. Gulbinų 

kaime. Baigė 1950 m. Mažeikių vidurinę mokyklą (nuo 1996 m. Merkelio Račkausko gimnazija). 
 

 100 metų, kai Mažeikių raj. Lūšės kaime 1923-10-13 gimė savamokslis knygrišys, bibliofilas 

Plenys Aleksandras. Mirė 2012-05-10 Mississaugos mieste (Kanada), urna palaidota Mažeikių raj. Pike-

lių miestelio kapinėse. 
 

 110 metų, kai Panevėžio apskr. Vadoklių vlsč. Būtėnų kaime 1913-10-14 gimė Tauragės Švč. 

Trejybės bžn. vikaras (1937–1941), Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bžn. vikaras ir progimnazijos kapelio-

nas, tikybos mokytojas (1941–1942), Mažeikių Švč. Jėzaus širdies bžn. administratorius ir Mažeikių gim-

nazijos kapelionas, tikybos mokytojas (1942–1944), Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bžn. 

vikaras (1944), Telšių raj. Lieplaukės Šv. Jurgio bžn. klebonas (1945–1947), Anykščių raj. Elmininkų 

dvare bandymų stoties darbuotojas (1947–1956), Skuodo raj. Šačių Šv. Jono Krikštytojo bžn. altarista 

(1956), Kelmės raj. Karklėnų Šv. apaštalo Baltramiejaus bžn. klebonas (1957–1984), Šilalės raj. Kvėdar-

nos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bžn. klebonas (1984–1988) ir altarista (1989–1991) 



Klimavičius Alfonsas. Mirė 1991-02-16 Šilalės raj. Kvėdarnos miestelyje, palaidotas Švč. Mergelės Ma-

rijos Nekaltojo Prasidėjimo bžn. šventoriuje.  
 

 20 metų, kai 2003-10-14 įregistruota Mažeikių raj. Ukrinų kaimo bendruomenė.  
 

 5 metai, kai Telšiuose 2018-10-15 mirė archeologė, Mažeikių kraštotyros muziejaus darbuotoja 

(1971–1974), Telšių kraštotyros muziejaus vyresnioji fondų saugotoja (1974–1977), Žemaičių muziejaus 

„Alka“ Archeologijos skyriaus muziejininkė ir mokslinė bendradarbė (nuo 1977 m.), kraštotyrinių kom-

pleksinių ekspedicijų organizatorė ir vadovė (nuo 1975 m.), Žemaitijos archeologijos paminklų tyrinėtoja, 

Kultūros ministerijos premijos laureatė (2002), Lietuvos archeologijos draugijos narė, mokslinių straips-

nių autorė Valatkienė (Šilinskaitė) Laimutė. Gimė 1937-10-15 Mažeikių apskr. Kušlėnų kaime. 
 

 90 metų, kai Kretingoje 1933-10-18 mirė knygnešys, religinių raštų leidėjas, kunigas Saratove 

(1892–1897), Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bžn. vikaras (1897–1899), Kelmės Švč. Mergelės Ma-

rijos Ėmimo į dangų bžn. kunigas, Panevėžio raj. Upytės Šv. Karolio Baromiejaus bžn. kunigas, Palangos 

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bžn. vikaras ir kapelionas (nuo 1914 m.), Palangoje žvejų draugi-

jos įkūrėjas, kartu su bendraminčiais pirmojo mėnesinio laikraščio „Palangos žvejys“ leidybos organiza-

torius (1919), Palangos vlsč. tarybos pirmininkas (1921), Rietavo Šv. arkangelo Mykolo bžn. kunigas, 

Kauno Šv. Kryžiaus (karmelitų) bžn. klebonas, vienuolis pranciškonas (nuo 1926 m.), Kaune Žaliakalnio 

pranciškonų vienuolyno viršininkas ir Kretingos tretininkų kongregacijų direktorius, publicistas, spaudos 

bendradarbis Kasperavičius Julijonas Ipolitas. Gimė 1865 m. Viekšniuose.  
 

 10 metų, kai 2013-10-18 įkurtas Lietuvos policijos veteranų asociacijos Mažeikių filialas.  
 

 160 metų, kai Telšių priemiestyje 1863-10-19 sušaudytas Darbėnų ir Varnių bžn. vikaras (1863), 

1863 m. sukilimo dalyvis Gargasas (Gargas) Antanas. Gimė 1825-08-16 Viekšnių vlsč. Rekėčių kaime.  
 

 75 metai, kai Akmenės raj. Pleikių kaime 1948-10-23 gimė Mažeikių raj. Sedos vidurinės moky-

klos chemijos mokytoja (1971–1976), Sedos vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja (1976–1979), 

Mažeikių raj. Liaudies švietimo skyriaus mokyklų inspektorė (1979–1984), Mažeikių 1-osios vidurinės 

mokyklos (Merkelio Račkausko gimnazijos) direktorė (1984–2009), chemijos mokytoja metodininkė, 

Mažeikių raj. moksleivių darbinio mokymo sistemos autorė Žiaurienė (Lunkevičiūtė) Mirdza.  
 

 75 metai, kai Mažeikiuose 1948-10-24 gimė stambiamolekulinių junginių chemikas, statybinių 

medžiagų technologas, Lietuvos mokslų akademijos Chemijos ir cheminės technologijos instituto vyres-

nysis laborantas (1971–1972), MTI „Termoizoliacija“ Sintetinių rišiklių laboratorijos inžinierius (1972–

1975) ir Statybinių medžiagų laboratorijos grupės vadovas (1975–1979), vyresnysis mokslo darbuotojas 

(1979–1983, 1985–1990), Fizikinių cheminių tyrimų skyriaus Statybinių medžiagų ilgalaikiškumo tyrimo 

sektoriaus vedėjas (1983–1985), Statybinių medžiagų atsparumo šalčiui laboratorijos vedėjas (1990–

1991), Termoizoliacijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas (1993–1994), UAB „Termolita“ Staty-

binių medžiagų kokybės tyrimo laboratorijos vedėjas (1991–1994), Termoizoliacijos instituto Statybinių 

medžiagų kokybės tyrimo laboratorijos vedėjas (1994–1998), Termoizoliacijos instituto tarybos narys 

(1994–1999), VGTU Darbo ir gaisrinės saugos katedros docentas (1993–1995), VGTU Darbo ir gaisrinės 

saugos katedros vedėjas (1995–1996), technikos mokslų daktaras (1993), Lietuvos standartizacijos depar-

tamento TK 19 „Betonas ir gelžbetonis“ tarybos narys (1993–2006), VGTU Statybinių medžiagų katedros 

vedėjas (1996–2010), VGTU tarybos narys (1995–2000), profesorius (1999), Lietuvos mokslo premijų 

komiteto narys (1996–1999), LMA Technikos mokslų skyriaus narys (1998–2010),Valstybinio mokslo ir 

studijų fondo ekspertas (1995–2009), Lietuvos mokslininkų sąjungos narys, Lietuvos mokslo tarybos na-

rys ekspertas, VRM Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento 3-iojo laipsnio kryžiaus „Artimui 

pagalbon“ laureatas (2000), VRM 1-ojo laipsnio atminimo ženklo „Tėvynės labui“ laureatas (2002), mo-

nografijų, vadovėlių, mokomųjų ir metodinių knygų, mokslinių straipsnių autorius, 16 išradimų ir 6 paten-

tų bendraautorius Mačiulaitis Romualdas.  
 

 15 metų, kai mieste 2008-10-24 atidarytas Mažeikių prekybos ir pramogų centras „Eifelis“. 
 

http://www.mke.lt/Ma%C5%BEeiki%C5%B3_muziejus


 90 metų, kai Kaune 1933-10-26 mirė Rygos komercijos banko tarnautojas (nuo 1879 m.), Rygoje 

lietuvių Pašalpos draugijos (nuo 1894 m.) ir revizijos komisijos narys, knygnešys Pukštis Kazimieras. 

Gimė 1857 m. Laižuvos miestelyje.  
 

 135 metai, kai Mažeikiuose 1888-10-28 gimė latvių monumentaliosios skulptūros pradininkas, 

Rygos mieste Laisvės paminklo kūrėjas Zalė Karlis. Mirė 1942-02-19 Inčukalno miestelyje (Latvija).  
 

 115 metų, kai Mažeikių raj. Leckavos miestelyje 1908-10-29 gimė nepriklausomos Lietuvos ka-

riuomenės karininkas, Sedos miesto ir Židikų miestelio gydytojas, Mažeikių centrinės ligoninės rentgeno-

logas (1941–1993), dailininkas mėgėjas Liutkus Juozas. Mirė 1993-06-15 Mažeikiuose.  
 

 95 metai, kai Širvintuose 1928-10-30 gimė kontrabosininkas, Mažeikių muzikos mokyklos pir-

masis direktorius (1955–1980), Mažeikių promkombinato (nuo 1955 m.) ir rajoninių kultūros namų vyrų 

choro vadovas (1958–1962), Mažeikių vidurinės mokyklos (nuo 1996 m. Merkelio Račkausko gimnazija) 

moksleivių pučiamųjų instrumentų orkestro vadovas (dirbo 18 m.), Mažeikių ETG klubo pučiamųjų ins-

trumentų orkestro vadovas (dirbo 6 m.), Mažeikių rajoninių kultūros namų kaimo kapelos muzikantas, 

Lietuvos meno saviveiklos ir kultūros žymūnas Dačka Edmundas. Mirimo data ir vieta nežinoma.  
 

 85 metai, kai Viekšniuose 1938-10-30 buvo pašventintas mūrinis pastatas su šiauriniame fasa-

de įmūryta lenta „Dr. Antano Biržiškos vardo Sveikatos namai“. Pastatytas pedagogo, lietuvių litera-

tūros ir kultūros istoriko, publicisto, Nepriklausomybės akto signataro Mykolo Biržiškos iniciatyva, pa-

gerbiant daug metų Viekšniuose gydytoju dirbusį tėvą. Pašventino klebonas Jonas Navickas (Novickis). 
 

LAPKRITIS 
 

 35 metai, kai Mažeikių miesto kapinėse LPS Mažeikių skyriaus rūpesčiu 1988-11-01 atidengtas 

kryžius 1941, 1944–1953 m. Mažeikių apskrities tremtinių atminimui. Autoriai – architektas Henrikas 

Štaudė ir skulptorius Zenonas Steponavičius.  
 

 30 metų, kai Vilniuje 1993-11-02 mirė gydytojas reumatologas, Respublikinio sanitarinės statis-

tikos biuro vedėjas (1955–1965), Eksperimentinės ir klinikinės medicinos instituto Reumatologijos orga-

nizacinės metodikos skyriaus vadovas (1965–1992), medicinos mokslų daktaras (1978), profesorius 

(1981), mokslinių straipsnių apie mediciną autorius Gargasas Leonardas. Gimė 1927-05-28 Mažeikių 

apskr. Spurganų kaime.  
 

 150 metų, kai 1873-11-03 gimė Biržų raj. Geidžiūnų Šv. Angelų Sargų bžn. kuratas (1923–1928), 

Pasvalio raj. Kyburių Šv. Mergelės Marijos Angeliškosios bžn. klebonas (1928–1934), Rokiškio raj. Onu-

škio Šv. arkangelo Mykolo bžn. klebonas (1934–1940), Mažeikių apskr. Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo 

bžn. altarista (1940–1951) Jukna Augustinas. Mirė 1951-11-28 Mažeikių apskr. Viekšnių miestelyje, 

palaidotas senosiose kapinėse.  
 

 25 metai, kai Mažeikiuose 1998-11-09 mirė (palaidotas Mažeikių raj. Tirkšlių miestelio kapinė-

se) žurnalistas, Mažeikių raj. laikraščio „Pergalės vėliava“ korespondentas bei skyriaus vedėjas (1965–

1972), Skuodo raj. laikraščio „Mūsų žodis“ redaktorius (1972–1991), Mažeikių raj. laikraščio „Santarvė“ 

redaktorius (1991–1995), laikraščio „Diena“ korespondentas (1995–1996), Lietuvos žurnalistų sąjungos 

narys (1974), Lietuvos nusipelnęs žurnalistas Lengvenis Juozas. Gimė 1944-10-04 Tirkšlių miestelyje. 
 

 65 metai, kai Mažeikių raj. Skuodiškės kaime 1958-11-10 gimė liaudies kūrybos gaminių UAB 

„Mažeikių Minija“ medžio drožėjas (1977, 1979–1994), Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys (2001), 

Lietuvos tautodailės kūrėjų asociacijos narys (2005), kryždirbys, Meno kūrėjo statusą turintis tautodaili-

ninkas, laisvas menininkas Laima Rimantas.  
 

 25 metai, kai Mažeikiuose 1998-11-12 mirė (palaidotas miesto kapinėse) žurnalistas, Mažeikiuo-

se vaidybos ratelių aktorius (1946–1971), Mažeikių raj. Renavo septynmetės mokyklos mokytojas (1950–

1952), Mažeikių rajoninio laikraščio korespondentas (1955–1997), Mažeikių raj. Kultūros skyriaus vedė-



jas ((1955–1957, 1961–1962), Mažeikių rajoninių kultūros namų direktorius (1957–1958), Mažeikių raj. 

vykdomojo komiteto instruktorius ir politinio švietimo kabineto vedėjas (1965–1971), choristas, Lietuvos 

meno saviveiklos žymūnas, satyros vakarų organizatorius bei švenčių scenarijų autorius, 1-ojo atskyrio 

šachmatininkas Stančius Algirdas. Gimė 1931-07-17 Mažeikių apskr. Tirkšlių vlsč. Letenių kaime.  
 

 35 metai, kai LPS Mažeikių skyriaus iniciatyva 1988-11-13 organizuota eisena Laisvės gatve ir 

iškelta Lietuvos trispalvė vėliava ant tuometinio Valstybinio banko pastato.  
 

 120 metų, kai Šiaulių apskr. Viekšnių mieste 1903-11-14 gimė trimitininkas, Viekšniuose 1-ojo 

pučiamųjų orkestro įkūrėjas (1922), Klaipėdos muzikos mokyklos-konservatorijos simfoninio orkestro 

muzikantas, Jono Basanavičiaus vardo liaudies universiteto Viekšnių skyriaus choro vadovas (1931), Vie-

kšnių vidurinės mokyklos muzikos, dainavimo ir kūno kultūros mokytojas (1929–1970), sporto instrukto-

rius (1933), Viekšniuose skudutininkų ansamblio, šaulių pučiamųjų orkestro ir choro vadovas, Viekšnių 

vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas (1943), medalio „Už šaunų darbą“ kavalierius (1950), Lie-

tuvos meno saviveiklos žymūnas (1956), Lietuvos nusipelnęs mokytojas (1964), Viekšniuose koncertų ir 

renginių organizatorius, vienas iš Akmenės raj. dainų švenčių dirigentų, režisierius, choro ir orkestro diri-

gentas Deniušis Vincas. Mirė 1978-05-02 Viekšniuose, palaidotas miestelio kapinėse.  
 

 70 metų, kai Akmenėje 1953-11-15 gimė Mažeikių kompresorių gamyklos inžinierius technolo-

gas (1977–1978) ir Techninės kontrolės skyriaus vyresnysis inžinierius (1979–1982), Kompresorių gamy-

klos inžinierius konstruktorius (1982–1988) ir eksperimentinio baro viršininkas (1988–1994), susivieniji-

mo „Metalas“ mechaninės-energetinės tarnybos mechanikas (1988), IĮ „Aras“ savininkas (nuo 1991 m.), 

UAB „Grantis“ direktorius (1997–2000), 5-ųjų pasaulio lietuvių sporto žaidynių stalo teniso varžybų pri-

zininkas, Lietuvos stalo teniso aukščiausiosios lygos komandinių varžybų prizininkas (1997), Lietuvos 

jaunių dvejeto varžybų bei daugkartinis „Nemuno“ draugijos jaunių čempionas, stalo teniso sporto klubo 

„Vijurkas“ valdybos narys Norkus Jonas.  
 

 10 metų, kai Mažeikių raj. Židikų miestelyje 2013-11-16 mirė Mažeikių raj. Renavo aštuonmetės 

mokyklos direktorius (1958–1975), Mažeikių raj. Židikų vidurinės mokyklos direktorius (1975–1985), 

piešimo ir geografijos mokytojas Dagys Alfonsas. Gimė 1931-04-23 Pakruojo raj. Diržių kaime.  
 

 105 metai, kai 1918-11-18 buvo įkurtas Mažeikių valsčius, kuris 1920 m. buvo reorganizuotas.  
 

 40 metų, kai Šilalėje 1983-11-19 mirė (palaidotas Telšių raj. Janapolės miestelio kapinėse) tauto-

dailininkas, Pagėgių Šv. Kryžiaus bžn. ir Šilutės raj. Rukų Šv. Antano Paduviečio bžn. vikaras (1957), Ši-

lutės raj. Švėkšnos Šv. apaštalo Jokūbo bžn. (1957–1958) ir Akmenės raj. Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo 

bžn. vikaras (1958–1960), Klaipėdos Kristaus Karaliaus bžn. vikaras (1960), Mažeikių raj. Renavo Šv. 

Izidoriaus bžn. (1961–1972) ir Kelmės raj. Pakražančio Švč. Mergelės Marijos bžn. klebonas (1972–

1980), Šilalės raj. Žvingių Šv. Kryžiaus išaukštinimo bžn. klebonas (1980–1983), Renavo Šv. Izidoriaus 

bžn. šoninių navų tapybos darbų autorius Mitkus Petras. Gimė 1925-03-27 Telšių raj. Jokšų kaime.  
 

 20 metų, kai 2003-11-21 įregistruota Mažeikių raj. Auksodės kaimo bendruomenė.  
 

 20 metų, kai 2003-11-21 įregistruota Mažeikių raj. Buknaičių kaimo bendruomenė.  
 

 120 metų, kai Rygoje 1903-11-22 gimė Kauno apskr. Užusalių pradžios mokyklos vedėjas 

(1928–1929), Mažeikių apskr. pradžios mokyklų inspektorius (1929–1930), Kretingos pradžios mokyklos 

mokytojas (1941), Šventosios vidurinės mokyklos mokytojas (1941), Mažeikių apskr. Laižuvos pradžios 

mokyklos vedėjas (1941–1943), istorijos mokytojas Bertašius Antanas. Nuo 1943 m. pabaigos duomenų 

apie asmenį Lietuvos centriniame valstybės archyve nerasta.  
 

 5 metai, kai Mažeikių Nepriklausomybės aikštėje 2018-11-23 atidengtos dvi granitinės atmi-

nimo plokštės su Mažeikių vlsč. Vyties Kryžiaus kavalierių ir savanorių, dalyvavusių 1919–1920 m. 

kovose, pavardėmis. Plokštes pašventino Mažeikių Švč. Jėzaus Kristaus širdies bžn. kunigas dekanas 

Donatas Stulpinas.  
 



 130 metų, kai Mažeikių apskr. Židikų vlsč. Pocaičių kaime 1893-11-24 gimė Židikų vlsč. Ruzgų 

mokyklos mokytojas (1917–1919), pėstininkas leitenantas (1919), Nepriklausomybės kovų dalyvis 

(1920), pėstininkų pulko komendantas (1921), Karo aviacijos mokomosios eskadrilės leitenantas (1923), 

3-iosios oro eskadrilės karo lakūnas (1924), Romoje 4-ojo aeronavigacijos kongreso dalyvis (1927), 1-os 

eilės karo lakūnas (1927), kapitonas (1927), Aviacijos štabo adjutantas (1928), aviacijos majoras (1932), 

Krašto apsaugos ministro adjutantas (1932), Lietuvos karininkų žurnalo „Kardas“ redaktorius (1938), 

LDK Gedimino 4-ojo laipsnio ordino kavalierius (1928), Lietuvos nepriklausomybės medalio kavalierius 

(1928), Latvijos Trijų žvaigždžių 4-ojo laipsnio ordino kavalierius (1935), odontologas (nuo 1949 m.), 

Ilinojaus universiteto Odontologų mokyklos dėstytojas Žibavičius (Zibas) Liudas. Mirė 1986-05-18 

JAV Ilinojaus valstijos Čikagos mieste, palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.  
 

 20 metų, kai 2003-11-25 įkurta Mažeikių raj. Užlieknės kaimo bendruomenė.  
 

 85 metai, kai Minske 1938-11-27 žuvo poetas, Mažeikių apskr. Vaičaičių ir Vyžančių mokyklų 

mokytojas, Mažeikių apskr. Sedos vidurinės mokyklos direktorius (1921–1922), politinis kalinys (1923–

1926), Baltarusijos Mokslų akademijos mokslinis darbuotojas lietuvių sektoriuje, Baltarusijos Vitebsko 

srities Dimanovo dvare lietuvių mokyklos-internato įkūrėjas ir direktorius (1928–1932), Minske savait-

raščio „Raudonasis artojus“ skyriaus vedėjas Kopka Vincas. Gimė 1892-04-22 Varėnos raj. Mikniūnų 

kaime.  
 

 20 metų, kai 2003-11-27 Mažeikių raj. Fermos kaime, ant Ašvos upės kranto (buvusio vandens 

malūno vietoje), įrengta Leckavos hidroelektrinė.  
 

 10 metų, kai mikrorajone 2013-11-28 buvo atidarytas Mažeikių prekybos centras Rimi hyper-

market. 
 

 115 metų, kai Mažeikių apskr. Gulbinų kaime 1908-11-28 gimė gydytojas, Kauno universiteto 

Chirurgijos katedros asistentas (1946–1950), Kauno medicinos seserų mokyklos direktorius (1946–1948), 

Kauno srities vyriausiasis chirurgas (1950–1953), Kauno miesto vyriausiasis chirurgas (1953–1956), 

Kauno medicinos instituto Bendrosios chirurgijos katedros vedėjas (1955–1974), medicinos mokslų dak-

taras, Lietuvos nusipelnęs gydytojas (1965), profesorius (1969), Kauno zonos chirurgų mokslinės drau-

gijos pirmininkas (nuo 1969 m.), Kauno medicinos seserų mokyklos direktorius (1946–1948), Kauno sri-

ties ir miesto vyriausiasis chirurgas (1953–1956), mokslinių straipsnių, knygų, chirurgijos vadovėlių auto-

rius, lietuviškos chirurgijos terminijos kūrėjas Šiurkus Telesforas. Baigė 1926 m. Viekšnių progimnaziją. 

Mirė Kaune 1974-11-05, palaidotas Petrašiūnų kapinėse.  
 

GRUODIS 
 

 10 metų, kai Mažeikiuose 2013-12-01 mirė (palaidotas Geidžių kapinėse) nepriklausomos Lietu-

vos karininkas, Šiaulių ryšių tarnybos darbuotojas, Rokiškio apskr. raštinės darbuotojas (1939–1941), po-

litinis kalinys, tremtinys, Mažeikių apskr. vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyriaus vyresnysis agrono-

mas, Lietuvos politinių kalinių sąjungos Mažeikių skyriaus narys (2006), literatas Mileris Povilas. Gimė 

1914 m. Mažeikių vlsč. Buknaičių kaime. 
 

 55 metai, kai Mažeikiuose 1968-12-02 gimė Mažeikių „Atmosfera“ ir „Jovaras“, Lydos „Obuv-

ščik“, Smolensko „Iskra“, Klaipėdos „Sirijus“ komandų futbolininkas, Mažeikių „Romar“ komandos ka-

pitonas (1995), Mažeikių sporto mokyklos treneris (nuo 1996 m.), asociacijos FK „Atmosfera“ vadovas, 

Lietuvos futbolo čempionato A lygos vyresnysis treneris Gudaitis Nerijus.  
 

 110 metų, kai Adolfo Gliauberto iniciatyva iš Kauno gubernijos valdybos 1913-12-03 buvo gau-

tas leidimas atidaryti Muravjove (Mažeikiuose) kino teatrą mediniame name, kurio mūriniame prie-

state buvo sumontuota kino demonstravimo įranga.  
 

 90 metų, kai Mažeikių apskr. Tirkšlių vlsč. Žemalės kaime 1933-12-03 gimė statybininkas, poe-

tas, Mažeikių krašto literatų ir menų mėgėjų sambūrio „Aura“ narys Eglinskas Stanislovas. Mirė Mažei-

kiuose 2017-03-02, palaidotas miesto kapinėse.  



 

 60 metų, kai Mažeikiuose 1963-12-03 gimė Švenčionių raj. Pabradės meno mokyklos pučiamųjų 

instrumentų mokytojas ekspertas (nuo 1987 m.), Pabradės miesto kultūros centro direktorius, Pabradės 

miesto kultūros centro fanfarinio orkestro įkūrėjas (1992) bei vadovas ir dirigentas, Švenčionių raj. savi-

valdybės tarybos narys (2000–2015), Švenčionių raj. Pavoverės kaimo varinių instrumentų orkestro įkū-

rėjas (2010) bei vadovas ir dirigentas, Vilniaus apskr. Didžiojo kunigaikščio Gedimino 3-iojo laipsnio no-

minacijos „Už pasiekimus žmogiškojo kapitalo ugdymo srityje“ laureatas (2007), Pabradės miesto kultū-

ros centro Pavoverės skyriaus varinių pučiamųjų instrumentų orkestro įkūrėjas (2010) bei vadovas ir diri-

gentas, Pavoverės kaimo bendruomenės „Žadintuvas“ narys, Lietuvos varinių pučiamųjų orkestrų asocia-

cijos narys, Pabradės ėjimo sporto klubo valdybos narys Vilimas Bronislovas.  
 

 5 metai, kai 2018-12-08 atidengta 1,5 m aukščio, pilnavidurė, lieta iš bronzos skulptūra Ma-

žeikių raj. Renavo dvaro pergolėje, skirta atminti broliams Stanislovui ir Gabrieliui Narutavičiams, 

kuriuos vaikystėje 1868–1871 m. mokė Laurynas Ivinskis. Kūrėjai – architektas Algirdas Žebrauskas 

ir skulptorius Romualdas Kvintas, kurio darbą baigė skulptorius Martynas Gaubas. Skulptūrą pašventino 

Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bžn. kunigas Robertas Romanovskis. 
 

 105 metai, kai Sedos apskr. apsaugos vado Povilo Plechavičiaus pastangomis 1918-12-10 įkurta 

Sedos komendantūrą.  
 

 60 metų, kai Kaune 1963-12-10 mirė (palaidotas Petrašiūnų kapinėse) vienas iš Lietuvos šaulių 

sąjungos Mažeikių 13-osios rinktinės įkūrimo iniciatorių (1920), Mažeikių pirmosios bažnyčios choro 

choristas, režisieriaus Juozo Vaičkaus teatro trupės aktorius, Mažeikiuose pirmojo lietuviško vakaro da-

lyvis (1905), Mažeikių bibliotekos pirmasis vedėjas (1922–1930), Mažeikiuose scenos mėgėjų ratelio va-

dovas, Kauno „Pienocentro“ buhalteris (nuo 1938 m.), Kauno medicinos instituto bendrabučio budėtojas 

Vaičkus Aleksandras. Gimė 1892-05-03 Mažeikių apskr. Reivyčių kaime.  
 

 20 metų, kai 2003-12-11 įregistruota Mažeikių raj. Purvėnų kaimo bendruomenė.  
 

 45 metai, kai kaime 1978-12-12 įkurta Plinkšių biblioteka, Mažeikių Henriko Nagio viešosios 

bibliotekos filialas. Pirmoji vedėja – Gražina Eičinienė. 
 

 55 metai, kai JAV Ilinojaus valstijos Cicero mieste 1968-12-13 mirė publicistas, rašytojas, poe-

tas, žurnalistas, laikraščio „Lietuvos studentas“ redaktorius (1930–1934), mokytojas Telšių (1934–1938), 

Mažeikių (1938–1940), Naujosios Vilnios (1940–1941) gimnazijose, Kauno mokytojų seminarijos dėsty-

tojas (1941–1944), Vokietijoje Viurtenbergo lietuvių gimnazijos inspektorius (1945–1949), JAV Ilinojaus 

valstijos Čikagos miesto aukštesniosios lituanistinės mokyklos mokytojas bei vedėjas (1950–1964), Čika-

gos lietuvių rašytojų klubo pirmininkas (nuo 1950 m.), Čikagos lietuvių rašytojų draugijos pirmininkas 

(1951–1958), JAV vienas iš bendruomenės Kultūros fondo steigėjų ir vicepirmininkas (1955–1957), JAV 

Lietuvių fondo tarybos sekretorius (1961–1963), kalbininkas, literatūrologas Babrauskas Benediktas. 

Gimė 1910-07-01 Kurtuvėnų vlsč. Akseliškių kaime.  
 

 25 metai, kai Akmenės raj. Viekšnių miestelyje 1998-12-14 mirė Žagarės raj. Šakynos septynme-

tės mokyklos lietuvių ir anglų kalbų mokytoja (1953–1957), Akmenės raj. Kruopių vidurinės mokyklos 

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

1989) Arlauskienė (Jaskevičiūtė) Adelė. Gimė 1932-05-16 Suvalkų apskr. Seinų vlsč. Aradnikų kaime.  
 

 125 metai, kai Židikų vlsč. 1898-12-15 gimė Lietuvos kariuomenės savanoris (1919), politinis 

kalinys, tremtinys (1945–1958), 1-ojo laipsnio Vyčio Kryžiaus kavalierius (1921), Lietuvos nepriklauso-

mybės medalio kavalierius (1928), Lietuvos kariuomenės kūrėjo savanorio medalio kavalierius (1929), 

politinis kalinys Beniušis Jonas. Mirė 1966 m. Klaipėdoje.   
 

 85 metai, kai Kretingos raj. Salantų mieste 1938-12-15 gimė dailininkas, Mažeikių statybos val-

dybos dažytojas (1955–1963), Buitinio gyventojų aptarnavimo kombinato meninių dirbtuvių darbuotojas 



(1963–1969), medžio drožėjas, liaudies meistras (1962), liaudies meno kūrėjų sekcijos vadovas, Mažeikių 

raj. kooperatyvų sąjungos dekoratorius Andriejauskas Gediminas. Mirė 2007-09-05 Mažeikiuose.  
 

 20 metų, kai 2003-12-18 įregistruota Mažeikių raj. Reivyčių bendruomenė.  
 

 90 metų, kai Plungėje 1933-12-19 gimė Kapsuko (dabar Marijampolės) valstybinio dramos teatro 

aktorius (1956–1958), Lietuvos radijo ir televizijos komiteto režisierius (1960–1965), Jaunimo teatro ak-

torius (1965–1996), Lietuvos radijo laidos „Dėdės Karolio valandėlė“ vedėjas (1988–2002), Lietuvos te-

levizijos laidos „Gerbkime žodį“ vedėjas (1989–1999), Lietuvos nusipelnęs artistas (1983), kino aktorius 

Dapkus Karolis. Baigė 1953 m. Mažeikių vidurinę mokyklą. Mirė 2020-07-19 Vilniuje. 
 

 70 metų, kai kaime 1953-12-19 įkurta Užlieknės biblioteka, Mažeikių Henriko Nagio viešosios 

bibliotekos filialas. Pirmasis vedėjas – Stasys Montvydas. 
 

 50 metų, kai JAV Ilinojaus valstijos Čikagos mieste 1973-12-19 mirė (palaidotas Šv. Kazimiero 

kapinėse esančiame šeimos kape) Pirmojo pasaulinio karo dalyvis, Lietuvos kariuomenės savanoris 

(1918), Žemaičių partizanų rinktinės organizatorius (1918), Sedos apskr. apsaugos vadas (1918), Mažei-

kių miesto ir apskr. karo komendantas (1919), kapitonas (1919), Vyčio Kryžiaus 1-ojo laipsnio ordino ka-

valierius (1923), majoras (1922), vienas iš 1926 m. gruodžio 17 d. perversmo organizatorių, Slaptosios 

karininkų sąjungos narys, Lietuvos kariuomenės vyriausiojo štabo kavalerijos inspektorius (1926–1927), 

Latvijos gynybos sąjungos bronzos medalio kavalierius (1926), Lietuvos kariuomenės vyriausiojo štabo 

viršininkas (1927–1929), pulkininkas leitenantas (1927), Italijos karūnos 2-ojo laipsnio ordino kavalierius 

(1928), Lietuvos kariuomenės kūrėjo savanorio medalio kavalierius (1928), Lietuvos Nepriklausomybės 

10-mečio medalio kavalierius (1928), LDK Gedimino 2-ojo laipsnio ordino kavalierius (1928), Latvijos 

išsivadavimo karo 10-mečio medalio kavalierius (1929), generolas leitenantas (1929), atsargos karininkas 

(1929), Kaune Lietuvos vietinės rinktinės organizatorius ir vadas (1944), JAV lietuvių karių veteranų są-

jungos „Ramovė“ steigėjas (1950) ir valdybos pirmininkas (1950–1959), Amerikos lietuvių legiono Gar-

bės ženklo nominantas (1952), lietuvių karių veteranų sąjungos „Ramovė“ Garbės narys (1962), politinis 

kalinys Plechavičius Povilas. Gimė 1890-02-01 Mažeikių apskr. Židikų vlsč. Bukončių kaime. Po mirties 

2004 m. Vasario 16-osios proga apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Didžiuoju kryžiumi.  
 

 115 metų, kai Mažeikių apskr. Lūšės kaime 1908-12-21 gimė skautas, pavasarininkas, laikraščio 

„Darbininkas“ techninis redaktorius (1936–1937, 1939–1940), Lietuvių aktyvistų fronto (LAF) Kauno 

štabo organizacinio sektoriaus viršininko padėjėjas (1941), pogrindyje leisto laikraščio „Lietuvos Judas“ 

redaktorius (1943), politinis kalinys (1945–1950), tremtinys (1950–1954), Kelmės raj. „Kražių“ kolūkio 

agronomas (1954–1959), Klaipėdos tremtinių klubo narys, atsiminimų apie tremtį autorius, LPS Klaipė-

dos skyriaus narys Sakas Aleksandras. Mirė 1998-03-17 Klaipėdoje, palaidotas Palangoje.  
 

 65 metai, kai Vilniuje 1958-12-21 gimė Mažeikių raj. Krakių aštuonmetės mokyklos mokytojas 

(1982–1986), Mažeikių specialiosios internatinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas (1986–1994), Ma-

žeikių Rotary klubo narys, Mažeikių specialiosios internatinės mokyklos (nuo 2013 m. „Jievaro“ pagrindi-

nė mokykla) direktorius (1994–2023), specialusis pedagogas Semčenko Valentinas.  
 

 40 metų, kai Mažeikių raj. Pikelių miestelyje 1983-12-22 mirė (palaidotas Viekšnių naujosiose 

kapinėse) Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bžn. vikaras (1935–1937), Mažeikių apskr. Viekšnių Šv. Jono 

Krikštytojo bžn. vikaras (1937–1939), politinis kalinys, Joniškio raj. Žukančių Nukryžiuotojo Jėzaus bžn. 

kuratas (1939–1940), Akmenės raj. Vegerių Šv. Jurgio bžn. klebonas (1941–1942), Mažeikių raj. Užliek-

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

tojo bžn. vikaras (1954–1955), Plungės raj. Pakutavėnų Šv. Antano Paduviečio bžn. klebonas (1955–

1967), Mažeikių raj. Rubikų Šv. Roko bžn. klebonas (1967–1979), Mažeikių raj. Pikelių Švč. Trejybės 

bžn. klebonas (1979–1983), fotografas Lukošius Jonas. Gimė 1912-01-25 Telšių apskr. Šarkalnės kaime.  
 

 20 metų, kai 2003-12-22 įregistruota Mažeikių raj. Viekšnių gyvenvietės bendruomenė.  
 

 20 metų, kai 2003-12-22 įregistruota Mažeikių raj. Lūšės kaimo bendruomenė.  



 

 105 metai, kai Mažeikių apskr. Sedos mieste 1918-12-26 gimė skautas, žurnalistas, pogrindyje 

leisto rotatorinio laikraščio „Žemaičių trimitas“ leidėjas (1943–1944), Vokietijos Dorferdeno miestelyje 

rotatorinio laikraščio „Aušros belaukiant“ leidėjas (1945–1946), Rotenburge (Vokietija) laikraščio „Mūsų 

žinios“ leidėjas (1947), Mažosios Lietuvos teisių gynėjas, Australijoje Mažosios Lietuvos bičiulių drau-

gijos įkūrimo iniciatorius bei vadovas (1951), Australijos lietuvių bendrijos Krašto valdybos pirmininkas 

(1981–1983), Lietuvos skautų sąjungos (LSS) Lelijos ordino kavalierius, LSS Australijos rinktinės vadas 

(1984–1988), Melburno apylinkės valdybos pirmininkas, Australijos baltų tarybos pirmininkas, Australi-

jos lietuvių karių sąjungos Adelaidės skyriaus sekretorius, Melburno (Australija) lietuviškų radijo valan-

dėlių vedėjas, Šaulių žvaigždės ordino kavalierius, Lietuvos bei užsienio spaudos bendradarbis Pocius 

Albinas. Mirė 1999-04-04 Adelaidės uostamiestyje (Australija). 
 

 20 metų, kai Mažeikių raj. Viekšnių mieste 2003-12-28 pirmąkart organizuotas mažųjų parapijų 

bažnytinių chorų festivalis „Širdim į širdį“.  
 

 15 metų, kai 2008-12-30 Lietuvos Respublikos Prezidento įsaku Nr. 1K-1657 patvirtintas Mažei-

kių raj. Leckavos miestelio herbas, kurio etaloną sukūrė dailininkas Arvydas Každailis. Mėlyname lau-

ke pavaizduotas pakeltais sparnais iš raudonų liepsnų kylantis auksinis feniksas.  
 

 25 metai, kai 1998-12-31 sujungus AB „Mažeikių pieninė“ ir AB „Pasvalio sūrinė“, įregistruota 

AB „Pieno žvaigždės“, jos filialas Mažeikių pieninė, kuriai priklausė Skuodo, Akmenės cechai.  
 

 20 metų, kai 2003-12-31 įregistruota Mažeikių raj. Bugenių bendruomenė.  
 

 20 metų, kai 2003-12-31 įregistruota Mažeikių raj. Krakių kaimo bendruomenė.  
 

 20 metų, kai 2003-12-31 įregistruota Mažeikių raj. Pievėnų kaimo bendruomenė.  
 

 20 metų, kai 2003-12-31 įregistruota Mažeikių raj. Pikelių miestelio bendruomenė.  
 

 20 metų, kai 2003-12-31 įregistruota Mažeikių raj. Plinkšių kaimo bendruomenė.  

 

 

Kalendorių paruošė Mažeikių Henriko Nagio  

viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus  

vyresnioji bibliografė Janina Dambrauskaitė 
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