
Paroda „100-tas Širvintų krašto šviesuolių“ 
 

VIKTORAS  ALEKNA 

(1915 03 19 – 2008 02 01) 

        Gimė Pašlynio vnk., Raseinių vls. Literatas, istorikas, publicistas, 

mokytojas. Mokytojavo Bagaslaviškio, Juodiškių mokyklose. Gyveno 

Kantrimiškio k., vėliau Vilniuje. V. Aleknos knygos: „Salomėjos Nėries 

poezijos dažnumų žodynas“ (1980), „Salomėja Nėris. Raštai“ (trys tomai) 

(1984), „Salomėjos Nėries gyvenimo ir kūrybos metraštis“  (dvi knygos) 

(1995-1997), „Salomėja: biografinė apybraiža“ (1996), „Nepriklausomybės 

akto signataras kun. Alfonsas Petrulis“ (1996), eilėraščių knyga „Pilkų 

dienų žingsneliai“ (1997), „Ūžė žalia giria: sovietų prievarta ir laisvės 

kovos Širvintų rajone 1940-1953 m.“ (1999), „Ąžuolas: vienos šeimos 

pasaka, 1854-2000“ (2000), eilėraščių knyga „Saulėlydis“ (2002), „Oi, ta 

Vorkuta: atsiminimai, apmąstymai“ (2002), „Vytauto klubas: istorija, narių 

biografijos“(2002), „Akimirkos“,(2006). 

       Apdovanojimai:  2000 m. Širvintų krašto garbės pilietis; 2006 m. apdovanotas Lietuvos didžiojo 

kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžius. 

            Palaidotas Širvintų miesto  Paširvinčio  kapinėse 

 

ARNAS ALIŠAUSKAS 
(1970 12 18) 

 

        Gimė Širvintose. Poetas, kritikas. 1991–1995 m. Vilniaus universitete studijavo 

lituanistiką. Dirbo savaitraščio „Literatūra ir menas“ (1994–1996 m.) bei dienraščio 

„Lietuvos rytas“ (1997–1999 m.) redakcijose apžvalgininku. 1999–2003 m. Lietuvos 

Respublikos Prezidento kanceliarijos redaktorius, 2004–2009 m. Lietuvos Respublikos 

Prezidento referentas. 2008–2012 m. dirbo Seimo Parlamentarizmo istorijos ir 

atminimo įamžinimo skyriaus vyriausiuoju specialistu. Nuo 2003 m. rašė scenarijus 

televizijos laidoms („Dviračio šou“, „Ragai“, „Dar pažiūrėsim!“, „Ateities lyderiai“, 

„Mūsų laisvės metai“ ir kitos), sukūręs per 200 tekstų dainoms, teatrui. 2014–2015 m. dirbo redaktoriumi ir vyriausiuoju 

redaktoriumi Lietuvos rašytojų sąjungos leidykloje. 2016 m. dirbo redaktoriumi „Versus aureus“ leidykloje. Kultūrinėje 

spaudoje publikavęs eilėraščių, kritikos straipsnių, recenzijų, poezija įtraukta į įvairius almanachus ir antologijas. Kūryba 

versta į anglų, vokiečių, švedų, suomių, rusų, baltarusių, lenkų ir kitas kalbas. 

        Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1998 m. 

B i b l i o g r a f i j a : 

Prisukama karalystė: eilėraščiai. – Vilnius, 1996. 

Rentgeno nuotraukų albumas: eilėraščiai. – Vilnius, 2007. 

A p d o v a n o j i m a i : 

2008 m. eilėraščių rinkinys „Rentgeno nuotraukų albumas“ išrinktas kūrybiškiausia metų knyga (Lietuvių 

literatūros ir tautosakos instituto premija).



VIKTORAS BRAZAUSKAS 

(1941 01 30 – 2005 11 11) 

        Gimė Taučiulių k., Širvintų r.. Prozininkas. Kūrybinį kelią 

rašytojas pradėjo eilėraščiais, kuriuos spausdino rajono laikraštyje, 

vėliau – respublikiniuose leidiniuose. Pirmieji jo literatūriniai 

mokytojai buvo poetai Paulius Širvys ir Vincas Giedra. 

       Išleido apsakymų ir apysakų knygas „Vasaros muzikantai“ (1970), 

„Antrąkart gimę“ (1976), „Nežinomų artistų gyvenimas“ (1984), 

„Kamanių pieva“ (1991), „Pono Adomo odisėja´(1998), „Po Dievo 

padu“ (2000). 

Palaidotas Musninkų miestelio (Širvintų r.) kapinėse. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
KĘSTUTIS ARLAUSKAS 

(1936 03 04 – 2009 09 12) 

 

        Gimė Ukmergėje. Prozininkas. Mokytojavo Raseiniuose, 

Lyduvėnuose, Širvintose, Kurkliuose, Kavarske. K. Arlausko 

knygos: apsakymų rinkinys „Užtvanka“ (1981), istorinė nuotykių 

apysaka „Bėglys“ (1987), romanai „Svaigus pasiskraidymas virš 

pjautuvo“ (1990), „Nusidėjėlių bokštas“ (1994), istorinė nuotykių 

apysaka „Paslapties kaina“ (1995), beletrizuoti prisiminimai 

„Skydas“ (1996), apysaka ir apsakymai „Medinis kadagyno žirgas“ (1998), romanai „Mylėjus pamesti“ (1999), 

„Dūris tarp slankstelių“ (1999), beletrizuotų atsiminimų romanas „Per pusvalandį pražilęs“ (2000), romanai 

„Grandinė su kriolitu“ (2001), „Tapsmas“ (2002), romanas ir novelės „Povedybinių užribių apžavai ir spąstai“ 

(2003), romanas ir apysaka „Numoki ranka nuplukdytam. Tandemas“ (2005), romanai „Batvydo Varno 

atavizmas“, „Leisk aprišti“ (2006), „Skerdyklos balandžiai“ (2007), „Proto tipai“ (2008), istorinis nuotykių 

romanas „Nuo sugulovės iki valdovės“(2009). 

        K. Arlauskas taip pat buvo Kazio Almeno suburtos, Skomanto slapyvardžiu pasirašančios ir istorines 

nuotykių apysakas – lietuvių herojinį epą – jaunimui kuriančios rašytojų grupės narys. Jis parašė ir Skomanto 

vardu išleido apysakas “Užkeiktas lobis” (1995 m.) ir “Dievų valia” (1995 m.). 

       Palaidotas Kavarsko (Ukmergės r.) kapinių naujajame sektoriuje. 



ALGIMANTAS ČEKUOLIS 

(1931-11-10 Panevėžyje) 

         Žurnalistas, rašytojas. Tėvai nuo 1930 m. mokytojavo Kielių 

(Širvintų r.) pradinėje mokykloje, 1940 m. persikėlė į Širvintas. Čia 

Algimantas lankė pradinę mokyklą ir aukštesnes klases. 1947 m. 

baigė Ukmergės gimnaziją. 1948-1953 m. studijavo Gorkio 

literatūros institute Maskvoje. Dirbo jūrininku, žurnalistu. Vertėjavo 

Kuboje. Baigė Havanos Džono Rido kalbų akademiją. Dirbo korespondentu Maskvoje, Kanadoje, Portugalijoje, 

Ispanijoje. 1986-1992 m. – savaitraščio užsienio lietuviams „Gimtasis kraštas“ redaktorius. Nuo 1997 m. 

Lietuvos televizijos laidų „Sekmadienio popietė“ rengėjas ir vedėjas. Pirmąsias apybraižas išspausdino 1947 m. 

Išleido knygas: „Per tris vandenynus“ (1957), „Perkūnas netrenkia į laivą“ (1959), „Tylos takais“ (1960), 

„Keturi žiemos vėjai“ (1963, 2013), „Noriu grįžti į Kubą“ (1965), „Legionierius“ (1971), „Pokalbiai su 

Algimantu Čekuoliu“ (2001), „Vyriški žaidimai“ (2003), „Lietuva: sėkmės istorija“ (2007), „Pokalbiai su 

Algimantu Čekuoliu“ (2009, 2010), „Staigmenos ir kiti žinomi dalykai“ (2010-2012), „Šešios progos numirti“ 

(2011), „Faktai ir šypsenos“ (2012), ,,Mūsų slaptieji ir dramblys bute” (2013), ,,Generolo Sena Karvė istorija” 

(2014),   Iš ko šaiposi pasaulis” (2015), ,,Apie jūreivius” (2016), ,,Salos ir jų žmonės” (2017). 

        Apdovanojimai: LOGIN apdovanojimas ,,Metų interneto žmogus” 
 

 

 

 

 

 

TEODORAS ČETRAUSKAS 
(1944 05 04) 

 

      Gimė Čiobiškyje, Širvintų r. . Rašytojas, vertėjas. 

 1969 m. baigė vokiečių kalbą ir literatūrą Vilniaus 

universitete. Nuo 1970 m. dirbo redaktoriumi „Vagos“ ir 

„Vyturio“ leidyklose. Verčia iš vokiečių kalbos. Išvertė 

 A. Anderscho ,,Vinterspeltas” (1980), S. Lenzo ,,Tai 

buvo Suleikiuose” (1983), G. Grasso ,,Skardinis 

būgnelis” (1994), H. Hessės ,,Narcizas ir Auksaburnis” 

(1995), sudarė ir išvertė novelių rinkinį ,,Mažame mieste” 

(2002), A. Canetti ,,Apakimas” (1997) ir kt. Nuo 1986 m. 

laisvai kuriantis rašytojas ir vertėjas. Išvertė daugiau kaip 80 knygų.  Parašė satyrinių ir humoristinių prozos 

kūrinių: rinkinį ,,Kažkas, kažkaip, kažkur” (1988, vok. 2001), romaną ,,Als ob man lebte”, ,,Tarsi gyventa’’ 

(vok.., 2002), knygų vaikams. Sudarė antologijas ,,FR novels” (1989), ,,Austrų novelės” (1991). Kūryba versta 

į vokiečių, vengrų, slovakų, fryzų ir kitas kalbas. Gyvena ir dirba Vilniuje. 

          A p d o v a n o j i m a i : 

2013 m. knyga „Nacis kirpėjas“ į geriausių metų verstinių knygų ilgąjį sąrašą (nauji klasikos vertimai). 

2011 m. knyga „Dienoraščiai, 1910–1923“ įtraukta į geriausių metų verstinių knygų ilgąjį sąrašą (nauji klasikos 

vertimai). 



PRANAS GAIDA-GAIDAMAVIČIUS 

(1914 01 26 – 2013 07 24) 

        Gimė Bajorų k., Želvos vlsč. Kunigas,  visuomenės veikėjas, 

teologijos daktaras, žurnalistas. 1924-1927 m. mokėsi Širvintų vid. m-

kloje. 1937 m. baigė Kauno kunigų seminariją, įšventintas kunigu. 

1938-1940 – vikaras Širvintose. Organizavo katalikišką jaunimą, 

angelaičius, pavasarininkus, bendradarbiavo katalikiškoje spaudoje 

(„Ryte“, „XX amžiuje“, „Židinyje“, „Naujoje Romuvoje“). 1950 m. 

išvyko į Kanadą. 1950-1952 m. dėstė filosofiją Mont-Laurier 

(Kvebeko provincija) kunigų seminarijoje. 2002 m. apdovanotas 

Gedimino ordino Riterio kryžiumi. 2010 m. Gaida-Gaidamavičius 

 grįžo į Lietuvą. Išleido knygas: „Išblokštasis žmogus: benamio 

likimo perspektyvos“ (1951), „Milžinas, didvyris, šventasis: 

žmogiškosios pilnaties vizija“ (1954), „Didysis nerimas: žvilgsnis 

jieškančion žmogaus širdin“ (1961), „Krikščionis tarp kolektyvizmo ir 

individualizmo“ (1974), „Nemarus mirtingasis arkivyskupas Teofilius 

Matulionis: ganytojas, kalinys, kankinys ir laimėtojas“ (1981), „Raštai“ (1996). Kartu su kunigu V. Mankeliūnu 

išvertė iš vokiečių kalbos knygą „Jaunos sielos auklėjimas“ (1935). 

        Palaidotas Kaišiadorių katedros šventoriuje.  



SILVESTRAS GIMŽAUSKAS 

(1845 10 13 – 1897 09 27) 

        Gimė Kirdeikiuose, Utenos r. Baigė Vilniaus kunigų seminariją, 

studijavo Peterburgo dvasinėje akademijoje. Kunigavo Želudke 

(Baltarusija), Žiežmariuose, Vidiškiuose, Kietaviškėse, Valkininkuose, 

Merkinėje. Nuo 1892 m. Giedraičiuose, Bagaslaviškyje (Širvintų r.). 

Platino caro valdžios draudžiamą lietuvišką spaudą.  Bendradarbiavo 

„Aušroje“ ir kt. Išleido patriotinių romantinių ir didaktinių humoristinių 

eilėraščių bei publicistikos knygeles: „Ant Naujų metų Lietuvai dovanėlė“ 

(1879), „Lietuvos Bičiuolis“ (1881), „Metinė dovanėlė antra“ (1891), „Trys 

tėvyniškos dainos“ (1893), „Kelios istoriškos dainos“ (1896). Rinko 

tautosaką, etnografinę ir tarmių medžiagą. Parašė kalbotyros darbų – 

„Pradžiamokslį lietuviško spaudraščio ir rankraščio su pridėjimu 

skaitmanio“(1888). 

        Mirė ir palaidotas Varšuvoje. 

 

 

 

 

 

 

 

FELIKSAS  JAKUBAUSKAS 

(1935 06 02 – 2008 10 17) 

        Gimė Gelvonuose, Širvintų r. Poetas, dramaturgas. Baigė Gelvonų 

vidurinę mokyklą. Dirbo Rašytojų sąjungos pirmininku. Kūrybinį darbą 

poetas pradėjo 1960 metais. Jo eilėraščiai spausdinti „Jaunimo gretose“, 

„Šluotoje“, „Literatūroje ir mene“, „Poezijos pavasario“ almanache. 1995 m. 

persikraustė iš sostinės į Zarasų kraštą, į Gurnapilio kaimą.  Išleido knygas: 

„Viskas per vieną vakarą“ (1969),“Kol Nemunas bus“ (1991), „Žaizdota 

Lietuva. Kentėjimo duona“ (1992), „Tylos grėsmė“ (1992), „Upė, trokštanti 

vandens“ (1998), „Po mėnulio pilnatim“ (2000), „Negrįžę paukščiai“ (2002), 

„Tarp klūpančių medžių“ (2004), „Angelai palieka žemę“ (2006), 

„Kabančiais lieptais“ (2007), „Sugrįžta angelas“ (2007), „Pelenų skonis“ 

(2008). 

        2005 m.  įteikta  P. Širvio premija (įsteigė Zarasų savivaldybė). 

        Palaidotas Vilniuje, Antakalnio kapinėse. 



 

IPOLITAS UŽKURNYS 

(1926 11 05 – 2004 11 10) 

     Gimė Širvintų r., Pyplių kaime, mirė Vilniuje; palaidotas 

Pyplių kapinėse. Tautodailininkas (skulptūra), rašytojas. 

Tautodailininkų sąjungos narys (1966), 1934-1937 mokėsi 

Bagaslaviškio, Laukžemės (Kretingos r.), Gibišėlių (Klaipėdos r.), 

Pryšmančių (Kretingos r.) mokyklose. Būdamas ketverių metų, 

neteko motinos. Jis buvo šeštas vaikas šeimoje. Savo nelengvą 

gyvenimą yra aprašęs keliose beletrizuotose autobiografijose. 

Piemenavo, dirbo įvairius žemės ūkio darbus, paaugęs su kitais 

meistrais statė aplinkinių kaimų sodybų pastatus. 

       Nuo 1965 m. laisvalaikiu ėmė intensyviai drožinėti ir 

dalyvauti liaudies meno kūrinių parodose.  Lietuvoje ir užsienyje, 

individualios Vilniuje (1968−69, 1971, 1976, 1983−1986), 

Lenkijoje (1970, 1976−77),Leningrade(1981),Maskvoje(1982). 

        Iš medžio sukūrė daugiau kaip 1 400 kūrinių; tarp jų – apie 250 monumentalių skulptūrų koplytstulpių 

ansambliams Lietuvoje (Ablingoje, Birštone, Šiauliuose, Čiurlionio kelyje, Anykščiuose, Juodkrantėje ir kitur), 

Lenkijoje, Vengrijoje, Vokietijoje, Suomįjoje. Kūrė antkapinius paminklus, horeljefus, bareljefus, skulptūras, 

portretus, daugiafigūres kompozicijas (Vilniaus įkūrimas, 1973; Žalgirio mūšis, 1978; Skerdžius, 1992; 

Kristaus vainikavimas, 2000). Skulptūros ekspresyvios plastikos, raiškaus silueto, darnios kompozicijos. 

        Parašė knygą ,,Mano Jėzus“ (1997). 

        2015 m. Kernavėje (Širvintų r.) atidaryta Ipolito Užkurnio darbų ekspozicija. 

        Pripažinimas ir apdovanojimai: Medžio drožėjų meistrų meistras (1972); Nusipelnęs kultūros švietimo 

darbuotojas (1975); Ne kartą apdovanotas sąjunginės ir respublikinės reikšmės I laipsnio diplomais, garbės 

raštais; 2000 suteiktas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino V laipsnio ordinas. 



EDMUNDAS JANKŪNAS 
(1957 08 26) 

        Gimė Kernavėje, Širvintų r.  Čia augo ir mokėsi. 1975 m. baigė 

Musninkų vidurinę mokyklą, 1980 m. – Vilniaus pedagoginio instituto 

istorijos-pedagogikos fakultetą. Mokytojavo Trakų, Ukmergės, Širvintų 

rajonuose. Išleido knygą „Laumgunda“ (1998). Tai istorinės legendos ir 

novelės apie Kernavę. Kita autoriaus knyga: ,,Išnykusi Kernavė: vietos 

gyventojai, jų buitis ir papročiai XIX-XX amžiuje” (2016). Tai Kernavės 

istorija, papildyta žiniomis apie Kernavės miestelį ir jo bendruomenės 

gyvenimą. Gyvena Kernavėje. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JUOZAS KANOPKA 

(1904 09 24 – 1990 04 08) 

          Gimė Bajoruose, Širvintų vls. Aktorius, dramaturgas. Juozas Kanopka 

1930 m. su kitais studentais įkūrė Vilniaus lietuvių studentų sąjungos dramos 

sekciją, kuri 1936–1939 m. vadinta Vilniaus lietuvių teatru, o 1939–1944 m. – 

Vaidilos teatru,  buvo šio teatro aktorius, režisierius ir vadovas. Parašė pjeses: 

„Živilė“ (1927), „Jūdas Iskarijotas“ (1932), „Dausų prieglobstyje“ (1934), 

„Stebuklingas ragas“ (1935), „Replėse“ (1938), „Namelis vėjo gatvėje“ 

(1961), „Miške neramu“ (1963) ir kt. Prieškario metais pjeses plačiai vaidino 

Vilniaus krašto scenos mėgėjai. 

        Mirė Vilniuje. 



STASYS KAPNYS 

(1896 10 07 – 1958 03 09) 

        Gimė  Veiveroje, Širvintų r. Tikroji jo pavardė – Kanapienis. 

Prozininkas, dramaturgas. Mokėsi Vilniuje, tarnavo įstaigose. Išleido 

apsakymų rinkinius: „Žmogus be veido“ (1930), „Du“ (1931), „Laikraščių 

pardavėjas”; ,,Kalėdos Afrikoj“ (1934), „Nowele litewskie“ (1950), 

„Samokslininkai“ (1954), „Dvejukė“ (1956), „Laimei nevėlu“ (1948), 

parašė pjeses: „Kai širdis traukia“ (1933), „Plutelė ir pelės“ (1939), 

„Brangus svečias“ (1953), „Viešnagė kaime“(1975). 

        Daugelis jo parašytų scenos veikalų dažniausiai yra skirti vaikams. 

        Mirė Vilniuje. 
 

 

 

 

 

 

 
ČESLOVAS KAVALIAUSKAS 

(1923 07 20 – 1997 02 21) 

        Gimė Pumpėnuose, Pasvalio r. . Kunigas, teologas, vertėjas, 

poetas. Baigė Kauno kunigų seminariją, 1950-1956 m. kalintas 

Norilsko ir Kolymos lageriuose. Kunigavo Joniškyje, Kelmėje, 

Žasliuose ir kitur. 1991 buvo altaristas Širvintose, nuo 1994 – 

Kaišiadoryse. 1972 m. išleistas jo verstas iš graikų kalbos „Naujasis 

testamentas“ (1972),  „Senojo testamento“ 23 knygos. Versdamas 

siekė lietuviškų atitikmenų, daug dėmesio skyrė poetiškiausioms 

knygoms, ypač „Giesmių giesmei“. Išleistas „Trumpas teologijos 

žodynas“ (1992), „Tarp fizikos ir teologijos“ (1998). Tyrinėjo 

autentiškus  Šv. Rašto tekstus, jų šaltinius, semantiką ir poetiką. 

Parašė eilėraščių, rankraščiais paliko jų rinkinius „Mėlynas kryžius“ 

(1954-55), „Iš meilės lyrikos“ (1958-59), „Rudens etiudai“ (1967) ir 

kt. Po mirties išleista poezijos knyga „Pažadėtoji žemė“ (2000). Yra 

išleidęs bažnyčios tėvų raštų. 

        Palaidotas Vievio bažnyčios šventoriuje. 
 

 

 



ANTANAS KITKEVIČIUS 

(apie 1805 – 1857 06 06) 

        Gimė Anciūnuose, Širvintų r. Tikroji pavardė Kikutis. Kunigas, 

teologijos mokslų daktaras, giesmių vertėjas. 1825–1827 m. mokėsi 

Vilniaus kunigų seminarijoje. 1827–1830 m. Vilniaus universitete 

studijavo teologiją, filosofiją, pedagogiką. 1830 m. įšventintas 

kunigu. 1843 m. teologijos mokslų daktaras. 

        Nuo 1830 m. vikaras Benekainyse, nuo 1831 m. – Maišiagaloje, 

nuo 1832 m – Šešuoliuose. 1833 -1839 m. tikybos mokytojas 

Svisločiaus gimnazijoje, nuo 1839 m. Vilniaus dvasinės akademijos 

profesorius adjunktas. 1842 m. akademiją perkėlus į Sankt Peterburgą 

– Vilniaus kunigų seminarijos rektorius. 1851 m. atleistas iš 

seminarijos – Nemenčinės parapijos klebonas. Išvertė į lenkų k. A. 

Strazdo giesmę „Pulkim ant kelių“, išleido knygą „Šventųjų Tėvų 

himnai“ (lenk. mmm, 1848 m.), kurioje 81 giesmė lenkų k. ir 16 

giesmių lietuvių k. Už šią knygą gautą pelną skyrė Nemenčinės bažnyčiai atstatyti. Išleido knygą „Kristus 

Dievo Sūnus, pasaulio Karalius“ (Chrystus Syn Boży, Król świata 1851 m.). 

       Mirė Nemenčinėje (Vilniaus r.). 



ALGIS KRYŽANAUSKAS 

(1944 01 05 – 2010 01 02) 

        Gimė Trapeliuose, Širvintų r.  Mokytojas, Širvintų krašto poetas. Jo 

eilėraščiai buvo spausdinami rajono spaudoje, Rytų Lietuvos mokytojų 

poezijos rinkinyje “Ties rugsėjo taku”. Mokytojų poezijos rinktinės 

“Pabūk džiaugsmu” bendraautorius. 

        Išleido poezijos rinkinį „Dainuojanti viltis“ (2002). 

        Palaidotas Širvintose. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
JUOZAS KRUMINAS 

(1914 02 08 – 1951 06 01) 

        Gimė Palionės vnk., Širvintų r. Slapyvardis Juozas Palionis. Poetas, 

prozininkas, žurnalistas, vertėjas. Nepriklausomos Lietuvos laikais buvo 

nuolatinis žurnalo ,,Karys“ bendradarbis. Nuo 1944 m. gyveno Vokietijoje, 

dirbo radiofone. Išleido poezijos rinkinį ,,Eksperimentai” (1939, kartu su Danu 

Pumpučiu), ,,Kibirkštys naktį” (1940), ,,Sugrįžimo laivas” (1946), romaną 

,,Naktis viršum širdies” (1950). Po mirties išėjo romanas ,,Šeštasis medis” 

(1963). 

        Palaidotas Špakenbergo, prie Hamburgo pabaltiečių kapinių lietuvių 

skyriuje (Vokietija). 



VLADAS KUPRIS 

(1914 05 07 – 1997 10 21) 

        Gimė Gelvonuose, Širvintų r. Poetas, prozininkas. 1922–1925 m. mokėsi Gelvonų 

pradinėje mokykloje. Čia besimokydamas parašo pirmuosius eilėraščius, vienas iš jų „Kai 

užaugsiu“. 1929-1931 m. mokėsi Panevėžio realinėje vyrų gimnazijoje, 1933 m. baigė Žemės 

ūkio ministerijos matininkų kursus, iki 1956 m. matininkavo, baigė Žemės ūkio akademiją, joje 

dirbo. Išleido proginių eilėraščių rinkinius ,,Velnio tuzinas” (1935), ,,Širdies pėdsakais” (1936; 

platesnis leidinys 1994), apysaką ,,Audringą naktį skautai budėjo” (1933). Lietuvos matininkų 

ir kultūrtechnikų bei skautų himnų autorius. 

        Palaidotas Kaune, Petrašiūnų kapinėse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUOZAS LEBIONKA 

(1918 09 29 – 2005 04 23) 

Gimė Šešuolėlių II dvare (bažnytkaimyje), Širvintų r. Literatūros 

tyrinėtojas, kultūros istorikas, kraštotyrininkas. Mokėsi Alionių 

pradinėje mokykloje, nuo 1929 – Giedraičių vidurinėje mokykloje. 

Baigė Vilniaus pedagoginį institutą, mokytojavo, dirbo Lietuvių 

kalbos ir literatūros institute, dėstė Šiaulių pedagoginiame institute. 

Vienas ,,Lietuvių literatūros istorijos” (1-4, 1957-68) autorių (skyr. 

Apie V. Kudirką). Paskelbė straipsnių apie S. Rapolionį, V. Kudirką, 

A. Strazdą, S. Valiūną, S. Stanevičių, A. Baranauską, J. Rupeiką, 

architektą L. Stuoką-Gucevičių ir k t. Paskelbė daugiau negu 280 

mokslinių, kraštotyrinių bei publikacinių straipsnių. Straipsniai 

dažniausiai grindžiami archyviniais ir retų šaltinių duomenimis, turi 

literatūros istorijos faktografiją pildančios prasmės.



JURGIS LINARTAS 

(1881 01 01 – 1946 01 05) 

        Gimė netoli Bagaslaviškio, Širvintų r. (kt. duomenimis, 1884 01 13 Liepinė, Kurklių 

vlsč.). Kultūros veikėjas, saviveiklos aktorius, režisierius, notaras. 1899 m. išvyko į Rygą. 1904 

m. Rygoje su kitais įkūrė „Kanklių” draugiją, režisavo spektaklius, vaidino, dainavo operetėse. 

1909-1915 m. su bendraminčiais leido laikraštį „Rygos garsas”. Sukūrė A. Kačanausko 

operetės „Jaunoji našlelė” libretą. 1918 grįžo į Lietuvą. 1920-26 m. dirbo vyr. notaru Kauno 

apygardos teisme. Sukūrė pirmuosius lietuviškus ilgametražius vaidybinius filmus „Kareivis – 

Lietuvos gynėjas“ (1928, su kt.), „Jonukas ir Onutė“ (1931, su V. Sipaičiu; abu neišliko). 1945 

n. Už dalyvavimą Birželio sukilime (1941) išvežtas į Karagandos lagerį. 

        Mirė Dolinskoje (Kazachija). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PETRAS MALINAUSKAS 

(1922 01 13-2013.02.02) 

        Gimė Sukinių k., Veprių vls. Tremtinys, politkalinys, atsiminimų 

autorius. Kilęs iš rusų sentikių šeimos. Nuo jaunų dienų lietuviškai rašė 

eilėraščius. 1975 m. apsigyveno Širvintose, dirbo laikrodininku. 1996 

m. savo lėšomis išleido atsiminimus „Rauda be ašarų”, poezijos 

knygelę „Atsiliepk” (2000). 

       Palaidotas Širvintų Paširvinčio kapinėse. 

 

 
 



KAZYS MORKŪNAS 

(1929 03 04 – 2008 03 29) 

        Gimė Piliakalnio vnk., Ukmergės r. Filologas, filologijos mokslų 

daktaras. Mokėsi Gelvonų mokykloje, baigė Ukmergės gimnaziją. Vienas 

iš žymiausių dialektologų. Tyrė rusų aukštaičių tarmę, ypač gimtąją 

Gelvonų šnektą. Išleido: „Pažintis su lietuvių kalbos tarmėmis” (1980), su 

bendraautoriais sudarė ir redagavo chrestomatiją „Lietuvių kalbos tarmės” 

(1970), „Lietuvių kalbos atlasą” III t. (1977-1991) – atsakingasis  

redaktorius ir vienas iš autorių (1994 m. už šį darbą apdovanotas Lietuvos 

mokslo premija), „Lietuvių kalbos enciklopediją” (1999). Įdėjo daug 

širdies ir ypač aktyviai prisidėjo prie „Versmės“ leidyklos leidžiamų 

„Lietuvos valsčių“  serijos monografijos apie gimtąjį Gelvonų kraštą 

rengimo.  

       Už nuopelnus Lietuvai 2002 m. apdovanotas Lietuvos Didžiojo 

kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi. 

      Mirė Vilniuje. Palaidotas Vilniaus Kairėnų kapinėse. 

 

 

 

 

 

 
PETRAS NARAŠKEVIČIUS 

(1940 02 04) 

 

        Gimė Trakų k., Širvintų r. Rašytojas, žurnalistas. Mokėsi Vindeikių, 

Musninkų mokykloe  (Širvintų r.), Panevėžio 1-ąją vidurinę mokyklą baigė 

eksternu, paskui mokėsi Panevėžio hidromelioracijos technikume, o 1984 m. 

baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. Nuo 1955 m. bendradarbiauja spaudoje, 

dirbo įvairių laikraščių redakcijose. Išleido   knygas: ,,Į saulę“ (1959 m.), 

,,Lapai šneka“ (apsakymai vaikams, 1960 m.), ,,Žvaigždės skamba“ 

(apsakymai vaikams, 1963 m.), ,,Beržų žydėjimas“ (miniatiūros, 1964 m.), 

,,Didelio miesto gatvė“ (apysaka, 1969 m.), ,,Gyvasis vanduo“ (miniatiūros, 

1978 m.), ,,Žalias vėjas“ (miniatiūros, 1984 m.), ,, Andriuko žemėje“  (trumpi 

pasakojimai vaikams, 1985 m.),  ,,Visą birželį nelijo“    

(apysakos ir miniatiūros, 1988 m.), ,,  Ežerėlių akys“  (apsakymai, 1988 m.) 

,,Duona ir aritmetika“ ( publicistika, 1988 m.) ,,Alksniai prie Širvintos“  

(apybraižos, 1990 m.), ,,Saulėtekio upėje“ ( miniatiūros, 2005 m.),  ,,Dzūkijos motyvai“ ( esė ir trumpos 

novelės, 2005 m.),  ,,Plaukimas Širvinta iš vakardienos“  (reportažas, 2006 m.), ,,Fotografija su geltona dėmele“ 

(dokumentinės novelės, 2006 m.). 



        Konkurso „Visuomenės raidos pagrindas – reformos žmogaus 

labui“ 2001 metų laureatas, 2009 m. Alytaus miesto kultūros 

premijos laureatasLIUDVIKAS OŠKINIS 

(1941 03 22-2007 06 25) 

        Gimė Gailionių k., Pasvalio r. Vidurinę mokyklą baigė 

Musninkuose, Vilniuje – Kultūros-švietimo technikumą. 

Gyvenimo verčiamas, išmoko mūrininko amato. Nuo ankstyvos 

jaunystės rašomos miniatiūros buvo spausdinamos ir rajoninėje, ir 

respublikinėje spaudoje. Iš Rytų Lietuvos kultūrinės veiklos centro 

organizuojamų renginių dažnai parsiveždavo diplomus už 

miniatiūras, apybraižas. Po mirties išleista miniatiūrų, eilėraščių ir 

dienoraščių knyga ,,Mėlynas aidas“ (2008 m.) 

        Palaidotas Viesų kapinėse (Širvintų r.). 



JONAS  RUDZINSKAS 

(1908 12 13 –  2002 03) 

        Gimė Strumbagalvės k., Būdviečio vls., (Lazdijų r.) Mokytojas, žurnalistas, 

administratorius ir ekonomistas, etnokultūros puoselėtojas, gėlininkas. Dar 

jaunystėje, lankydamas paskaitas Kauno humanitarinių mokslų fakultete, domėjosi 

tautosaka, etnografiniais papročiais. Nuo 1943 m. Kernavės pradinės mokyklos 

vedėjas, nuo 1950 m. dirbo Širvintų r. laikraščio redakcijoje, nuo 1965 m. - Širvintų 

žemės ūkio valdybos darbuotojas. Jonas Rudzinskas etnografinio judėjimo Širvintose 

pradininkas, ilgus metus kūrė scenarijus etnografinio ansamblio kolektyvui, domėjosi 

gėlininkyste. 

        Mirė ir palaidotas Širvintose. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALYS RUKŠA 

(1920 01 31- 2003 09 29) 

        Gimė Žvygonyse, Pabaisko vls., (Ukmergės r.). Poetas. 1926 m. kartu su tėvais persikėlė į 

Širvintas, mokėsi Širvintų vidurinėje mokykloje ir Ukmergės gimnazijoje, studijavo VDU ir 

VU. Dar gimnazisto eilėraščiai spausdinti moksleivių laikraščiuose, ,,Kultūros“ žurnale. 1944 

m. kartu su broliais pasitraukė į Vokietiją, 1947 m. emigravo į Kanadą, kur pradžioje kirto 

mišką, tiesė geležinkelį. Eilėraščius pradėjo spausdinti išeivijoje. Išleido rinkinius: ,,Žemės 

rankose“ (1950 m.), ,,Ugnies pardavėjas“ (1952 m.), o 1978 m. leidykla ,,Vaga“ išleido 

poezijos rinktinę ,,Žemė sapnuoja mane“. 1991 m. apsigyveno Vilniuje. 

        Mirė Vilniuje ir palaidotas Kairėnų (Vilniaus m.) kapinėse. 



KAZIMIERAS SKEBĖRA 

(1894 01 12-2003 03 17) 

        Gimė Kaimynų k., Musninkų vls. (Širvintų r.), bežemio 

pusininko šeimoje. Ilgus metus gyveno netoli Bagaslaviškio 

esančiame Bagdyšių kaime. Lietuvos kariuomenės savanoris, 

Stalino gulagų tremtinys, poliglotas, memuaristas. Visą gyvenimą 

K.Skebėra domėjosi Lietuvos kultūros istorija, rinko medžiagą apie 

garsųjį 1435 metų Pabaisko mūšį, šaulių būrį, piliakalnius. Artimai 

pažinojo šviesiausius lietuvių tautos žmones: Vydūną, Maironį, Vaižgantą, Igną Jurkūną-Šeinių, J.Jablonską ir 

kt. Parašė knygas ,,Reikėjo mūsų kančių“ (1990 m.), ,,Prisimenu ir amžininkai pasakojo“ (1998 m.). 2012 m. 

Širvintų rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos Bagaslaviškio filiale atidarytas Kazimiero Skebėros 

literatūrinis muziejus. 

       Kelis paskutinius gyvenimo metus gyveno Vilniuje, palaidotas Šiaulių kaimo (Širvintų r.) kapinėse. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČESLOVAS ŠADUIKIS  

(1906 05 12 – 1978 04 06) 

        Gimė Vilniuje. Mokytojas, istorikas. Gimė darbininko, išeivio iš Giedraičių vls., Čivylių k., šeimoje. 

1925-1927 m. mokėsi Širvintų vidurinėje mokykloje. Po progimnazijos baigimo, 1932 m. Č. Šaduikis baigė 

Simono Daukanto mokytojų seminariją Kaune ir iki 1950 m. mokytojavo Širvintų rajono Markučių, 

Vileikiškių, Musninkų, Vilčiūnų, Antanošos mokyklose,  Vievio ir Trakų r. mokyklose. Laisvalaikį praleisdavo 

bibliotekose, archyvuose. Straipsnių regioninės istorijos temomis paskelbta daugiausia Širvintų ir Trakų rajono 

laikraščiuose. Rašiniai – informatyvūs, kai kurie artimi moksliniams. Jo eilėraščių paskelbta ,,Mūsų Vilniaus 

poezija“ (1932 m.) poezijos rinkinyje. 2007 m. pasirodė jo atsiminimų knyga ,,Mano gyvenimo takas“. Knygą  

išleido molėtiškė dukra žurnalistė Nijolė Antanavičienė ir anūkas vilnietis Lietuvos istorijos instituto mokslinis 

bendradarbis dr. Darius Antanavičius. Tai puikus tėvo ir senelio atminimo, pažymint jo 100-ąsias gimimo 

metines, įamžinimas. 

       Mirė Rūdiškėse, Trakų r. 



NIKODEMAS  ŠVOGŽLYS-MILŽINAS 
 

(1889 04 10-1985 01 19) 

 

        Gimė Trebučiuose, Švenčionių r. Kunigas, eseistas, publicistas. 

Vienas iškiliausių Kaišiadorių vyskupijos dvasininkų. Vikaravo 

Molėtuose, paskui Kaišiadoryse. 1931 m. perkeltas į Kernavę. 

Pradėjo domėtis žurnalistika, rašė straipsnius į leidinius, sodino 

parką, įsteigė muziejėlį, rengė vaidinimus.  Parašė monografiją 

„Mūsų Švenčionys“. Pradėjo rašyti Kaišiadorių vyskupijos istoriją, 

kurią rašė iki gyvenimo saulėlydžio. Karo metais gelbėjo nuo mirties 

žydus. Kunigaudamas Kernavėje parašė ,,Neries potvynis“ (1931 m.), 

,,Vilniaus sūnūs“, ,,Apie kovas už Vilniaus kraštą“. 1940 m. 

Marijampolėje išleistos dvi jo knygos: „O šventasis Vilniau!“ ir „Vilniaus Aušros vartai“. Pradėjo rašyti 

memuarus „Mano gyvenimo pasaka“. Paliko didžiulį rankraštinį palikimą. 

         Mirė Vievyje, palaidotas Kernavės bažnyčios šventoriuje 

         Po mirties 2000 m. kun. N. Švogžlys-Milžinas už žydų gelbėjimą karo metais apdovanotas Žūvančiųjų 

gelbėjimo kryžiumi. 2001 m. Kaune išleista monografija „Kunigo Nikodemo Švogžlio – Milžino gyvenimas ir 

kūryba“ . 
 

 

 

 

 

 

 

ALFONSAS  ŠATAS 

(1908 04 01-1994 02 10) 

        Gimė Špokiškyje, Pabaisko vls. Kunigas, poetas. Mokėsi 

Bagaslaviškio pradinėje mokykloje, Gelvonų vidurinėje mokykloje ir 

Marijampolės gimnazijoje. Baigė Kauno kunigų seminariją. 1949-1951 m. 

buvo Šešuolėlių klebonas. Kaltintas antitarybine veikla ir nuteistas 25 m. 

lagerio. Grįžęs klebonavo Nemajūnuose, Jiezne, Molėtuose, Stirniuose 

(Molėtų r.). 1992 m. išleistas jo poezijos rinkinys ,,Širdin nukrito saulė“. 

Po kunigo mirties, 2002 m. Kaišiadorių vyskupijos kurijos leidykla išleido 

jo eilėraščių rinktinę ,,Žodis žmogui“. 

       Mirė Kaltinėnuose, palaidotas Nemajūnų (Ukmergės r.) bažnyčios 

šventoriuje. 



IGNAS ŠEINIUS 

(1889 04 03-1959 01 15) 

        Gimė Šeiniūnuose, Širvintų r. Tikroji pavardė – Jurkūnas, po 1943 

m. šved. Ignas Scheynius. Ignas Šeinius yra literatūrinis pseudonimas, 

sudarytas pagal gimtojo kaimo pavadinimą. Mokėsi  Gelvonų ir 

Musninkų mokyklose. Lietuvių ir švedų rašytojas, Lietuvos diplomatas, 

spaudos darbuotojas, lietuvių prozos novatorius, impresionizmo atstovas, 

vienas aktyviausių modernistinės estetikos entuziastų. Rašė lietuvių ir 

švedų kalbomis. Redagavo tautininkų laikraštį ,,Lietuvos aidas“. Nuo 

1940 m., pasitraukęs iš Lietuvos, gyveno Švedijoje. Paskelbė romaną 

,,Kuprelis“ (1913 m.), apysakas ,,Vasaros vaišės“ (1914 m.), ,,Bangos 

siaučia“ (1914 m.), apsakymų rinkinius ,,Nakties žiburiai“ (1914 m.), 

,,Aš dar kartą grįžtu“ (1937 m.), ,,Tėviškės padangėje“ (1938 m.), 

,,Vyskupas ir velnias“ (1959 m.), romaną ,,Siegfried Immerselbe 

atsijaunina“ (1934 m.), komediją ,,Diplomatai“ (1937 m.), memuarus ,,Raudonasis tvanas“ (1953 m., 

pakartotini leidimai 1990 ir 2017 m.). 

        Mirė Stokholme (Švedija). 

        Įamžinimas:   Bagaslaviškio pagrindinė mokykla pavadinta Igno Šeiniaus vardu, Širvintų mieste gatvė 

pavadinta jo vardu,  2016-10-25 Širvintų miesto centre, I.Šeiniaus gatvėje iškilo paminklas  rašytojui bei 

diplomatui Ignui Šeiniui. (Skulptorius Henrikas Orakauskas), 2017 m, minint Širvintų viešosios bibliotekos 

80-metį, jai suteiktas Igno Šeiniaus vardas. 

 

 

 

 

 

STANISLOVAS ŠLAMAS 

(1866 12 10-1951 11 02) 

       Gimė Puknionių k., Pakruojo vls. Kunigas, spaudos draudimo laikų knygnešys, 

lietuvybės žadintojas, valstybės veikėjas. Dar besimokydamas Vilniaus kunigų 

seminarijoje, pradėjo platinti draudžiamą spaudą. Nuo pirmųjų kunigavo dienų sakė 

lietuviškus pamokslus, įtvirtino lietuviškas pamaldas, lietuviškai katekizavo vaikus. 

Buvo persekiojamas tiek lenkininkų, tiek caro valdžios. 1899-1903 m. buvo 

Čiobiškio klebonas.  1921-1923 m. – Zibalų klebonas. 1924 m. į Inturkę (Molėtų r.) 

 paskirtas klebonas Stanislovas Šlamas padėjo vargonininko sūnui Kiprui Petrauskui 

baigti muzikos ir dainavimo studijas. Vėliau kunigavo Gelvonuose, Čiobiškyje ir 

Joniškyje (Molėtų r.). 

       Palaidotas Joniškio (Molėtų r.) bažnyčios šventoriuje. 



JUOZAS VERCINKEVIČIUS 

(1941 03 24) 

        Gimė Vinkšnabraščio k., Musninkų vls., Ukmergės apsk. 

Žurnalistas, redaktorius, leidėjas. 

        1960 m. baigė Musninkų vidurinę mokyklą, 1976 m. – Vilniaus 

universiteto Istorijos fakulteto žurnalistikos specialybę. 

        Spaudoje bendradarbiavo nuo 1955 m: dirbo Lietuvos radijuje, 

laikraščių „Spartuolis“ „Czerwony Sztandar“, „Universiteto žurnalistas“, 

„Galvė“ redakcijose, laikraščio „Voruta“ steigėjas ir redaktorius. 1990 m. 

įsteigė personalinę leidyklą „Voruta“. Jis taip pat laikraščių „Trakų 

žemė“ „Kernavė“ steigėjas, leidėjas, vyr. redaktorius, VĮ „Giedrės 

Šalčiūtės-Sindrienės fondas“ direktorius. 

        Išleido knygas: Trakai, anglų ir vokiečių kalba,1978, Тракай, 

Trakai, lietuvių, rusų ir anglų kalba,1982 m, Тракай, 1981, Kernavė. 

Svarbiausios žinios, 1988, Karaimų etnografinė paroda, lietuvių ir rusų k., 1989, Trakų atvirukai (2003–

2010 m.), Trakų Švč. Mergelės Marijos apsilankymo kalendorius (kartu su D. Buinickaite 2008–2014 m.), 

Mons. Vytautas Pranciškus Rūkas, sud. (2005 m.), Kur dunkso Trakų pilys. Publicistika, 2010, Kardinolas 

Vincentas Sladkevičius, (sud.), 2014, Laisvi su laisvais, lygūs su lygiais. Publicistika, 2015, Mūsų Trakų žemė. 

I knyga. Publicistika, 2017,  

Žymūs apdovanojimai:  

Valdovų rūmų paramos fondo (2003),  

Prel. Juozo Prunskio krikščioniškos spaudos premija (2006), Baltijos Asamblėjos padėka (2009) už 

išskirtinius nuopelnus Baltijos keliui (1989 m. rugpjūčio 23 d.), Lietuvių švietimo draugijos "Rytas" 

Stanislovo Rapolionio premija (2011) už Pietryčių Lietuvos kultūros ir švietimo sklaidą, Vasario 16-osios 

Akto Signataro Donato Malinausko premija (2012)  



VERONIKA MASIUKIENĖ 

(1941 02 02) 

        Gimė Rubikonių k, Širvintų r. Krašto poetė, Kiauklių senjorų 

klubo pirmininkė, literatų seminarų Šventojoje ilgametė dalyvė, aktyvi 

visuomenininkė, rajoninio laikraščio „Širvintų kraštas“ bičiulė, 

subtiliai jaučianti gamtą ir supantį pasaulį moteris, kurianti eiles apie 

tėviškę, būties trapumą, akimirkos žavesį. 

        Išleido eilėraščių knygą „Gal dar pabūt medžiu“ (2012), 

eilėraščių ir prisiminimų knygą ,,Aš pakeleivis“ (2017).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGLĖ GUOBYTĖ-IGLĖ 

(1980 04 16) 

       Gimė Širvintose. Lietuvių kalbos mokytoja, poetė. 

Pasirašinėja ir slapyvardžiu Iglė. Eiles kuria nuo 

mokyklos laikų. Jos mokytoja yra išsaugojusi 

pirmuosius savo mokinės rankraščius ir memuarus. 

Išleido poezijos knygą ,,Pienių stiklas“ (2016 m.). 

Knygą grafikos darbais iliustravo pati autorė. Savo 

eiles talpina ir internetiniame kūrėjų klube. 



DANUTĖ  MILIUKIENĖ 

(1943 07 20) 

     Gimė Ušnėnų kaime, Kelmės r. Baigė S.Daukanto vidurinę 

mokyklą Papilėje, Akmenės r., 1964 m. – Vilniaus universitetą. 

Mokytojavo Žarėnuose, Šiaulių r. Nuo 1967 m. dirbo lietuvių 

kalbos mokytoja Širvintų L.Stuokos-Gucevičiaus vidurinėje 

mokykloje. 1970 m. kartu su Jeronimu Pauliukoniu parašė dainą 

„Širvinta“, kuri tapo ypač mėgstama širvintiškių. Aktyviai 

dalyvauja literatų veikloje, kultūriniame rajono gyvenime, buvo I.Šeiniaus paminklo pastatymo iniciatyvinės 

grupės pirmininkė.  

      2001 m. išleista D. Miliukienės knyga „Mokomieji lietuvių kalbos diktantai ir kūrybinės užduotys“,  2011 

m. ji tapo viena iš 22-jų knygos „POVILAS VIŠINSKIS: idėjos ir darbai“ bendraautorių, 2013 m. išleido 

poezijos knygą „Vaivorykštės šviesoje“. 

     2015 m. už krašto kultūros tradicijų ir istorijos saugojimą, pilietiškumo ugdymą, kraštiečio rašytojo Igno 

Šeiniaus kūrybinio palikimo puoselėjimą ir atminimo saugojimą apdovanota Igno Šeiniaus premija. 

 

 

 

 

 

 

 

STASYS MILIUKAS 
(1942 04 29) 

         Gimė Paspėrių kaime,  (Jauniūnų seniūnija), inžinierius. 1949–

1953 m. mokėsi Kaimynų pradinėje mokykloje, 1953–1957 m. – 

Bartkuškio septynmetėje mokykloje, 1957–1960 m. – Musninkų 

vidurinėje mokykloje. 1960–1965 m. studijavo Vilniaus universitete, 

įgijo cheminės technologijos inžinieriaus specialybę. 

         Nuo 1967 m. iki 1999 m. dirbo Jonavos GS „Azotas“, vėliau AB 

„Achema“, nuo 1999 m. iki 2013 m. dirbo AB „Klaipėdos jūrų krovinių 

kompanija”.  

         Šiuo metu yra pensininkas, gyvena Jonavoje, Klaipėdoje. Nuo 

2014 m. Klaipėdos universitete lanko Trečiojo amžiaus universiteto 

Sveikatos fakultetą. 

      Išleido knygas  “Giminės ir ne tik” (2015 m.) ir ,,Nuo senovės ir 

viduramžių iki Žalio velnio“ (2017 m.) 



ROMUALDAS KĘSTUTIS AUGŪNAS 

(1938-04-14, Šiauliuose) 

        Inžinierius, alpinistas, fotomenininkas. 1946−1954 mokėsi Gelvonų vid. 

m-kloje, 1954−1958 – Kauno politechnikos instituto Vilniaus filiale. Dirbo 

Komunalinio ūkio projektavimo institute (1961−1991), 1985−1991 – Kauno 

filialo direktorius, 1991−2003 – UAB ,,Arfa“ direktorius. Nuo 2003 

nacionalinės fotografijos meno fondo direktorius. Lietuvos fotomenininkų 

sąjungos narys (nuo 1970), garbės narys (2008), tarptautinės meninės fotografijos federacijos FIAP garbės 

narys (1997). 1961 Kaukaze baigė alpinizmo instruktorių mokyklą. Daugkartinis Lietuvos alpinizmo 

prizininkas, Lietuvos rinktinės narys (1962−1979). Lietuvos sporto draugijos ,,Žalgiris“ centro tarybos 

alpinizmo sekcijos pirmininkas (1964−1982). Kūrybinę veiklą fotografijoje pradėjo 1962. Sukūrė meninių 

fotografijų ciklų, surengė virš 60 autorinių parodų Lietuvoje ir užsienyje. Išleido meninių fotografijų albumus 

,,Tas didelis-mažas pasaulis“ (1998), ,,Žmonės kalnuose“ (2002). 

 

 

 

 

 

ANTANAS ZAREMBA 

(1921 04 12, Baskų k, Giedraičių vls.-2006) 

 

          Muzikantas. Baigė keturias pradinės mokyklos klases. Armonika 

griežti pradėjo būdamas vienuolikos metų. Vyresni muzikantai pamokė, 

parodė, o gabus jaunuolis kaipmat viską perprato, pats melodijas griežti 

pradėjo. Vedus ir paaugus vaikams, persikėlė gyventi į Širvintų r. 

Anciūnų gyvenvietę. Tuomet dažniausiai grodavo savo kaime ar rajone 

rengiamuose koncertuose, o tapus populiarioms respublikinėms 

armonininkų varžytuvėms,  Antanas tapo dažnu  jų dalyviu ir 1996 bei 

2001 m. pirmos vietos laimėtoju. Jo albumuose daugybė garbės, 

padėkos raštų, laureatų diplomų. Ant sienų  įvairūs renginių atminimo 

medaliai, nominacijos, vardinės juostos. 

        Po Antano mirties respublikinės armonikininkų varžytuvės jo 

garbei  pavadintos ,,Antano armonika”, o pats Antanas dar ilgai bus 

vadinamas muzikantų muzikantu ir Lietuvos armonikininkų perlu. 

        Palaidotas Širvintų r. Zibalų kapinėse. 



ALFONSAS BALSEVIČIUS 

(1925−2011-11-20) 

        Medikas, kraštotyrininkas. Mokėsi Janionių  prad. m-kloje, 1939 

baigė 5 skyrius. 1944 įstojo į partizanų būrį, turėjo slapyvardį 

Vamzdis. 1947 suimtas ir nuteistas 10 metų lagerio. Iki 1957 kalintas 

ir laikytas tremtyje (Vorkutoje). Grįžęs į Lietuvą, 1957−1999 dirbo 

Širvintų poliklinikos fluorografijos kabinete. 1962−1966 

neakivaizdžiai mokėsi ir baigė Kauno medicinos mokyklą. 1978 m. 

jam suteiktas SSSR Sveikatos ministerijos žymūno vardas. 2008 m. 

kraštotyrininkui už švietėjišką ir kraštotyrinę veiklą, už gimtojo 

krašto papročių, liaudies amatų, tradicijų puoselėjimą, už 

visuomeninę veiklą, už Širvintų krašto garsinimą įteikta Igno Šeiniaus premija. Gyveno Širvintose. Mirė, 

nesulaukęs savo eilėraščių rinkinio, kuris išleistas 2012 metais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTANAS BARANAUSKAS 

(1835-01-17 Anykščiuose – 1902-11-26 Seinuose; palaidotas Seinų katedros 

kriptoje) 

        Kunigas. Seinų vyskupas (1897), poetas. 1848−1849 buvo Gelvonų 

klebono Jono Danevičiaus liokajumi. Pasak nenustatyto mašinraščio ,,Šis tas 

iš Gelvonų bažnyčios praeities“ autoriaus, vėliau ,,jis pats prisipažįsta, kad jo 

poezijos pradžia siekia 1848 m., kai jis buvo Gelvonuose“. Gelvonuose yra 

išlikęs namas (tiksliau – jo dalis), kuriame A. Baranauskas gyveno. 

 



JUOZAS BINKIS 

                                 (1932, Valkiškių k., Biržų apskr.)   

        Agronomas, tautodailininkas, visuomenės veikėjas. Mokėsi Papilio 

mokykloje. 1952 m. baigė Joniškėlio žemės ūkio technikumą ir 

neakivaizdžiai studijavo Veterinarijos akademijoje, kurioje baigė tris 

kursus. 1952-1954 m. dirbo Gelvonų MTS vyr. agronomu, vėliau - 

,,Tarybinės vėliavos” kolūkio pirmininkas Širvintų rajone.  Vėliau dirbo 

agronomu ir zootechniku Švenčionių, Tauragės, Kauno rajonuose.1973-

1980 m. – Širvintų r. Musninkų kolūkio pirmininkas, 1980-1985 – Širvintų 

TSO apipavidalinimo cecho dailininkas. 1985-1992 m. – Vilniaus dailės 

kombinato kūrybinės grupės darbuotojas, vadovavo Liaudies meno 

draugijos Širvintų skyriui. Savo medžio drožinius pirmą kartą eksponavo 

1978 m.  tautodailės parodoje. Nuo to laiko su savo darbais dalyvavo visose 

rajono ir Vilniaus zonos drožėjų parodose, o 1980, 1985 ir 2000 m. – ir 

respublikinėse parodose. Jo darbai buvo eksponuoti Maskvoje, Jerevane, Lenkijoje, Švedijoje, Šveicarijoje, 

Vokietijoje, Italijoje, Graikijoje, Bolivijoje ir kitose šalyse. Labiausiai mėgsta drožti buityje naudojamus 

daiktus, bet yra sukūręs ir monumentalių kūrinių (kryžių, skulptūrų), kurie puošia Musninkus, Kernavę, 

Maironio gimtinę Pasandravį ir kitas Lietuvos vietas. 

 

 

 
 
 
 
 

 
TADAS BIČKAUSKAS 

(apie 1797-1800 Levainiuose, Bagaslaviškio parap. – po 1857 Vilniuje) 

         Dailininkas, grafikas. Baigęs Vilniaus gimnaziją, 1816−1820 studijavo VU. Piešimo ir tapybos mokėsi 

pas Joną Rustemą. 1820 universitete gavo meno kandidato laipsnį. Nuo 1828 m. gyveno Varšuvoje, dirbo 

Lenkijos banko litografijos spaustuvėje, vėliau gyveno savo dvare netoli Vilniaus. Sukūrė litografijų: Barboros 

Radvilaitės rūmų griuvėsiai Vilniuje“, ,,Vilnius nuo Tauro kalno“, ,,Šnipiškės ir Šv. Rapolo bažnyčia“ ir kt. 

 

https://lt.wikipedia.org/wiki/1828
https://lt.wikipedia.org/wiki/Var%C5%A1uva
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lenkijos_bankas


PETRAS BIRŽYS 

(1896-08-22 Liudiškių k. Anykščių r. – 1970-08-23 Vilniuje; 

palaidotas Saltoniškių kapinėse) 

        Karininkas (1926), kraštotyrininkas, žurnalistas, aktorius ir 

muzikantas, išgarsėjęs Pupų Dėdės vardu. Mokėsi Voronežo liet. 

gimnazijoje, Maskvos komercinėje mokykloje. 1917 grįžo į Lietuvą. 

1919-12-16 baigęs Karo mokyklą pėstininkų specialybės leitenanto 

laipsniu paskirtas į antrąjį bataljoną. 1920 balandžio. mėn. perkeltas į 

generalinio štabo žvalgybos skyrių, o iš ten 1920-11-13 į Pirmąjį 

didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino pėstininkų pulką, iki 1923 

geg. mėn. rezidavusį Gelvonų krašte, Širvintų rajone.. Savo įspūdžius 

ir nutikimus vėliau pats aprašė.  (Apie jo buvimą Gelvonuose dar žr. monografijoje ,,Gelvonai“ (2009) A. 

Vaitonio str. ,,Petras Biržys (Pupų Dėdė) Gelvonų krašte). Vėliau tarnavo antrajame pėstininkų pulke, Kauno 

karo komendantūroje. 1927 išėjo į atsargą ir atsidėjo kūrybiniam darbui. Išleido monografiją ,,Karininkas 

Antanas Juozapavičius“ (1923), poezijos knygelę ,,Karo metu“ (1923). Tarpukario Lietuvos visuomenėje 

labiausiai buvo žinomas kaip Pupų Dėdė – nuo 1927 m. per Kauno radiją kas savaitę transliuojamų liaudiškų 

humoristinių laidų ,,Pupų Dėdės pastogė“ autorius ir atlikėjas. Dažnai koncertuodavo Lietuvos miesteliuose. 

 

 

 

 

 

JONAS DAMBRAUSKAS  

(1892-05-23 Pamusių k. – 1982-03-08 Kaune) 

        Kompozitorius, choro dirigentas, vargonininkas. Skaityti išmokė tėvas, 

draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas. 1907−1909 mokėsi pas 

Čiobiškio vargonininką B. Peckų, vėliau – pas muziką J. Naujalį. Klebono K. 

Čepano remiamas studijavo Varšuvos muzikos institute. 1917 jame baigė 

vargonų klasę. 1918−1920 vargonininkavo ir mokytojavo Valkininkuose. 

1922 persikėlė į Kauną. 1922−1946 – Valstybės operos teatro bei Operos ir 

baleto teatro orkestro artistas, chormeisteris. Nuo 1926 – Kauno įgulos 

bažnyčios reprezentacinio choro vadovas. 1946−1952 – Kauno universiteto 

(Kauno KPI) studentų choro vadovas. Sukūrė operą „Valdovas“ (neišliko), 

oratoriją „Pro hominibus“ (iki 1940), kantatą „Pergalės vardas“ (1952), 

„Patetinę kantatą“ (1967) ir dramos spektaklių muzikos, harmonizavo 

lietuvių liaudies dainų ir kt. Išleido dainų rinktines „Uliojo bitelė“ (1962), 

„Rūtelė rūta“ (1968), „Dainos chorui“ (1977). 



PETRAS JOČYS 

(1894-09-14 Jusiškio viensėdyje, netoli Kiauklių (dabartinėje Zibalų 

seniūnijoje) – 1970-01-30 Hudsone, Niujorkas, JAV) 

        Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas. Gimė ūkininkų šeimoje. 

Baigęs pradžios mokyklą, mokėsi Ukmergės gimnazijoje. 1915 baigė 

,,Saulės” kursus Vilniuje. Pirmojo pasaulinio karo metais gyveno Rusijoje, 

mokėsi į Voronežą perkeltoje Vilkaviškio gimnazijoje. Įsitraukė į Lietuvos 

darbo federacijos (LDF) veiklą. 1920−1934 LDF valdybos narys. 1920-05-

15 – 1922-11-13 Steigiamojo Seimo atstovas, išrinktas V (Panevėžio) 

rinkimų apygardoje. Priklausė LDF frakcijai, įėjusiai į Lietuvos 

krikščionių demokratų partijos bloką. 1922-11-13 – 1923-03-13 pirmojo 

Seimo, 1923-06-05 – 1926-06-02 Antrojo Seimo, 1926-06-02 – 1927-04-

12 Tręčiojo Seimo atstovas. Antrojo ir Trečiojo Seimų prezidiumo antrasis 

sekretorius. Nuo 1928 LDF leidinio ,,Darbininkas” redaktorius. 1933 baigė 

Vytauto Didžiojo universiteto teisės fakultetą. 1933−1944 dirbo teisėju 

Alytuje, Utenoje. TSRS okupavus Lietuvą, kalintas. 1944 iš Lietuvos 

pasitraukė į Vokietiją. Dalyvavo VLIK’o veikloje. 1950 persikėlė į JAV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

KASTYTIS JERONIMAS JUODIKAITIS 

                                      (g. 1932-02-01 Degučiuose, Širvintų vls.- 2000 04 01, Grigiškėse) 

        Dailininkas, grafikas. 1960 baigė dailės institutą ir nuo tų metų dalyvauja parodose. Sukūrė, daugiausia 

medžio raižinio ir linoraižinio technika lakštinės grafikos kūrinių (estampų ciklas „Ratas“ 1969 m.), ekslibrisų. 

Jie kruopščios meistriškos raižysenos, konstruktyvaus sudėtingo piešinio. Iliustravo Justino Marcinkevičiaus 

poemą ,,Kraujas ir pelenai“ (jo diplominis darbas; vadovas V. Jurkūnas). Iliustravo daugiau negu dešimt knygų. 

Jo kūrybai būdinga ekspresija, dekoratyviškumas. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/1969


ALGIRDAS KANCLERIS 

(g. 1933-04-03 Kazliškiuose, Širvintų vls.) 

        Bibliotekininkas, informatikos mokslų specialistas. 1956 baigė Vilniaus universitetą, kur studijavo 

bibliotekininkystę. Metus dirbo Varėnos r. bibliotekos vedėju. 1957−1958 −  biuletenio ,,Bibliotekų darbas“ 

redakcijoje, 1958−1963 – Liaudies ūkio tarybos centr. mokslinėje techninėje bibliotekoje. 1963−1971 Lietuvos 

mokslinės techninės informacijos ir ekonomikos analizės instituto skyriaus vedėjas. 1971−1980 dėstė Vilniaus 

universitete. 1980−1989 Lietuvos respublikinės bibliotekos direktoriaus pavaduotojas. 1981−1989 ,,Bibliotekų 

darbo“ redkolegijos narys. Tiria informatiką, bibliotekų automatizavimą ir kt. Paskelbė daugiau negu 100 

mokslinių ir kt. straipsnių. Parengė knygas: ,,Racionalusis skaitymas“ (1974), ,,Žmogus – informacijos 

vartotojas“ (1977), ,,Mokomoji televizija“ (1981), ,,Skaitymo kultūros kursas“ (1983). Buvo įsteigęs ,,Širvintų 

krašto” draugiją. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOFIJA  KANOPKAITĖ 

(g. 1926-03-03 Alionyse) 

        Biochemikė, profesorė. 1952 baigė Vilniaus universitetą. 

1956−1957 Maskvos biochemijos institutą. 1957−1959 Botanikos 

instituto mokslinė bendradarbė. Nuo 1967 Biochemijos instituto 

mikroorganizmų biochemijos laboratorijos vadovė (nuo 1974 

profesorė). 1976 m. išrinkta Lietuvos mokslų akademijos nare 

korespondente. Jos mokslinių tyrinėjimų pagrindu pradėtas gaminti 

farmaceutinis preparatas kobalaminas. Išleido knygas: ,,Kobalaminai“ 

(1978; rus.), ,,Eksperimentinė vitaminologija“ (1979; rus.), ,,Metalo 

jonai biologinėse sistemose“ (su G. Bražėnu; 1980; angl.), ,,Kai ląstelė 

suserga“ (1980) ir daugiau negu 250 mokslinių bei mokslo 

populiarinimo straipsnių. Ji yra 3 išradimų autorė. 



VIKTORAS KYBARTAS 

(1929-02-19  Neveronių k.− 1996-11-24 Vilniuje; palaidotas Antakalnio 

kapinėse) 

        Fizikas, fizinių mokslų daktaras (1957, docentas (1969), profesorius 

(1978). Mokėsi Neveronių ir Bagaslaviškio pradinėse mokyklose, 

1941−1944 Širvintų progimnazijoje. 1944−1948 mokėsi ir sidabro medaliu 

baigė Vilniaus I berniukų gimnaziją. 1948 įstojo į Vilniaus universiteto 

Fizikos ir matematikos fakultetą, kurį 1953 baigęs liko studijuoti 

aspirantūroje. Nuo 1968 iki 1982 m. vadovavo VU Fizikos fakultetui, iki 

1988 m. dirbo Radiofizikos katedros vedėju. Labai mylėjo studentus. 

        Išleido knygas: ,,Elektrodinamika“ kartu su Viktoras Šugurovu 

(1977), ,,Lauko teorija ir elektrostatika“ (1988),  ,,Magnetinis laukas ir 

elektros srovė (1989)                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VYTAUTAS KYBARTAS 
(1930-04-17 Neveronyse−1989-04-06 Vilniuje) 

 

        Lietuvos radijo diktorius (nuo 1948), laidų režisierius. Baigė Lietuvos 

dramos teatro vaidybos studiją, sukūrė kelis vaidmenis. V. Kybartas 

reprezentavo Lietuvos televiziją, Lietuvos kultūrą transliuotose laidose per 

buvusios Sovietų Sąjungos centrinės televizijos ,,Interviziją“, gastroliavo 

įvairiuose miestuose, vedė daugybę renginių. 

        Įvertinimai: Lietuvos nusipelnęs artistas (1965), Lietuvos nusipelnęs meno 

veikėjas (1980) 

        Palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Elektrodinamika
https://lt.wikipedia.org/wiki/Elektrostatika
https://lt.wikipedia.org/wiki/Magnetinis_laukas


HENRIKAS KLIMAŠAUSKAS 

(1929-07 Santariškių k. -  2014 05) 

        Inžinierius, rezistentas, politkalinys. Baigė Igarkos vid. m-klą. 

Irkutske neakivaizdžiai įgijo statybos inžinieriaus diplomą (1961). 

Nacių okupacijos pabaigoje ir sovietų okupacijos pradžioje mokėsi 

Širvintų progimnazijoje. 1945 su mokslo draugais buvo išėjęs pas 

partizanus (Žalią Velnią). 1945-05-09 mėgino nušauti Musninkų stribų 

būrio vadą P. Stankevičių. Suimtas 1946. Nuteistas 10 metų lagerio. 

Atlikęs bausmę Komijos konclageriuose, nuvyko pas tremtinę motiną į 

Igarką. 1961(2) grįžo į Lietuvą. Metus buvo neregistruojamas ir 

verčiamas išvykti iš Lietuvos, tačiau dirbo Kauno statybos tresto 

vyresniuoju darbų vykdytoju. Nuo 1970 – Miestų statybos projektavimo 

i-to Kauno filialo grupės vadovas. 1976 vėl suimtas. Apkaltintas 

Solženycino knygos „Gulago archipelagas“ laikymu ir vertimu į 

lietuvių kalbą ir išvežtas į Kaliningrado (Karaliaučiaus) sr. Įsručio (dabar Černiachovsk) psichiatrijos ligoninę. 

Parašė knygą „Bepročių pasaulyje“.  Gyveno Kauno r, Girionyse. 

      H. Klimašauskas mirė 2014-ųjų gegužę. Prie kapo, kaip Lietuvos partizanui ir disidentui, buvo sugiedota 

„Tautiška giesmė“.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUOZAPAS ANTANAS KOSAKOVSKIS KORVINAS 

(1772 Martinyškėse −1842-10-28 Liukonyse)  

        Bonaparto Napoleono I kariuomenės brigados generolas ir adjutantas, Simono Kosakovskio brolio Antano 

sūnus. Po Simono Kosakovskio žmonos Teresės Potockytės−Kosakovskienės mirties 1804 paveldėjo 

Liukonyse dvarą. J. A. Kosakovskis Liukonyse sukaupė didžiulę meno, ginklų, įvairių retenybių kolekciją, kuri 

tuomet buvo viena turtingiausių visoje Lietuvoje. Liukonių parke Napoleono kampanijos metu pastatė paminklą 

savo žirgui, ant kurio pjedestalo iškalė visų kautynių, kuriose jam teko dalyvauti, pavadinimus. Po J. A. 

Kosakovskio mirties 1842 m. Pranciškus Kosakovskis rūmus šiek tiek atnaujino. Rūmai ir juos supęs parkas 

1859 m. sudegė. 

        Juozapas Antanas palaidotas Kosakovskių šeimos mauzoliejuje Jonavos Šv. Jokūbo bažnyčios 

požemiuose. 



ZENONAS KOLBA 

(g. 1909-10-04 (17) Širvintose – 1972-03-28 Čikagoje) 

        Dailininkas. Baigė Širvintų vid. mokyklą ir įstojo į Kauno meno 

mokykklą, kurioje mokėsi iki 1935-ųjų. Dar būdamas mokinys, 1934 

dekoravo Jiezno bažnyčią. Gavęs Švietimo ministerijos stipendiją, 

1936−1939 studijavo Paryžiuje menų institute, specializavosi mozaikoje ir 

freskoje. Grįžęs į Lietuvą, 1940 dėstė Kauno aukštojoje dailės mokykloje. 

1937 Paryžiaus pasaulinėje parodoje Baltijos paviljone nutapė freską, už 

kurią Baltijos šalių dailės darbų konkurse laimėjo pirmąją vietą. 1938 Kauno 

gusarų pulko kareivines išpuošė freskomis. Šeimyninėje koplyčioje 

palaidojo žuvusio brolio palaikus, o koplyčią išpuošė mozaikomis. 1944 

pasitraukė į Vokietiją. 1949−1951 gyveno Prancūzijoje. 1951 išvyko į 

Ameriką, kur iki 1954 Čikagoje dirbo vitražų dirbtuvėje. Nuo 1956 buvo JAV lietuvių dailininkų sąjungos 

pirmininku. 

        Zenonas Kolba reiškėsi ir raštu, pasisakydamas meno klausimais "Naujojoje Ramuvoje", "Lietuvos 

Žiniose" ir kitur. Važinėdamasis užsienyje, muziejuose ir bibliotekose rinko medžiagą apie mūsų praeities 

drabužius, kariuomenės aprangą, manydamas išleisti knygą. Buvo paruošęs knygas "Monumentalioji tapyba", 

"Braižyba", "Perspektyva", kurių rankraščiai liko Lietuvoje, nes tikėjosi grįžęs jas išleisti... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JONAS KRONKAITIS 

(g. 1935-02-01 Širvintose) 

        Lietuvos kariuomenės vadas (nuo 1997), generolas majoras. Gimė 

policininko šeimoje. 1944 m. su tėvais pasitraukė į Vakarus, vėliau persikėlė į 

JAV. 1958 m. ten bakalauro laipsniu baigė universitetą, pramonės vadybos 

specialybę. Nuo 1958 tarnavo JAV kariuomenės vadovavimo ir Generalinio 

štabo koledže. 1969 JAV universitete įsigijo vadybos specialybės magistro 

laipsnį. 1971−1974 JAV kariuomenės generalinio štabo inspektorius. 1978 

baigė JAV kariuomenės karo koledžą. 1979−1981 ginklų įmonės generalinis 

direktorius. 1981 baigė Gynybos sistemų valdymo koledžą. 1982−1985 JAV 

kariuomenės ir laivyno valdomųjų sviedinių programos direktorius. Nuo 1986 

pensininkas, pradėjo dirbti Atlanto tyrimų gynybos programų skyriaus 

direktoriumi. Buvo įvairių JAV asociacijų ir sąjungų narys. 1991−1994 JAV 

lietuvių bendruomenės visuomeninių reikalų komisijos narys.  2006 m. bendrai įkūrė valstybės viziją kuriančią, 

visuomeninę organizaciją Piliečių Santalka; dirba jos tarybos pirmininku.  

         2003 m. apdovanotas Vytauto Didžiojo ordino Karininko kryžiumi. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/2006
https://lt.wikipedia.org/wiki/Pilie%C4%8Di%C5%B3_Santalka


ALGIMANTAS KVIETKAUSKAS 

(1942-07-12 Musninkuose) 

        Sportininkas, treneris, pedagogas. 1961 baigė Musninkų vid. mokyklą, įstojo į Lietuvos valstybinį kūno 

kultūros institutą mokytis irklavimo baidarėmis ir kanojomis specialybės. 1962−1966 tarnavo sovietų armijoje. 

Čia pasiekė gerų rezultatų karinės trikovės, lengvosios atletikos, slidinėjimo, futbolo sporto šakose.  Grįžęs iš 

armijos studijavo LVKKI, kurį 1969 baigė ir pradėjo dirbti Kauno politechnikos instituto dėstytoju. 1968 už 

gerus sporto rezultatus jam suteiktas tarptautinės klasės sporto meistro vardas. Nuo 1979 – Lietuvos valstybinio 

kūno kultūros instituto dėstytojas. 1980−1989 vadovavo Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo studentų 

rinktinei. Yra parašęs mokymo priemonių LVKKI studentams apie baidarių ir kanojų irklavimo treniruotes, 

irklavimo varžybų organizavimą ir vykdymą. Nuo 1991 dirba Kauno ,,Ąžuolo“ vid. mokykloje kūno kultūros 

mokytoju. 2000-2001 – Lietuvos veteranų kanojų irklavimo prizininkas. Lietuvos baidarių ir kanojų veteranų 

federacijos narys. Gyvena Kaune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KAZIMIERAS  LAJAUSKAS 

 
(g. 1892-11-16 Levaniškio k., Širvintų vls. – 1921-03-16 prie Jauniūnų, 

 Širvintų vls.) 

 

        Kunigas, kankinys už lietuvybę. Mokėsi Širvintų ir Gelvonų valdinėse 

mokyklose. Maskvoje išlaikė 4 gimnazijos klasių baigimo egzaminus. 

1911−1915 mokėsi Vilniaus kunigų seminarijoje. Paskirtas vikaru į 

Giedraičius. Nuo1917− į Švenčionis. 1919 išvyko studijuoti į Liubliną. 

Grįžęs atostogų, dėl karo veiksmų nebegalėjo išvykti. 1920 paskiriamas 

naujai įsteigtos Zibalų parapijos klebonu. Pakeliui į Vilnių netoli Jauniūnų 

kaimo ir netoli lenkų kariuomenės sargybos posto, Liepaukos miške lenkų 

sulaikytas ir nužudytas.  

       Palaidotas Zibalų parapijos kapinėse. 



MATAS LAJAUSKAS 
(g. 1872-09-14(26) Bajorkampyje, Širvintų vls. –  

1941-06-28 Molėtų vls.) 

 

        Kunigas, kovotojas už lietuvybę. 1885−1889 mokėsi Vilniaus 

gimnazijoje, o nuo 1889 – Vilniaus kunigų seminarijoje ir 

Peterburgo dvasinėje akademijoje. Nuo 1897 metus dėstė Vilniaus 

kunigų seminarijoje. 1898−1906 Žaludko klebonas. 1907−1910 

būdamas Rodūnės klebonu, gynė lietuvių kalbos teises toje 

bažnyčioje. 1911 Prozorokų klebonas. 1911-06 – 1923 buvo 

Labanoro, o nuo 1923 – ilgametis Molėtų klebonas. 1941-06-28 jį 

nužudė besitraukiantys raudonarmiečiai. Kunigo lavonas su 

kankinimo žymėmis rastas pakelėje, Utenos vls. 

        Palaidotas Molėtų bažnyčios šventoriuje. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VYTAUTAS VLADISLOVAS LOGMINAS 

(g. 1932-01-28 Puoriuose, Širvintų vls.) 

         Lietuvos ornitologas, biomedicinos mokslų daktaras. 1955 

baigė Vilniaus universitetą. 1958−1959 dirbo Biologijos, 

1959−1969 – Zoologijos ir parazitologijos institute. Nuo 1962 

biologijos mokslų kandidatas. Nuo 1969 Vilniaus pedagoginio 

instituto dėstytojas (nuo 1972 – docentas). Mokslinių tyrimų 

svarbiausia sritis – paukščių (vištinių, vandens ir pelkių) ekologija, 

migracija, saugomų teritorijų (Kretuono draustinis ir kt.) paukščių faunos tyrimai. Paskelbė mokslinių 

straipsnių apie paukščius. Išleido knygas: ,,Kurapka“ (1970), ,,Antys“ (1972), ,,Lietuvos paukščiai“ (1979), 

,,Vadovas Lietuvos stuburiniams pažinti“ (kartu su kitais; 1982), ,,Kretuonas“ (vienas autorių, ats. redaktorius; 

1974). Monografijos ,,Lietuvos fauna: Paukščiai“ (kn. 1, 1990; kn. 2, 1991) sudarytojas ir vienas iš autorių. 

https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Kretuono_draustinis&action=edit&redlink=1


ALDONA LUČINSKIENĖ 

(1923-10-20 Kaimynėliuose, Musninkų apyl.) 

        1944 m. baigė Ukmergės mokytojų seminariją. 1954 m. 

baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą, įgijo 

biologės-botanikės, biologijos ir chemijos mokytojos 

specialybę. 1954–1956 m. – Vilniaus universiteto Gamtos 

mokslų fakulteto Botanikos katedros vyresnioji laborantė, 

1956–1990 m. – asistentė ir Vilniaus universiteto botanikos 

sodo vadovė, 1990–1992 m. – Botanikos ir genetikos katedros 

vyresnioji dėstytoja, 1992 m. – docentė. 

        1968 m. Vilniaus universitete apgynė mokslų kandidato disertaciją ir suteiktas suteiktas mokslų kandidato 

laipsnis. [1993/1994 m.] nostrifikuota daktare. 

        Dirbo dekoratyvinės gėlininkystės srityje. Ilgametė Vilniaus universiteto botanikos sodo vadovė. 

Išspausdino per 20 mokslinių straipsnių. Publikavo knygas: „Alpinariumo įrengimas“2, „Daugiametės gėlės“3, 

„Kambarinės lapinės gėlės“4. 

        1992 m. Vilniaus universitetas suteikė docento pedagoginį (mokslo) vardą. 

        1967 m. Visasąjunginėje liaudies ūkio pasiekimų parodoje už aukštos kokybės gėles apdovanota sidabro 

medaliu, 1970 m. – bronzos medaliu. 1973 – Valstybinės premijos laureatė. 

 

 
 
 
 

 
 

 
JONAS LUČIŪNAS 

(1947 Lapelių k, Širvintų r.) 

         Ekonomistas, fotomenininkas. 1964 baigė Musninkų vid. 

mokyklą, studijavo Odesos technologijos, 1972−1976 – Maskvos 

kooperacijos institutuose prekybos ekonomiką. 1994 kėlė 

kvalifikaciją pas Švedijos kooperatininkus. Dirbo Šalčininkų ir 

Anykščių duonos kombinatų direktoriumi, LSSR Maisto pramonės 

ministerijos Realizacijos ir transporto skyriaus viršininku. Nuo 1984 

– Lietkoopsąjungos darbuotojas. Fotografija pradėjo domėtis 

jaunystės metais. Pirmą fotoaparatą nusipirko 1961. Parodose 

pradėjo dalyvauti studijuodamas Odesoje. 1997 surengė tris 

fotografijų parodas: ,,Iš kelionės įspūdžių po Čekiją“, ,,Lietuvos Respublikos Prezidento apsilankymas Trakų 

vartotojų kooperatyve“, ,,Vilnius ir vilniečiai“. 2001−2002 ir vėliau savo fotodarbų parodas rengė Širvintose. 

Išleido fotoalbumus: „Čiobiškio kraštas“ (2006), „Peizažai“ (2007), „Širvintų kraštas“ (2009), „Lietuva – 

legendų, dainų ir pasakų šalis“ (2009), „Puokštė Lietuvos laisvei“ (Jonas Lučiūnas pristato Lietuvos vaikų 

piešinius) (2009), „Portretai“ (2009), „Čiobiškio portretas“ (2011), „Lietuvos peizažas“ (2011), „Ramu į tėviškę 

sugrįžti“ (2013), knyga su daugybe fotografijų ir dokumentinės medžiagos „Į Lapeles pargrįžta paukščiai“ 

(2017). 



ALBERTAS LUKŠA 

(1934-06-11 Mančiušėnuose, Širvintų r.) 

        Žurnalistas. 1958 baigė VU žurnalistiką. Dirbo laikraščio  ,,Tiesa“ redakcijoje, rašė feljetonus. Nuo 1960 

žurnalo ,,Šluota“ redakcijoje buvo literatūrinis darbuotojas, skyriaus vedėjas, atsakingasis sekretorius, 

1991−1998 – vyr. redaktorius. Kūrė scenarijus satyros grupėms. Bendradarbiauja su nepriklausomų teatrų 

asociacija, kuria scenarijus vaikų ir jaunimo teatro ,,Spindulėlis“ spektakliams. Netoli Gelvonų, Maskoliškių 

kaime turi kaimo sodybą, kurioje organizuoja teatrinius renginius Širvintų ir Vilniaus rajonų vaikams. 

     Išleido leidinius: ,,Lapė klastūnė“, pasaka vaikams, (1992), ,,Mūsų anekdotai“, humoras, anekdotai,  (1995). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANTANAS MAČIUIKA 

(1901-12-06 Gelvankos k.−1940-03-25 Kaune; palaidotas 

 Petrašiūnų kapinėse) 

        Lietuvos teisininkas, karinis veikėjas, aviacijos pulkininkas 

leitenantas,  visuomenės veikėjas. 1919 savanoriu įstojo į Lietuvos 

kariuomenę, dalyvavo Lietuvos nepriklausomybės kovose su lenkais prie 

Širvintų ir Veprių, buvo sužeistas. 1936 dėl sveikatos pačiam prašant 

išleistas į dimisiją. 1938 baigė VDU Teisės f-tą, aktyviai reiškėsi 

visuomeninėje ir politinėje veikloje. 1918 kartu su I. Kriaučiūnaičiu  ir P. 

Jurgėla Vilniuje įkūrė skautų organizaciją, vėliau ją atgaivino ir Kaune. 

Vienas iš Lietuvos aeroklubų ,,Neo Lithuania“ steigėjų Lietuvos šaulių 

sąjungos, ,,Jaunosios Lietuvos“, slaptos ,,Geležinio vilko“ organizacijos. 

Karo aviacijos, kultūros, politikos temomis skelbė straipsnius ,,Karyje“, 

,,Trimite“, ,,Plieno sparnuose“, ,,Karde“. Išleido knygas: ,,Būsimasis karas 

ir aviacija“ (1934), ,,Oreivystė. Aviacijos atsiradimas ir pažanga“ (1937). 

        Apdovanotas: DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu (1928), Savanorių 

kūrėjų medaliu (1928), Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928), „Plieno sparnų" garbės ženklu (1932), 

skautų Lelijos ordinu (1933), Italijos Karūnos 4 laipsnio ordinu (1930). 

https://lt.wikipedia.org/wiki/1992
https://lt.wikipedia.org/wiki/1995


POVILAS MALINAUSKAS 

(1949-11-14 Pociūniškių k. Širvintų r.) 

        Biologijos mokytojas, tautodailininkas, Lietuvos 

tautodailininkų sąjungos narys (1986). 2005 suteiktas meno 

kūrėjo statusas. Mokėsi Špokiškių prad. mokykloje, 

Bagaslaviškio ir Gelvonų vid. mokyklose. 1968 baigęs 

mokyklą, tarnavo sovietų armijoje. Nuo 1970 m., sukūręs 

šeimą, apsigyveno Čiobiškyje ir pradėjo drožinėti. 2002 

Čiobiškyje įsigijo žemės sklypą kūrybinėms dirbtuvėms. 

2005 įkūrė ,,Malinauskų taką“, kuriame yra apie 70 visokių dydžių įvairios tematikos skulptūros darbų. Iš viso 

yra sukūręs 46 kryžius, apie 16 koplytstulpių, daug mažesnių darbų. Su žmona Liudmila užaugino sūnus Andrių 

ir Povilą. Povilas jau taip pat yra tautodailininkas. 

 

 

 

 

 

 
FELIKSAS MAŽULIS 

(g. 1926-01-01 Palkiuose, Širvintų vls. – 1990-03-29 Vilniuje) 

        Profesorius, habilituotas daktaras. Mokėsi Alionių pradinėje mokykloje 

ir Giedraičių vidurinėje mokykloje. 1944 baigė Ukmergės mokytojų 

seminariją ir kartu su kitais kursantais stojo į Vietinės rinktinės 

Marijampolės karininkų kursus. Likvidavus rinktinę, iš Marijampolės 

pasitraukė. 1944−1946 Juodiškių pradinės mokyklos mokytojas. 1946−1947 

mokytojavo Giedraičių gimnazijoje. 1947−1949 Širvintų gimnazijos 

direktorius. 1949−1953 studijavo Vilniaus pedagoginiame institute. Baigęs 

liko ten asistentu, nuo 1957 vyr. dėstytojas. 1958−1959 Vilniaus 

pedagoginio instituto rusų kalbos fakulteto dekanas. Nuo 1966 pedagogikos 

kandidatas, nuo 1969 docentas, nuo 1986 pedagogikos daktaras, nuo 1987 

rusų literatūros katedros profesorius. Stažavosi Bulgarijoje, dėstė Erfurto, 

Berlyno (Vokietija), Vroclavo ir Varšuvos (Lenkija) pedagoginiuose 

institutuose. Parengė nemažą būrelį rusų kalbos mokymo mokslininkų 

metodininkų. 

        Parengė ir įvairių rusų kalbos mokymo priemonių, paskelbė apie 100 mokslinių straipsnių. Parengė 

knygas : ,,Rusų kalbos morfologijos mokymosi ypatumai » (1968 ; rus.), ,,Rusų kalbos vadovėlis VII klasei », 

bendraautorius (1974).  



DANUTĖ MIKŠYTĖ 

(g. 1931-06-27 Širvintose) 

        Lietuvos radijo ir televizijos žurnalistė, redaktorė. 1954 baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas VU. 

1954−1957 mokytojavo Pasvalyje. Nuo 1957 dirbo Lietuvos radijuje, rengė muzikines laidas, apybraižas apie 

muzikinių kūrinių atlikėjus. 1964−1991 Lietuvos televizijos muzikos redakcijos darbuotoja. Sukūrė muzikinių 

filmų ,,Dainuoja liepaitės“, ,,Jojau aš per žalią girią“ scenarijus. Dalyvavo kuriant videofilmus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAIMONDAS MINDERIS 

(1941-02-20 Čiobiškyje, Širvintų r.) 

        Baleto artistas. 1959 baigė Leningrado Naganovos choreografinę mokyklą ir šoko Lietuvos akademiniame 

operos ir baleto teatre. Su Lietuvos operos ir baleto teatro ir koncertinėmis programomis gastroliavo 

Čekoslovakijoje, Konge, Lenkijoje, Sirijoje, Suomijoje, Švedijoje, Vokietijos DR ir kitur. Sukūrė daug 

vaidmenų: Ispanas (M. Ravelio „Bolero“, Negras (N. Rimskio-Korsakovo „Šacherezada“), Dievas (L. Delibo 

„Silvija“), Spartakas (A. Chačaturiano „Spartakas“), Žilvinas (B. Balsio baletas „Eglė žalčių karalienė“), 

Vronskis („Ana Karenina“), Albertas („Žizel“), Spragtukas („Spragtukas“) ir kt. 

         Jam suteiktas Lietuvos nusipelniusio artisto vardas. 



ANTANAS NARAŠKEVIČIUS 

(1944-01-02 Vindeikių k, Širvintų r. – 2007, palaidotas Vindeikiuose) 

        Režisierius, žurnalistas. 1960 baigė Musninkų vid. m-klą, 1965 –Vilniaus kultūros-švietimo technikumo 

dramos studiją. 1972−1977 studijavo žurnalistiką VU. Išleido apsakymų rinkinėlį „Žvaigždės negęsta“. Dirbo 

Širvintų kultūros namuose, Valstybiniame jaunimo teatre, Lietuvos radijo ir televizijos komiteto „Telefilmo“ 

kūrybinėje grupėje, dalyvavo kuriant dokumentinius filmus ,,Muzikantai“, ,,Senovinės kupiškėnų vestuvės“, 

,,Kelias“ ir kt. Nuo 1974 dirbo Tauragės liaudies teatro režisieriumi. Pasirinkęs originaliąją dramaturgiją, 

pastatė daug lietuvių autorių pjesių. Pirmą kartą Lietuvoje pastatė V. Rimkevičiaus komedijas ,,Balius pirtyje“, 

,,Karaliui reikia paršiuko“ ir kt. Liaudies teatras su dideliu pasisekimu gastroliavo po Lietuvą, vėliau tokius 

spektaklius statė ir kiti mėgėjų teatrai. 

        A. Naraškevičiui suteikti respublikos Kultūros žymūno ir Nusipelniusio kultūros-švietimo darbuotojo 

vardai. 

 

 

 

 

 

 

JULIJANAS GRIDZIUŠKA 

(1938 07 10 Jauniūnai, Maišiagalos vls.) 

        Liaudies meistras, menininkas, medžio drožėjas. 

Mokėsi Darkuškių septynmetėje mokykloje, nuo 1954 

m. lankė Maišiagalos vidurinę mokyklą. 1957 m. išvyko 

į Donecką, kur pusantrų metų dirbo anglies kasyklose. 

1959 m. grįžo į Jauniūnus, dirbo kolūkyje, Bartkuškio 

tarybiniame ūkyje. 1965 m. persikėlė gyventi į Alionis. 

Nuo vaikystės mėgo drožinėti, tačiau šiuo menu 

susidomėjo tik1965 metais. Nuo 1967 m. dalyvauja 

liaudies meno dirbinių parodose, tais metais tampa Liaudies meno draugijos nariu. Nuo 1970 m. dalyvauja 

kiekvienoje respublikinėje tautodailės parodoje. Jo darbų yra Lietuvos nacionaliniame, Liaudies buities, 

Kernavės ir kt. muziejuose. 1998 m. sukūrė paminklą Draučių kaimo tragedijai atminti. 



ČESLOVAS PERKAUSKAS 

(1919-02-09 Taučiuliuose – 1987 Vilniuje, čia ir palaidotas) 

      Kariškis, sovietų generolas majoras. 1940-09 įstojo į Vilniaus pėstininkų karo 

mokyklą, kurią baigė 1941. 1942−1945 Raudonosios armijos 16-osios liet. divizijos 

būrio baterijos vadas. Pokario metais – karinis darbuotojas Vilniuje. 1964−1971 

LSSR Civilinės gynybos štabo viršininkas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELVYRA  PIŠKINAITĖ-LATĖNIENĖ 

(g. 1957-03-20 Širvintose) 

         Lietuvos teatro ir kino aktorė. 1964–1975 m. mokėsi 

Širvintų vidurinėje mokykloje. 1975–1979 m. LSSR 

konservatorijoje studijavo aktoriaus specialybę (kurso 

vadovės Dalia Tamulevičiūtė ir Irena Bučienė). Nuo 1979 m. 

dirba Vilniaus teatre „Lėlė“. Sukūrė vaidmenų kine, 

televizijos serialuose, spektakliuose, įgarsino animacinių ir 

vaidybinių filmų Lietuvos televizijoje ir Lietuvos kino studijoje. Studijuodama  1977 Lietuvos kino studijos 

filme ,,Riešutų duona“ sukūrė Liubos Kaminskaitės vaidmenį. Gastroliavo daugiau negu 15-oje užsienio šalių.  

        Vaidino:1979 m. Stiklinė arbatos su citrina, filmas-spektaklis, 1980 m. Panelė Salomėja – Faktas, 1982 m. 

Ira - Blondinė, 1984 m. Mira - Čia mūsų namai, 1993–2000 m. Milda – Giminės, 1996 m. Ramutė – Žaibo 

nušviesti, 1998–2000 m. Milda – Atžalos, 2002 m. Indrės mama - Prokurorai, 2005 m. Giminės bruožas, 

2007 m. Tado mama – Garbės kuopa, 2011 m. Milda – Giminės. Po dvidešimties metų, ir kt. 

        Įvertinimas: 2012 m. „Auksinis scenos kryžius“ už geriausią lėlių teatro spektaklį vaikams (su kitais). 

        Nuo 1988 nusipelniusi Lietuvos artistė. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/1964
https://lt.wikipedia.org/wiki/1975
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0irvint%C5%B3_Lauryno_Stuokos-Gucevi%C4%8Diaus_gimnazija
https://lt.wikipedia.org/wiki/1979
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_muzikos_ir_teatro_akademija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_muzikos_ir_teatro_akademija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Dalia_Tamulevi%C4%8Di%C5%ABt%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Irena_Bu%C4%8Dien%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/LTV
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_kino_studija
https://lt.wikipedia.org/wiki/1979
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Stiklin%C4%97_arbatos_su_citrina&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/1980
https://lt.wikipedia.org/wiki/Faktas_(filmas)
https://lt.wikipedia.org/wiki/1982
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Blondin%C4%97&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/1984
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cia_m%C5%ABs%C5%B3_namai
https://lt.wikipedia.org/wiki/1993
https://lt.wikipedia.org/wiki/2000
https://lt.wikipedia.org/wiki/Gimin%C4%97s_(serialas)
https://lt.wikipedia.org/wiki/1996
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MARIJA REMIENĖ (BAREIKAITĖ) 

(1930-03-25 Musninkuose) 

        Lietuvių išeivijos JAV veikėja, Musninkų bažnyčios, Alfonso Petrulio 

gimnazijos mecenatė. 1944 m. su tėvais pasitraukė į Vokietiją. 1949 m. 

baigė Hanau lietuvių gimnaziją, nuo 1946 m. – skautė. 1952 m. persikėlusi į 

JAV baigė Junioro koledžą Čikagoje. 35-erius metus dirbo draudimo srityje. 

        Nuo jaunystės M. Remienė įsijungė į visuomeninę ir labdaros veiklą. 

Jau šeštą dešimtmetį vadovauja labai svarbių išeivijos institucijų 

finansavimą organizuojantiems fondams, komitetams, taryboms.  

        Lietuvai atgavus nepriklausomybę, dar labiau sustiprėjo Marijos 

Remienės ryšiai su gimtuoju kraštu. Ji nutarė atnaujinti labai apleistą tėvų ir 

savo gimtinės Švč. Trejybės bažnyčią Musninkuose. M. Remienės ir jos 

sesers Irenos Margaritos Bareikaitės pastangomis bei lėšomis buvo atliktas 

bažnyčios remontas, pastatytas naujas altorius ir kt.  Musninkuose buvo 

pastatytas Šv. Mykolo Arkangelo paminklas (skulpt. Antanas Kmieliauskas). 

        Remienė už nuopelnus įvertinta ne vienu apdovanojimu. 1996 m. 

Čikagoje jai buvo įteiktas Popiežiaus Jono Pauliaus II medalis „Pro Ecclesia et pontifice“. 1998 m. Lietuvos 

politinių kalinių ir tremtinių sąjunga apdovanojo I laipsnio LPKTS Pasipriešinimo dalyvio kryžiumi už 

nuopelnus Lietuvai ; 2002 m. Lietuvos valstybė apdovanojo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinu; 

2008 m. Lietuvos laisvės kovos sąjūdis apdovanojo Žvaigžde; 2010 m. Lietuvos vyriausybė suteikė Jono 

Basanavičiaus premiją. 

        Marija Remienė yra išleidusi autobiografinę knygą „Atsukant gyvenimo laikrodį atgal“ (Vilnius, 2002).  

Išleista M. Remienės sudaryta knyga „Draugui – 100. Už tikėjimą ir lietuvybę“ (Vilnius, 2009), atskira knyga 

išleista ,,JAV lietuvių kultūros keliuose (Vilnius, 2011), ,,Mūsų likimai Amerikoje“ (Vilnius, 2013). M. 

Remienė prisidėjo prie monografijos „Musninkai. Kernavė. Čiobiškis“ (Vilnius, 2005) leidimo. 

         M. Remienė laikoma viena žymiausių XX a. Lietuvos moterų. 

         2010 m., minint Širvintų miesto 535 metų jubiliejų, visuomenės veikėjai Marijai Remienei už lietuvybės 

puoselėjimą Jungtinėse Amerikos Valstijose, Širvintų krašto garsinimą pasaulio lietuvių bendrijose, už 

ypatingus nuopelnus ir išskirtinį indėlį Širvintų krašto mokslo, kultūros, visuomenės gyvenimo srityse ir 

altruistinę veiklą suteiktas Širvintų krašto garbės pilietės vardas.   



ROMUALDAS RUTKAUSKAS 

(1939-03-15 Gelvonuose) 

        Inžinierius mechanikas, kraštotyrininkas, esperantininkas, poetas. 

1945−1956 mokėsi Gelvonų vid. mokykloje. 1961 m. baigė Kauno 

politechnikos institutą ir pradėjo dirbti mechaniku Šiaulių zoninėje 

mechanizacijos valdyboje (dab. AB „Žemda“). Šiaulių esperanto klubo 

„Rūta“, Šiaulių literatų susivienijmo narys. 

        Kraštotyra susidomėjo jaunystėje. Renka prisiminimus apie Šiaulių 

miesto esperantininkus, rašo kraštotyrines apybraižas, humoreskas. 1999 

m. Šiaulių P. Višinskio viešojoje bibliotekoje surengė personalinę 

kraštotyros darbų parodą. Parengė kraštotyros darbus: Šiaulių esperanto judėjimo metmenys 1926–1998 m., 

Šiaulių miesto esperantininkai, Išėjusių bičiulių portretai, Išėjusių darbo draugų portretai, Žemda – 40.  

        Išleido dvi kraštotyros  knygas ,,Ten, kur „Žemda“ ( 2004 ) ir ,,Rūta kėlė viltį“ (2007). Almanachuose 

,,Eiliavimai“ (1996), ,,Jungtys“ (2003, 2006), ,,Filantropijos istorijos fragmentai“ (2007) bei respublikos 

spaudoje spausdino savo literatūros kūrinius. Laikraštyje ,,Širvinta“ 1991, 1996 spausdino straipsnius apie 

Gelvonų vid. mokyklą. 

        2004 m. įvertintas  Mikelio prizu. 

 

 

 
 
 

 
VANDA STONIENĖ (Puzinaitė) 

 
( 1932-06-27 Gelvonuose – 2008-06-21 Vilniuje; 

palaidota Vilniaus Kairėnų kapinėse) 

        Bibliotekininkė, knygotyrininkė, humanitarinių mokslų daktarė 

(1964), habil. dr. (1993), doc. (1970), prof. (2000). 1938−1946 mokėsi 

Gelvonų progimnazijoje, 1946−1950 Vilniaus S. Nėries gimnazijoje, 

1950−1955 VU. Baigusi bibliotekininkystės specialybę, liko universitete 

dėstyti. Vadovavo Valstybinės tarpžinybinės bibliotekų komisijos 

Tarpžinybinei katalogavimo tarybai. Tyrė Lietuvos knygos istoriją, knygų 

leidybą, knygotyros terminologiją. Išleido knygas ,,XX amžiaus Lietuvos 

knyga (1904−1990)“ (2000), ,,Lietuvos knyga ir visuomenė: nuo spaudos 

draudimo iki nepriklausomybės atkūrimo 1964−1990“ (2006). Su kitais 

sudarė knygas ,,Spaudinių aprašo taisyklės…“ (1970), ,,Bibliografinis spaudinių aprašas“ (1983). Su E. 

Urniežiūte parengė metodikos leidinius ,,Lietuviškų žodžių trumpinimas bibliografiniame apraše“ (1984), 

,,Dokumento bibliografinis aprašas“ (1986).  Parengė apie 60 straipsnių bibliografinio spaudinių aprašo, 

Lietuvos knygos istorijos klausimais. Skaitė pranešimus Lietuvos ir tarptautinėse konferencijose bei 

moksliniuose seminaruose. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Kauno_politechnikos_institutas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kauno_politechnikos_institutas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Esperanto
https://lt.wikipedia.org/wiki/2004


 

VLADAS SKORUPSKAS 

(1895-09-29  Šniponių k., Širvintų vls. – mirė 1981-05-20, palaidotas 

Karmėlavoje) 

        Baigė 7 gimnazijos klases. Kaukaze baigė Aukštuosius karininkų kursus. 

1924 – 1926 m. studijavo Prahos generalinio štabo akademijoje, kurią baigęs 

buvo paskirtas Aukštųjų karininkų kursų mokymo dalies vedėju. Pulkininkas.  

        Lietuvos kariuomenėje tarnavo I pėstininkų pulke kuopos vadu, greitai 

paskirtas bataliono vadu ir pulko vado padėjėju. Po 1926 12 17 perversmo 

trumpai ėjo vyr. štabo viršininko pareigas, paskui buvo vyr. štabo 

administracijos valdybos viršininkas, Aukštųjų karininkų kursų viršininkas ir 

karo mokslo valdybos viršininkas, kurį laiką buvo Karo atstovu Italijoje ir (nuo 

1929 m. spalio mėn.) Prancūzijoje. 1914 m. buvo mobilizuotas į Rusijos kariuomenę. Visą tarnybos laiką 

praleido fronte: pradžioje vokiečių, o nuo 1916 m. turkų fronte. 1917 m. dalyvavo ekspedicijoje prieš kurdus 

Kurdistane, 1918 m. – sąjungininkų kariuomenėje prieš bolševikus. Tarnaudamas Lietuvos kariuomenėje, 

dalyvavo kovose su bolševikais užimant Kurklius, Uteną ir Daugailius. Už sėkimingas kovas su bolševikais 

apdovanotas Vyčio Kryžiumi. Vėliau vadovavo 1 pėstinikų pulkui kovose su bermintininkais. 1919 11 22 

užėmė Radviliškį. Už šias kautynes atskiru prezidento aktu apdovanotas Vyčio Kryžiumi su kardais ir įrašu “Už 

Radviliškį”. 1920 09 – 11 dalyvavo kovose su lenkais. 1921 m. su pulku perėjo į Širvintų rajoną saugoti 

demarkacijos linijos. Dalyvavo 1926 12 17 perversme. Apie 1930 m. išėjo į atsargą, gyveno Širvintų valsčiuje, 

rašė populiarias karines knygas jaunuomenei: “Per aukas ir pasišventimą laimėjome” (1933 m.), “Karas už 

Lietuvos laisvę (1914 – 1934 m.)” (1934 m.), “Drąsa – laimėjimo pagrindas” (1936 m.), “La resurrection d’un 

peuple (1918 – 1927 m.)” (1930 m.).1946 m. buvo bolševikų suimtas ir išgabentas į Sibirą, iš tremties grįžo po 

10 metų. Gyveno Karmėlavoje. 

 

 

 

JUOZAS ŠIRVINSKAS 

(1943-11-13 Musninkuose) 

        Lietuvos kompozitorius, filmų garso režisierius ir 

operatorius, kultūros vadybininkas 1969 baigė 

konservatoriją (E. Balsio klasę). Sukūrė baletą „Mergaitė su 

degtukais“ (1969), miuziklą „Kelionė į Atatą“ (pastatytas 

1978), simfoniją kameriniam orkestrui (1979, išleista 1987), 

baladę fortepijonui ir kameriniam orkestrui (1969), 2 

styginių kvartetus (1977, išleista 1983; 1984), kvartetą fleitai, obojui, violončelei ir klavesinui (1976), sonatų 

smuikui ir fortepijonui (1969), violončelei ir fortepijonui (1973, išleista 1978), 2 ciklus fortepijonui „Spalvos“ 

(1972, išspausdinta 1976), vokalinį ciklą „Mes atėjom iš pasakų“ (1972, išspausdinta 1982), dainų, muzikos 

radijo ir televizijos spektakliams, kino filmams. 



REGINA ŠVOBIENĖ 

(1948-03-21 Vinkšnabrasčio k.) 

        Biofizikė, biologijos mokslų  daktarė, visuomenės veikėja. 1965 m. 

baigė Musninkų vid. mokyklą, 1970 – VU. Dirbo MA Botanikos institute. 

1991 apgynė biologijos m. dr. disertaciją tema „Genetiniai efektai choleros 

populiacijoje, iššaukti radionuklidų“. 1993 prie „Valstiečių laikraščio“ 

įsteigė labdaros fondą „Kaimo vaikai“, kuriam vadovauja iki šiol. Fondas 

remia kaimo mokyklas, našlaičius, daugiavaikes šeimas, moka stipendijas 

gabiems vaikams, kuria vaikų globos namus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RYTAS TAMAŠAUSKAS 

(1960-09-15 Gelvonų k.) 

      Lituanistas, pedagogas, mokytojas ekspertas (2004), 

kraštotyrininkas. 1967−1978 m. mokėsi Gelvonų vid. m-

kloje. 1978−1982 VPI studijavo lietuvių k. ir literatūrą. 

1999−2003 mokėsi VDU Socialinių mokslų fakultete, 

įgijo pedagogo profesinę kvalifikaciją. 1982−1988 

Molėtų r. Dapkūniškių aštuonm. (vėliau – pagrindinės) 

mokyklos lietuvių k. ir literatūros mokytojas. Mokytojavo 

Kėdainių r. Akademijos vid. m-kloje, Kėdainių 

,,Atžalyno“ vid. m-kloje. Nuo 2003 m. Švietimo ir mokslo ministerijos nepriklausomas ekspertas. 

        Domisi Širvintų krašto kultūra. Dalyvavo ,,Versmės“ leidyklos ekspedicijose Musninkuose (2001), 

Gelvonuose (2003). Ypač daug prisidėjo rengiant knygą ,,Gelvonai“ (2009). Yra Kėdainių krašto kultūros 

premijos laureatas (2000), Lietuvos kraštotyros draugijos garbės kraštotyrininkas (2005). 2008 m. suteikta 

Mstislavo Rostropovičiaus labdaros instituto nominacija ,,Tautosakos medus 2008“. 

 



TEODORAS TAMOŠIŪNAS 

(1952-06-29 Mikailiškio k.) 

        Matematikas, socialinių mokslų daktaras. 1970 baigė 

Musninkų vid. mokyklą, 1975 – VU Matematikos fakultetą. Nuo 

1975 dirba Šiaulių pedagoginiame universitete. Iki 2000 – 

matematikos katedros dėstytojas, vėliau – docentas. 1998 apgynė 

socialinių mokslų (edukologijos krypties) daktaro disertaciją 

tema „Profesinio ir iki profesinio pedagogų rengimo sąveika“. 

Paskelbęs 39 mokslo publikacijas, apie 20 straipsnių. Skaitė apie 

40 pranešimų mokslinėse konferencijose Berlyne, Minske, Latvijoje ir kitur. 1984−2000 dirbo Pedagogikos 

fakulteto prodekanu. Nuo 2001 – Vadybos katedros docentas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
BRONISLOVAS VADEIKIS 

(1956-02-22 Labūnavos k.) 

        Matematikas, fizinių mokslų daktaras. (1986). 1962−1963 mokėsi 

Juknonių prad. m-kloje, 1963−1965 Čiobiškio m-kloje-internate, 

1965−1968 Ukmergės m-kloje-internate, 1968−1970 Liukonių aštuonm. m-

kloje, 1970−1973 Gelvonų vid. m-kloje. 1973−1978 studijavo taikomąją 

matematiką VU. Dirbo asistentu moksliniu darbuotoju, lektoriumi VU 

(1978−1994), Lietuvos banke (1994−1997), nuo 1998 leidyklos ,,Tyto 

alba“ vyr. finansininkas, direktoriaus pavaduotojas, vėliau – finansų 

direktorius 1986 MA matematikos institute Baltarusijoje apgynė disertaciją 

tema ,,Vienos netiesinių parabolinio tipo lygčių sistemos tyrimas“. Pagrindinė mokslinio darbo kryptis yra 

skaičiavimo matematika. Moksliniuose leidiniuose paskelbė keliolika mokslinių straipsnių ir tezių. 



JONAS VITKŪNAS 

(1955-12-26 Ardiškio k.) 

        Istorikas, pedagogas, muziejininkas. 1974 baigė 

Musninkų vid. mokyklą, 1978 – VPI. 1978−1984 

Musninkų vid. m-klos mokytojas. 1984−1992 – Kernavės 

kolūkio pirmininko pavaduotojas, administracijos 

darbuotojas. Dalyvavo Sąjūdžio veikloje, 1988-10-05 

išrinktas LPS Širvintų r. iniciatyvinės grupės nariu. Nuo 

1992 dirba Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato 

direkcijoje, ryšių su visuomene ir švietimo programų skyriaus vedėjas, vienas iš tarptautinių eksperimentinės 

archeologijos festivalių „Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje“ organizatorių. Periodinėje spaudoje skelbia 

aktualių istorinės-kultūrinės tematikos nuotraukų ir straipsnių. Leidinio „Kernavė“ (1999) autorius. 2014 m. 

„Už pasiekimus žmogiškojo kapitalo ugdymo srityje“  buvo apdovanotas Didžiojo kunigaikščio Gedimino 

nominacija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEPONAS ROKAS 

(1929 05 31 Mančiusėnų k. – 1985 05 20 Vilniuje) 

        Pradinę mokyklą baigė gimtajame Mančiušėnų kaime, vėliau 

mokėsi Gelvonuose, o 1949 m. aukso medaliu baigė Ukmergės Antano 

Smetonos gimnaziją ir įstojo į Kauno valstybinį universitetą 

automobilių kelių specialybę. 1954 m. studijas baigė jau KPI ir įgijo 

kelių inžinieriaus kvalifikaciją. 1956 m. įstojo į Maskvos automobilių 

ir kelių instituto (MADI) aspirantūrą, Parašė disertaciją, 1961 m. 

suteiktas technikos mokslų daktaro laipsnis, 1963 – mokslo docento 

vardas. 1984 – technikos mokslų habilituotas daktaras, 1985 – 

profesorius. Specializavosi kelių tiesimo medžiagų, jų savybių 

pritaikymo kelių dangoms tyrimuose. S.Rokas – pirmasis automobilių 

kelių specialybės habilituotas daktaras Lietuvoje. Yra parengęs apie 

200 mokslo darbų, kurių 155 paskelbti įvairiuose leidiniuose. Išleido 

knygą ,,Kokybės vadyba tiesiant kelius“, vadovavo aspirantų mokslo 

darbams, aktyviai dalyvavo visuomenės gyvenime. 

        Palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse. 



LAURYNAS STUOKA-GUCEVIČIUS 
 

(1753 08 05(krikšto data) Migonyse, Kupiškio parap. – 1798 12 21, 

Vilniuje) 

 

        Lietuvių architektas, brandžiojo klasicizmo atstovas Lietuvoje. 

Gimė valstiečių šeimoje, mokėsi Kupiškio, Palėvenės mokyklose, vėliau 

penkerius metus Panevėžio Pijorų mokykloje ir norėjo tapti pijorų 

vienuoliu, tačiau per gaisrą viską praradęs tėvas pasikvietė jį pagelbėti 

ūkyje. Tikrasis architekto tėvas buvo valstietis Simonas Masiulis, o patį 

architektą augino patėvis Stuoka. 

        1773 – 1775  metais studijavo Vilniaus universitete pas 

matematikos profesorius Pranciškų Norvaišą, Tadą Kundzičių. 

Taikomosios matematikos ir architektūros jį mokė tuo metu vienintelis 

Vilniaus architektas Martynas Knakfusas. 

        1776 - 1780 m.studijavo ir gyveno Romoje. Grįžęs į Vilnių, tapo 

Masalskio Verkių ansamblio statybos architektu, vadovavo Vilniaus katedros rekonstrukcijai, už kurios 

projektą buvo apdovanotas medaliu. Perstatė Vilniaus rotušę, suprojektavo Verkių rūmus, Vilniaus katedrą, 

Sudervės bažnyčią, Čiobiškio dvaro rūmus. Širvintų miesto gimnazija pavadinta jo vardu. 

        1789 m. už architektūros nuopelnus Seimas jam suteiktas bajoro titulas, o vyskupas Masalskis iš 

vyskupijos valdų paskyrė jam iki gyvos galvos dalį Šešuolių dvaro  žemių, kurį jis vadino Laurais. 

        Laurynas Gucevičius dalyvavo 1794 m. sukilime, organizavo Vilniaus civilinę gvardiją, kuriai ir 

vadovavo, kautynėse prie Ašmenos buvo sunkiai sužeistas. 

        Laurynas Gucevičius po sunkios ligos mirė 1798 m. gruodžio 21 d. Vilniuje.  

 

 

 

 

 

 

JONAS VARIAKOJIS 
 

(1892 05 20 Rinkuškių k, Biržų vls. – 1963 10 30 JAV) 

 

        Karininkas, Lietuvos nepriklausomybės kovų dalyvis. 1913 m. baigė 

Piarnu gimnaziją ir įstojo į Peterburgo universitetą. 1915 m. mobilizuotas į 

kariuomenę, 1917 m. baigė Vladimiro karo mokyklą, dalyvavo kovose 

Austrijos fronte. 1918 m. įstojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę, 1929 m. 

paskirtas krašto apsaugos ministru. 1930 m. išėjo į atsargą ir apsigyveno iš 

Motiejaus Končos nusipirktame Šešuolėlių I dvare.  Rūpinosi, kad ne tik 

dvaras, bet ir gyvenvietė gražėtų. Šešuolėlių dvaras oficialiai buvo pripažintas 

pavyzdiniu. Dvare buvo spirito gamykla, ūkyje vystoma žemdirbystė ir 

gyvylininkystė. Širvintų valsčiaus gyventojų jis buvo laikomas sąžiningu, 

aukštos moralės žmogumi. 

         Už nuopelnus Lietuvai buvo apdovanotas Vytauto Didžiojo II laipsnio ir Gedimino III laipsnio ordinais, 

Savanorio ir Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmečio medaliais bei Latvijos ,,Lačplėsio“ 3-ios rūšies ordinu. 

        1944 m. sovietų armijai artėjant pasitraukė į Vokietiją, iš kur po penkerių metų emigravo į JAV. 

        Palaidotas Lietuvių tautinėse kapinėse Čikagoje. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Klasicizmas
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https://lt.wikipedia.org/wiki/Pal%C4%97ven%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Panev%C4%97%C5%BEys
https://lt.wikipedia.org/wiki/Panev%C4%97%C5%BEio_Juozo_Bal%C4%8Dikonio_gimnazija
https://lt.wikipedia.org/wiki/1773
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vilniaus_universitetas
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Pranci%C5%A1kus_Norvai%C5%A1as&action=edit&redlink=1
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https://lt.wikipedia.org/wiki/1798
https://lt.wikipedia.org/wiki/Gruod%C5%BEio_21


FILOMENA VAICEKAUSKIENĖ 

(Bartaševičiūtė) 
 

(1931 10 29 Pinigėlių k, Karsakiškio apyl, Panevėžio r.) 

 

        Mokytoja, kraštotyrininkė visuomenininkė. 1951 m. baigė Panevėžio 

II gimnaziją, 1955 – Panevėžio mokytojų seminariją, 1980 – Vilniaus 

valstybinį pedagoginį institutą. Dirbo Liukonių, Bagaslaviškio ir Musninkų 

mokyklose mokytoja ir bibliotekininke. Dalyvavo kalbos faktų rinkimo 

ekspedicijose Širvintų, Panevėžio, Biržų, Radviliškio, Kupiškio, Rokiškio 

rajonuose. 1977 m. užrašė Musninkų miestelio gyventojų atsiminimus apie 

rašytoją Igną Jurkūną-Šeinių. Siuntė kalbinę medžiagą Lietuvos ir Latvijos 

mokslų akademijoms, Rumšiškių buities muziejui, Biržų krašto ,,Sėlos“ 

muziejui. Talkino mokslininkams, rašantiems apie religines šventes, 

lietuvių papročius ir tradicijas Musninkų apylinkėse. 

        1987 metais ji apdovanota medaliu “Už nuopelnus kraštotyrai ir 

paminklų apsaugai”. Už aktyvią kraštotyrinę ir šviečiamąją veiklą, rašytojo Igno Šeiniaus atminimo 

puoselėjimą ir jo gimtinės garsinimą, už indėlį kalbotyrai ir tautos kultūrai, už Musninkų krašto garsinimą 

Lietuvoje ir svetur Filomenai Vaicekauskienei 2009 m. vasario 16 dieną įteikta Igno Šeiniaus premija.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ALFONSAS PETRULIS 
 

(1873 08 04 Kateliškiuose, Čepėnų vlsč., Biržų apskr. – 1928 06 28 

Musninkuose, Ukmergės apskr.) 

 

        Gimė valstiečių šeimoje. Mokėsi Šiaulių ir Panevėžio gimnazijose, nuo 

1891 m. — Žemaičių kunigų seminarijoje Kaune. 1895—1897 m. klausė 

paskaitų Lvovo veterinarijos institute. 1897 m. įstojo į Vilniaus kunigų 

seminariją. 1898 m. baigęs seminariją išvyko į Peterburgą. Ten ketino tęsti 

studijas Dvasinėje akademijoje, bet nepritapo ir grįžo į Vilnių. 

       1918 m. Vasario 16-osios Akto signataras. Kunigas (nuo 1899 m.), 

lietuviškų mokyklų ir draugijų steigėjas, pirmųjų lietuvių katalikų periodinių 

leidinių bendradarbis, Lietuvių mokslo draugijos ir Lietuvių draugijos 

nukentėjusiems nuo karo šelpti narys, Tautos pažangos partijos narys, 

Valstybės Tarybos Prezidiumo sekretorius (1919 m.), Lietuvių konferencijos 

Berne (1917 m.) ir Lozanoje (1918 m.) dalyvis. 1917 m. rugsėjo 18 d. – 

rugsėjo 22 d. dalyvavo Vilniaus konferencijoje ir buvo išrinktas Lietuvos Tarybos nariu. 1927-1928 m. – 

Musninkų klebonas.  

      Palaidotas Musninkų Švč. Trejybės bažnyčios šventoriuje. Jo atminimui pastatyta skulptūra. 
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JUOZAS PLENTA 
 (1890 Bakšių k., Alytaus r. – 1952 lageryje) 

 

        Karininkas, kovų už Lietuvos nepriklausomybę dalyvis. Nuo 

1905 m. mokėsi Seinų miesto mokykloje. 1914 m. mobilizuotas į 

kariuomenę, mokėsi karo mokykloje Kaukaze., dalyvavo kovos fronte. 

1918 m. grįžęs į Lietuvą, stojo savanoriu į kariuomenę ir tarnavo I 

pėstininkų pulke. Dalyvavo kovose su lenkais ties Giedraičiais, kur 

buvo sunkiai sužeistas. 1932 m. pulkininko laipsniu išėjo į atsargą. 

Turėjo 9 apdovanojimus, tarp jų – Vyčio kryžių ir Gedimino I laipsnio 

medalį. Ūkininkavo žmonos paveldėtame ūkyje Širvintų vls. Buvo 

aktyvus Širvintų šaulių būrio ir Vilniui vaduoti sąjungos Širvintų 

skyriaus įkūrėjas ir narys, buvo išrinktas vietos Bankelio valdybos 

pirmininku, vadovavo architekto Roberto Antinio paminklo žuvusiems 

už Lietuvos nepriklausomybę restauravimo darbams. 1944 m. traukėsi 

į Vakarus, tačiau pateko į raudonarmiečių nagus, grąžintas į Lietuvą. 1945 m. suimtas ir nuteistas 10 m. lagerio 

ir 5 m. tremties. 

       Mirė lageryje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRANCIŠKUS NAVALINSKAS 

 

(1940 06 08 Anciūnų k., Šešuolėlių vls. – 2017 12 22 

Širvintose) 

 

        Lietuvos žirgų lenktynių sporto meistras. 1947-1951 

m. mokėsi Medilių pradinėje mokykloje, 1951-1954m. – 

Šešuolėlių septynmetėje mokykloje. Baigė Vilniaus 

melioracijos mokyklą. Po tarnybos kariuomenėje dirbo 

vairuotoju. Nuo 1968 m. ,,Širvintos“ kolūkio ristūnų žirgų 

treneris, nuo 1992 m. žemės ūkio bendrovės ,,Žirgynas“ 

pirmininkas. Nuo 1962 m. – įvairių ristūnų varžybų prizininkas. 1986-1990 m. Baltijos taurės varžybų 

laimėtojas, tarptautinių varžybų prizininkas. Lietuvos ristūnų varžybose yra laimėjęs daugiau negu 190 aukso 

medalių. 

        Palaidotas Mišniūnų (Ukmergės r.) kapinėse. 



ALGIRDAS ALEKNA 
 

(1941 04 12 Paskevitiškio k., Biržų apskr.. – 2003 09 05 Kernavėje) 

 

        Architektas, menininkas, filosofas ir paslapčių kolekcionierius. 

Domėjosi istorija, filosofija, religijomis, dvasiniais judėjimais, 

įvairiomis mantikos rūšimis, tarologija, kabalistika, netradiciniais 

gydymosi metodais, ekologinės statybos reikalais. Betgi A. Alekna 

daugiau laiko atidavė ekslibrisui, buvo vienas iš Vilniaus ekslibriso 

klubo steigėjų ir organizatorių. Baigė Biržų vidurinę ir Dailės 

mokyklas, studijavo Kauno politechnikos institute. Jaunojo 

architekto diplominis darbas buvo įvertintas SSRS pirmąja premija. 

         Gražiausius gyvenimo metus paskyrė Kernavei. Atsisakęs 

vadovaujančio darbo Vilniuje (dirbo Kolūkių projektavimo instituto 

architektų grupės vadovu) ir skaitomų paskaitų iš archeologijos 

teorijos Vilniaus inžineriniame statybos institute (dabar Gedimino 

technikos universitetas) Algirdas Alekna, 1984 metais laimėjęs Kernavės gyvenvietės ir joje esančių piliakalnių 

sutvarkymo konkursą, po dvejų metų persikėlė ten gyventi. Šiuolaikinės Kernavės architektūros veidas yra jo 

veiklos rezultatas.   

        Algirdas Alekna ypač domėjosi Lietuvos istorija, sukūrė 16 medalių ciklą, pavadinęs jį „Lietuvos, 

Lenkijos ir Kernavės didieji valdovai“. Šis ciklas, kurį architektas laikė svarbiausiu savo, kaip menininko, 

kūriniu po jo mirties perkeltas į Kernavės koplytėlę.  

        Kernavės gyventojai Algirdą Alekną laikė keistuoliu, matavusiu Kernavės energetinius laukus, 

nustatinėjusiu ir braižiusiu metafizines projekcijas, kaupusiu dvasinius patyrimus, rinkusiu nepaprastą galią 

turinčius daiktus.   

        Palaidotas Kernavės kapinėse. Jo kapą puošia jo paties sukurta skulptūra.  



ČESLOVAS KRIVAITIS 

(1921 07 18 Žebertonys, Kietaviškių vlsč., Trakų apskr. –  

2004 08 17 Kernavėje) 

        Lietuvių katalikų dvasininkas, monsinjoras, Širvintų krašto garbės 

pilietis (2000). 1928-1932 m. mokėsi Žebertonių pradžios mokykloje. Paskui 

mokėsi Gilučių pradžios mokykloje ir baigė ketverių metų pradžios 

mokyklos kursą.  1933 m.  įstojo į Kaišiadorių Valstybinės gimnazijos 

pirmąją klasę. Baigęs Kaišiadorių gimnazijos šešias klases ir išlaikęs 

patikrinamuosius egzaminus 1939 m. rugsėjo 6 d. įstojo į tarpdiecezinės 

Kauno kunigų seminarijos pirmąjį licėjinį kursą, 1945 m. baigė VDU 

Teolologijos fakultetą. Kaišiadorių vyskupas Teofilius Matulionis įšventino 

kunigu. 1945-1946 m. dirbo vikaru Žiežmarių parapijoje, 1946-1950 m. – 

klebonu Žilinų parapijoje. 1950-1961 m. Vilniaus arkyviskupijos kurijos 

kancleriu bei klebonu Vilniaus Šv. Mikalojaus parapijoje. 1961-1979 m. 

valdė Vilniaus arkivyskupiją. 1979-2004 m. dirbo klebonu Kernavės Švč. M. Marijos Škaplierinės parapijoje. 

Darbuodamasis Kernavėje atliko didžiulius bažnyčios ir aplinkos remontus, išgarsino Kernavę, pastatė aukštos 

meninės vertės paminklus. Jo rūpesčiu suremontuota bažnyčia, įrengtos Kryžiaus kelio stotys, pastatyta 

klebonija, parapijos namai, senojoje klebonijoje įkurtas sakralinis muziejus.  1965 m. popiežius Paulius VI 

suteikė jam Cubicularium intimum supra numerum (monsinjoro) titulą. 

        Palaidotas Kernavės bažnyčios šventoriuje. 

 

 

 

 

JANINA MARTINAITIENĖ 

(1945-04-09 Slabada, Ukmergės r.) 

 

        Pedagogė. Baigė Ukmergės 4-ąją vidurinę mokyklą. Prieš 50 

metų gavo paskyrimą į Širvintų kraštą. Šešerius metus dirbo kaimo 

mokykloje Šešuolėliuose, vėliau beveik 50 metų mokytojavo 

Širvintose.  1987–2011 m. buvo Širvintų vidurinės mokyklos 

direktorė. Nuoseklus jos ir kitų mokytojų darbas lėmė, kad mokykla 

tapo gimnazija. Išėjusi į užtarnautą poilsį, puoselėja sodybą Nečionių 

kaime, prie Širvintos upės. 

        2015 m. už  puikų ilgametį, kūrybingą vadybinį ir pedagoginį 

darbą, švietimo naujovių diegimą, sektiną pavyzdį ugdant jaunosios 

kartos dorovės, pilietines ir tautines nuostatas, meilę gimtajam kraštui, 

jo kultūrai ir kalbai, Širvintų krašto garsinimą Lietuvoje ir užsienyje 

Janinai Martinaitienei suteiktas Širvintų krašto garbės piliečio vardas.  
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IRVIS ŠEINIUS (Irvis Sheynius) 

(1922 03 10 Stokholmas (Švedija) - 2010 09 21) 

        Teisininkas, rašytojas, visuomenės veikėjas, Širvintų krašto garbės 

pilietis (2005). Irvis Šeinius gimė lietuvių rašytojo, diplomato, visuomenės 

veikėjo Igno Šeiniaus (1889−1959) ir švedės Gertrudos Sydoff šeimoje. 

Buvo jų vienturtis sūnus. 1929–1933 m. mokėsi Matėjaus pagrindinio 

lavinimo mokykloje, o 1933–1943 m. – Norra Latin (Šiaurinėje lotynų) 

gimnazijoje. Studijavo teisės mokslus Stokholmo aukštojoje mokykloje. 

Daugiau nei 40 metų dirbo teisėju Šiaurės Švedijoje, Haparandos mieste. 

Plačiai pagarsėjo savo sukurta kalinių socialinės reabilitacijos metodika. 

1994 m. grįžo į Stokholmą. Tarsi pratęsdamas tėvo diplomatinę veiklą, 

aktyviai įsijungė į „Rotary“ klubo veiklą, organizavo materialinę ir dvasinę pagalbą Širvintų krašto žmonėms. 

Su dideliu entuziazmu dalyvavo Švedijos ir Lietuvos draugijos veikloje, rėmė tėvo raštų leidimą. 

       Išleido autobiografinių apsakymų knygą „Du domarn“ („Tu, teisėjau“), eilėraščių rinkinį „Litauisk 

Lärdom“ („Lietuviška išmintis“), autobiografinį romaną „Nora Latin“ („Šiaurės Lotynija“). 

Į lietuvių kalbą išverstos dvi Irvio Šeiniaus knygos. 1997 m. Klaipėdoje išleista poezijos rinktinė „Lietuviška 

išmintis“ (iš švedų kalbos vertė Viktorija Abubekerovaitė-Heiskanen). Knygoje tarp kitų spausdinami 

eilėraščiai „Šeiniūnai“, „Daina Širvintose“, „Vilnius“.  

        Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Irvis Šeinius kone kasmet lankėsi Širvintose. 1995 m. jis įsteigė prie 

Širvintų rajono savivaldybės Švietimo skyriaus Igno Šeiniaus fondą gabiems vaikams remti. Šis fondas buvo 

nuolat papildomas Irvio Šeiniaus lėšomis. Nuo 1998 m. jis buvo Vaikų labdaros fondo „Širvinta“ garbės 

prezidentas. Irvis Šeinius buvo Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinės mokyklos Šeiniūniečių klubo rėmėjas. 

Jo dėka mokiniai galėjo pažinti literatūrinę Lietuvą, organizuoti įvairius renginius, turtinti muziejaus fondus. 

Rašytojas, visuomenės veikėjas Irvis Šeinius buvo tarsi Širvintų krašto ambasadorius Švedijos karalystėje. 

       Palaidotas Švedijoje. 
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HELENA VAICEKAUSKIENĖ 

(1944-12-06 Virvyčiai, Širvintų r.) 

        Pedagogė, Lietuvos ir Širvintų rajono politinė bei visuomenės veikėja, 

gimusi eilinių kolūkiečių Stefanijos ir Prano Balsiūnų šeimoje. Baigė  

Musninkų vidurinę mokyklą, įstojo į tuometinį Vilniaus pedagoginį institutą. 

1967 m. grįžo į gimtąją mokyklą ir dirbo septynerius metus. 1974 m. buvo 

paskirta Širvintų vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja. Čia dirbdama 

pasireiškė kaip puiki užklasinio darbo organizatorė, įdomių renginių 

sumanytoja ir įkvėpėja. Ne kartą skatinta padėkos raštais, jai suteiktas LTSR 

švietimo žymūno vardas. 1985 m. Helena Vaicekauskienė paskirta naujai 

įkurtos Širvintų 2-osios vidurinės mokyklos, kuri vėliau buvo pavadinta ,,Atžalyno” pagrindine mokykla, 

direktore ir jai vadovavo beveik 30 metų. 

        Helena Vaicekauskienė yra Lietuvos olimpinės akademijos komiteto garbės narė. Per 46 pedagoginio 

darbo metus pelnyta dešimtys apdovanojimų. Tarp jų ir A. Vienuolio-Žukausko vardo Šaulių sąjungos premija 

už šaulių veiklos populiarinimą. 2007 m. „Už pasiekimus žmogiškojo kapitalo ugdymo srityje“ Širvintų 

„Atžalyno“ pagrindinės mokyklos direktorė H. Vaicekauskienė pelnė Vilniaus apskrities Lietuvos Didžiojo 

kunigaikščio Gedimino nominacijos III laipsnio apdovanojimą. 2015 m., minint Širvintų miesto 540 metų 

jubiliejų, pedagogei  Helenai Vaicekauskienei suteiktas Širvintų krašto garbės pilietės vardas. 



HENRIKAS ORAKAUSKAS 
(1948 09 19, Vyžonose, Utenos r.) 

 

        Dailininkas skulptorius. 1974 m. baigė Telšių dailės technikumą ir įgijo 

meninio metalo apdirbimo specialybę. Šešerius melus dirbo restauratoriumi 

Vilniuje. Restauravo Šv. Jonų bažnyčios tabernakulį. Už šį darbą Maskvoje 

buvo suteikta II restauratoriaus metalisto kategorija. Pradėjo dalyvauti 

grupinėse parodose. 2001 m. priimtas į Lietuvos dailininkų sąjungą. Kūrė 

skulptūras iš vario ir dekoratyvinius reklaminius akcentus. Daugiausia 

menininko darbų puošia Kupiškį, kur jis gana ilgai gyveno. Darbų yra 

Šiauliuose, Utenoje, gimtosiose Vyžuonose, Zarasuose, Anykščiuose, 

Pasvalyje, Kernavėje, Vilniuje. Vyžuonų miestelį garsina medžio ir metalo 

skulptūrų ansamblis, skirtas pagerbti rašytojų Antano Masionio ir Broniaus 

Radzevičiaus atminimą. Kūrybai skulptorius naudoja įvairas medžiagas - 

metalą, medį.organinį stiklą. Šalia skulptūros dailininkui artima ir grafika. Šios srities darbų eksponuota 

personalinėse ir grupinėse parodose šalyje bei užsienyje. 

         Kernavėje, kur šiuo metu gyvena Henrikas Orakauskas, veikia nuolatinė jo kūrybos galerija-studija 

„Šulinys", kurioje eksponuojami dailininko darbai. 

 

 

 

 

 

 

STASĖ RULEVIČIENĖ 
(1948  Budrių k., Anykščių r.) 

        Dailės mokytoja ekspertė. Mokėsi Kavarsko 

vidurinėje mokykloje, o 1976 m. baigė Vilniaus dailės 

institutą. Nuo 1971 m. Širvintų Lauryno Stuokos-

Gucevičiaus gimnazijoje dėstė dailę. 

        Kartu su kolege Aldona Ragelskiene 1999 m. įkūrė 

dailės galeriją ,,Vieversys“. Nuo 2003 m. dirba ir Širvintų 

meno mokykloje. Joje įkurtas Dailės skyrius jau išleido 

kelias mokinių laidas, iš kurių ne vienas įstojo į Dailės 

akademiją. Tapybos pagrindus dėsto ir susibūrusiai 

suaugusiųjų žmonių grupei. Priklauso Širvintų meno draugijai, dalyvauja rajono ir respublikinėse parodose. 

        Paveiksluose dominuoja gėlės, laukiniai augalai ir motyvai. Didžiausia svajonė – atkurti tikrą vaikystės 

pievą ne tik tapyboje, bet ir realybėje. Mėgstamiausias nupieštas darbas  -  paveikslas su penkiomis aguonomis. 

Laisvalaikiu ne tik tapo, bet ir pina iš vytelių, domisi mezgimu, siuvimu ir parko želdinimu. 



ALDONA RAGELSKIENĖ 
 (1953, Pabradėje, Švenčionių r.) 

 

        Dailės mokytoja. Vilniaus universitete baigė matematikos studijas, bet 

pradėjusi dirbti, suprato, kad ją traukia menas. Įstojo į vakarinę dailės 

mokyklą, vėliau Dailės akademijoje baigė neakivaizdines vaizduojamosios 

dailės ir braižybos studijas. Pradėjo dirbti dailės mokytoja, su kolege Stase 

Rulevičiene įkūrė Širvintų meno galeriją ,,Vyturys“ ir Širvintų meno 

mokyklą. 

        Nors specialių keramikos studijų nėra baigusi, bet aktyviai ja užsiima, 

tapo. Keramikoje dominuoja smulkūs suvenyrai, o populiariausias tapybos 

žanras – portretas. Tiek su keramikos, tiek su tapybos darbais dalyvauja 

įvairiose rajono ir respublikinėse parodose, šventėse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KĘSTUTIS NORUŠIS 
(1961 04 10, Raseinių r.) 

        Bibliografas, kryždirbys. Mokėsi Raseinių r. Kalno gimnazijoje, 

vėliau baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą įgydamas 

bibliotekininko ir bibliografo specialybę. Pagal specialybę tedirbo 

kelis mėnesius. Su žmona persikėlė gyventi į Širvintas. Kurį laiką 

buvo Blaivybės draugijos atsakingasis sekretorius, vėliau Žemės ūkio 

technikos susivienijime dirbo dailininku, pradėjo kurti iš medžio. 

Kad gali gerai drožti, suprato, kai kunigo paprašytas išdrožė kryžių 

Šv. Mikalojaus bažnyčiai, vienai seniausių bažnyčių ne tik Vilniuje, 

bet ir Lietuvoje. Jo išdrožti kryžiai stovi Širvintų, Ukmergės, 

Švenčionių, Šalčininkų rajonų kaimuose, kai kurie iškeliavo į 

Vokietiją. Drožia ne tik kryžius, bet ir originalius vienetinius 

suvenyrus, dažnai buityje naudojamus daiktus, laikinuosius 

paminklus kapinėms. Dalyvauja rajono ir respublikinėse parodose. 

Yra Vilniaus regiono konkursinės liaudies meno parodos „Aukso 

vainikas 2017“ laureatas srityje ,, Už kryždirbystę“.   



ZOFIJA JABLONSKIENĖ 
(1945, Kreivinių k., Zarasų r.) 

        Mokytoja, etninės kultūros ir tradicijų puoselėtoja, juostų 

audimo meno propaguotoja, Vaikų dienos centro   savanorė. 

Dar kūdikystėje su tėvais persikraustė į Zarasus, kur ir baigė 

vidurinę mokyklą. Vėliau mokėsi Šiaulių pedagoginiame 

institute, kurį baigus pradėjo dirbti mokytoja. Nuo mažumės 

domėjosi audimu. Audimo meno išmokė mama. Tiek Zarasų, 

tiek dirbdama Širvintų mokyklose visą laiką vadovavo juostų 

audimo būreliams, kur mokė mergaites austi. Iki šiol 

mokytojos išmokytos audėjėlės dalyvauja įvairiose rajono ir respublikinėse parodose, konkursuose ir šventėse. 

Kartais ir pati mokytoja organizuoja juostų audimo šventes ir parodas, savanoriauja Širvintų vaikų dienos 

centre, Igno Šeiniaus premijos laureatė. 


