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 SAUSIS 

1 d. Naujieji metai 
Lietuvos vėliavos diena 
75 metai, kai gimė (1938 m.) mitologas, rašytojas, tautosakininkas, užrašęs kelias 
dešimtis tūkstančių tautosakos kūrinių Norbertas Vėlius. Mirė 1996 m. 
85 metai, kai gimė (1928 m.) prozininkas, žurnalistas, dramaturgas Albertas 
Laurinčiukas. Mirė 2012 m. 
85 metai, kai gimė (1928 m.) žodynininkas Kazys Pakalka. 

2 d. 55 metai, kai gimė (1958 m.) poetas, kritikas Vaidotas Daunys. Mirė 1995 m., palaidotas 
Rumšiškėse. 
100 metų, kai gimė (1913 m.) tapytojas Bronius Uogintas. Mirė 1988 m. 
165 metai, kai gimė (1848 m.) rusų indoeuropeistas, baltistas, Maskvos lingvistinės 
mokyklos pradininkas Filipas Fortunatovas. Mirė 1914 m. 

3 d. 90 metų, kai gimė (1923 m.) poetas Leonardas Matuzevičius. Mirė 2000 m. 
125 metai, kai gimė (1988 m.) lietuvių mokslininkas, augalininkystės ir bitininkystės 
specialistas Jonas Kriščiūnas. Mirė 1973 m. 

4 d. 370 metų, kai gimė (1643 m.) anglų fizikas ir matematikas, klasikinės fizikos pradininkas 
Izaokas Niutonas. Mirė 1727 m. 

6 d. Trys karaliai 
120 metų, kai gimė (1893 m.) poetas, prozininkas, kunigas Vincas Mykolaitis – Putinas. 
Mirė 1967 m. 
75 metai, kai gimė (1938 m.) aktorė Eugenija Pleškytė. Mirė 2012 m. 
 
85 metai, kai gimė (1928 m.) rusistas ir lituanistas, lyginamosios morfologijos specialistas 
Kazimieras Musteikis. 

7 d. 90 metų, kai gimė (1923 m.) poetas, nusipelnęs mokytojas Anzelmas Matutis. Mirė 1985 
m. 
40 metų, kai gimė (1973 m.) rašytojas, žurnalistas Rimvydas Stankevičius.  

10 d. 130 metų, kai gimė (1883 m.) rusų rašytojas Aleksejus Tolstojus. Mirė 1945 m. 

12 d. 385 metai, kai gimė (1628 m.) prancūzų rašytojas Šarlis Pero. Mirė 1703 m. 

13 d. Laisvės gynėjų diena 
70 metų, kai gimė (1943 m.) smuikininkas, pedagogas, muzikos kritikas Jurgis Dvarionas. 

16 d. 75 metai, kai gimė (1938 m.) tautosakininkas Stasys Skrodenis. 
130 metų, kai gimė (1883 m.) vokiečių baltistas Reinholdas Trautmanas. Mirė 1951 m. 
85 metai, kai gimė (1928 m.) vertėja, literatūrologė Galina Baužytė – Čepinskienė. 

17 d. 150 metų, kai gimė (1863 m.) rusų aktorius, režisierius, teatrologas Konstantinas 
Stanislavskis. Mirė 1938 m. 
100 metų, kai gimė (1913 m.) prozininkas Vytautas Tamulaitis. Mirė 1993 m. 

21 d. 75 metai, kai gimė (1938 m.) aktorė, liaudies artistė Rūta Staliliūnaitė. Mirė 2011 m. 

22 d. 225 metai, kai gimė (1788 m.) anglų poetas Džordžas Baironas. Mirė 1824 m. 
115 metų, kai gimė (1898 m. )žymus rusų kino režisierius, nusipelnęs meno veikėjas 
Sergejus Eizenšteinas. Mirė 1948 m. 

24 d. 195 metai, kai gimė (1848 m.) rusų tapytojas Vasilijus Surikovas. Mirė 1916 m. 
 

25 d. Šv. Pauliaus atsivertimas, Pusiaužiemis. 
75 metai, kai gimė (1938 m.) rusų aktorius, muzikantas, poetas Vladimiras Vysockis. 
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Mirė 1980 m. 
100 metų, kai gimė (1913 m.) literatūrologas, habilituotas daktaras Jurgis Lebedys. Mirė 
1970 m. 
 

26 d. Tarptautinė muitinių (muitininkų) diena 
80 metų, kai gimė (1933 m.) lietuvių vaikų poetas, vertėjas Martynas Vainilaitis. Mirė 
2006 m. 
105 metai, kai gimė (1908 m.) pedagogas, dialektologas, kraštotyrininkas Kazimieras 
Šaulys. Mirė 1993 m. 
 

27 d. 105 metai, kai gimė (1908 m.) filosofas, lietuvių katalikiškojo modernizmo atstovas, 
poetas Antanas Maceina. Mirė 1987 m. 

28 d. Europos duomenų apsaugos diena 
85 metai, kai gimė (1928 m.) rašytojas Kostas Kaukas. 
105 metai, kai gimė pedagogas, poetas Adomas Petras Jasas (Aušrūnas). 1933-1943 m. 
mokytojavo Kaišiadorių gimnazijoje. Mirė 2000 m. JAV. 

30 d. 60 metų, kai gimė (1953 m.) rašytojas Saulius Tomas Kondrotas. 

 VASARIS 

1 d. 700 metų, kai gimė (1313 m.) italų rašytojas Džovanis Bokačas. Mirė 1375 m. 
85 metai, kai gimė (1928 m.) senųjų raštų tyrėjas, gramatikos specialistas Vladas Žulys. 

2 d. Grabnyčios, Perkūno diena 
Kristaus paaukojimo šventė 

3 d. Šv. Blažiejus, Linų diena 
85 metai, kai gimė (1928 m.) kalbininkas Vytautas Būda. Mirė 2007 m. 
140 metų, kai (1873 m.) gimė pirmasis Kaišiadorių vyskupas Juozas Kukta. Mirė 1942 m., 
palaidotas Kaišiadoryse. 

4 d. 70 metų, kai gimė (1943 m.) poetas, eseistas, dramaturgas, kritikas, vertėjas  Sigitas 
Geda. Mirė 2008 m. 

5 d. Šv. Agota, Duonos diena 
8 d. 185 metai, kai gimė (1828 m.) prancūzų rašytojas, mokslinės fantastikos pradininkas 

Žiulis Vernas. Mirė 1905 m. 
75 metai, kai gimė (1938 m.) žodynininkė, frazeologijos tyrėja Klementina Vosylytė. 

10 d. Kinų naujieji metai 
115 metų, kai gimė (1898 m.) vokiečių rašytojas, teatro veikėjas Bertoldas Brechtas. 
Mirė 1956 m. 
105 metai, kai gimė (1908 m.) vaikų poetas, vertėjas Kazys Jakubėnas. Mirė 1950 m. 

11 d. Pasaulinė ligonių diena 
75 metai, kai gimė (1938 m.) kalbininkė, baltų ir lietuvių kalbų veiksmažodžių tyrėja Ema 
Geniušienė. 

12 d. Užgavėnės 

13 d. Pelenų diena 
110 metų, kai gimė (1903 m.) prancūzų rašytojas Žoržas Simenonas. Mirė 1989 m. 
85 metai, kai (1928 m.) gimė poetas ir vertėjas Vytautas Rudokas. Mirė 2006 m.  

14 d. Šv. Valentinas, Įsimylėjėlių diena 

16 d. Lietuvos Valstybės atkūrimo diena 
70 metų, kai gimė (1943 m.) prozininkė Bitė Vilimaitė. 
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18 d. 85 metai, kai gimė (1928 m.) poetas Vytautas Šavelis. Mirė 1996 m. 

19 d. 540 metų, kai gimė (1473 m.) lenkų astronomas, matematikas, ekonomistas Mikalojus 
Kopernikas. Mirė 1543 m. 

21 d. Tarptautinė gimtosios kalbos diena 

23 d. 90 metų, kai gimė (1923 m.) poetas Petras Gaulė. Mirė 1993 m. 
110 metų, kai gimė (1903 m.) čekų rašytojas Julius Fučikas. Mirė 1943 m. 

24 d. Estijos Nepriklausomybės diena 
Šv. Motiejus, Vieversio diena 

27 d. 90 metų, kai (1923 m.) gimė kunigas, poetas  Pranas Genevičius. Nuo 1972 m. iki mirties 
klebonavo Darsūniškyje. Mirė 2003 m.  

 KOVAS 

1 d. 105 metai, kai gimė (1908 m.) kultūros veikėjas Juozas Banaitis. Mirė 1967 m. 

2 d. 120 metų, kai gimė (1893 m.) istorikas, vertėjas, literatūros tyrinėtojas Juozas Žiugžda. 
Mirė 1979 m. 

3 d. Tarptautinė rašytojų diena 
60 metų, kai gimė (1953 m.) poetas, dramaturgas, prozininkas Juozas Erlickas. 

4 d. Šv. Kazimieras, Kovarnių diena 
335 metai, kai gimė (1678 m.) italų kompozitorius, vienas didžiausių baroko epochos 
muzikų Anatolijus Vivaldis. Mirė 1741 m. 
90 metų, kai gimė (1923 m.) poetas Jonas Lapašinskas. Mirė 1997 m. 

5 d. 160 metų, kai gimė (1853 m.) amerikiečių rašytojas ir iliustruotojas Hovardas Pailas. 
Mirė 1911 m. 

6 d. 80 metų, kai gimė (1993 m.) poetas, prozininkas, vertėjas Henrikas Algis Čigriejus. 
110 metų, kai gimė (1903 m.) literatas Kazys Inčiūra. Mirė 1952 m. 

8 d. Tarptautinė moters diena 

9 d. 85 metai, kai gimė (1928 m.) rašytojas Leonas Bušma. 

10 d. 40-ties paukščių diena 
120 metų, kai gimė (1893 m.) architektas Vytautas Lansbergis – Žemkalnis. Mirė 1993 
m. 

11 d. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena 

13 d. 130 metų, kai pradėtas leisti (1883 m.) laikraštis „Aušra“. Ėjo 1883-1886 m. 
115 metų, kai gimė (1898 m.) poetas Kazys Genys. Mirė 1979 m. 
100 metų, kai gimė (1913 m.) rusų vaikų literatūros klasikas , poetas, dramaturgas 
Sergejus Michalkovas. Mirė 2009 m.   

14 d. 90 metų, kai gimė (1923 m.) mokytoja, žurnalistė, prozininkė, publicistė Rūta 
Mickevičiūtė – Vildžiūnienė. Mirė 2000 m. 

15 d. Europos vartotojų diena 

16 d. Knygnešio diena 

17 d. 70 metų, kai gimė (1943 m.) dailininkas Kazys Rimtas Tarabilda. 
75 metai, kai gimė (1938 m.) aktorė Nijolė Gelžinytė. 

19 d. Šv. Juozapas, Pempės šventė 
Kliento diena 
130 metų, kai gimė (1883 m.) prozininkas, dramaturgas, poetas, kritikas Kazys Puida. 
Mirė 1945 m. 

20 d. Žemės diena 
Pavasario lygiadienis 
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185 metai, kai gimė (1828 m.) norvegų rašytojas Henrikas Ibsenas. Mirė 1906 m. 
90 metų, kai gimė (1923 m.) poetė Bronė Liniauskienė. 

21 d. Pasaulinė poezijos diena 
Tarptautinė lėlininkų diena 

22 d. Pasaulinė vandens diena 
145 metai, kai gimė (1868 m.) rašytojas, filosofas Vydūnas (tikr. Vilhelmas Storosta). 
Mirė 1953 m. 
90 metų, kai (1923m.) gimė mokytoja, literatė, vertėja Joana Paulavičiūtė-Daunienė. 
Nuo 1966 m. iki mirties gyveno Rumšiškėse. Mirė 2007. 

23 d. Pasaulinė meteorologijos diena 

25 d. Blovieščiai, Gandro šventė 
Apsireiškimas Šv. Mergelei Marijai 

26 d. 530 metų, kai gimė (1483 m.) italų dailininkas, architektas Rafaelis (Raffaelo Santi). Mirė 
1520 m. 
40 metų, kai gimė (1973 m) prozininkas ir dramaturgas Marius Ivaškevičius 

27 d. Tarptautinė teatro diena 
145 metai, kai gimė (1868 m.) rusų rašytojas Maksimas Gorkis. Mirė 1936 m. 

29 d. Lietuvos įstojimo (2004 m.) į NATO diena 

30 d. 160 metų, kai gimė (1853 m.) olandų tapytojas, grafikas Vincentas van Gogas. Mirė 1890 
m. 

31 d. Velykos 

 BALANDIS 

1 d. Juokų arba melagių diena 
Pasaulinė paukščių diena. 
 140 metų, kai gimė (1873 m.) rusų kompozitorius, pianistas Sergejus Rachmaninovas. Mirė 1943 
m. 
75 metai, kai gimė (1938 m) rašytojas, žurnalistas, redaktorius Laimonas Inis.  

2 d. Tarptautinė vaikų  knygos diena 
4 d. Lankomiausio puslapio diena 

195 metai, kai (1818 m.) gimė anglų rašytojas Tomas Main Ridas. Mirė 1883 m. 
6 d. Saugaus eismo diena 
7 d. Pasaulinė sveikatos diena 
12 d. Tarptautinė aviacijos ir kosmonautikos diena 

190 metų, kai gimė (1823 m.) rusų dramaturgas Aleksandras Ostrovskis. Mirė 1886 m. 
13 d. 85 metai, kai gimė (1928 m.) kultūrologas Vytautas Jakelaitis. 
15 d. Kultūros diena 

55 metai, kai gimė (1958 m.) kalbininkė, habilituota mokslų daktarė, profesorė Rūta 
Marcinkevičienė. 

16 d. 130 metų, kai gimė (1883 m) tarpukario Lietuvos politinis veikėjas, istorikas, pirmosios 
Vyriausybės vadovas Augustinas Voldemaras. Mirė 1942 m. 
115 metų, kai gimė (1898 m.) rašytojas Antanas Tulys. Mirė 1977 m. 

18 d. Tarptautinė paminklų apsaugos diena 
Pasaulinė radijo mėgėjų diena 
105 metai, kai gimė (1908 m.) dailininkas Rimtas Kalpokas. Mirė 1999 m. 

23 d. Jorė, Jurginės, Ganiklio diena 
Pasaulinė knygos ir autorinių teisių diena 
105 metai, kai gimė (1908 m.) kalbininkas, filologijos mokslų kandidatas Jonas Kruopas. Mirė 
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1975 m. 

24 d. Tarptautinė jaunimo solidarumo diena 

25 d. Daržų diena, šv. Morkus 
100 metų, kai gimė (1913 m.) aktorė, liaudies artistė Monika Mironaitė. Mirė 2002 m.  

26 d. Pasaulinė intelektinės nuosavybės diena 

27 d. Medicinos darbuotojų diena 
Pasaulinė grafinio dizaino diena 
150 metų, kai gimė (1863 m.) rašytojas Ksaveras Sakalauskas – Vanagėlis. Mirė 1938 m. 
 

28 d. Pasaulinė darbuotojų saugos ir sveikatos diena 
105 metai, kai gimė (1908 m.) lietuvių meninio vertimo klasikas Dominykas Urbas. Mirė 1996 m. 

29 d. Tarptautinė šokio diena 

30 d. Valpurgijos naktis 
Tarptautinė veterinarijos diena 
130 metų, kai gimė (1883 m.) čekų rašytojas Jaroslavas Hašekas. Mirė 1923 m. 

 GEGUŽĖ 

1 d. Tarptautinė darbininkų diena 
Gegutės diena 
Lietuvos įstojimo (2004 m.) į Europos Sąjungą diena 
85 metai, kai gimė (1928 m.) lietuvių teatro ir kino aktorius Leonardas Zelčius. 

2 d. 140 metų, kai gimė (1873 m.) poetas Jurgis Baltrušaitis. Mirė 1944 m. 
3 d. Saulės diena 

Pasaulinė spaudos laisvės diena 

4 d. Šv. Florijonas, Gaisrų sergėtojo diena 
Gatvės muzikos diena 
85 metai, kai gimė (1928 m.) kalbininkė, humanitarinių mokslų daktarė Aldona 
Jonaitytė. 

5 d. Motinos diena 
195 metai, kai gimė (1818 m.) marksizmo pradininkas Karlas Marksas. Mirė 1883 m. 

7 d. Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena 
180 metų, kai gimė (1833 m.) vokiečių kompozitorius, pianistas, dirigentas Johanesas 
Bramsas. Mirė 1897 m. 
55 metai, kai gimė (1958 m.) kalbininkas, pedagogas, leidėjas, žurnalistas, humanitarinių 
mokslų daktaras Stasys Tumėnas 

8 d. Tarptautinė raudonojo kryžiaus diena 
Šv. Stanislovas, Cibulinis 
Lietuvos muitinės įkūrimo diena 
Antrojo pasaulinio karo aukų atminimo diena 
125 metai, kai (1888) gimė mokytojas, muziejininkas, spaudos darbuotojas, tautosakininkas 
Stasys Tijūnaitis. Mirė 1966 m. Pravieniškėse 

9 d. Europos diena 

12 d. Tarptautinė slaugytojų diena 
80 metų, kai gimė (1933 m.) rusų poetas Andrejus Voznesenskis. Mirė 2010 m. 

13 d. Meilės diena, deivės Mildos šventė 
70 metų, kai gimė (1943 m.) poetas ir vertėjas Algimantas Mikuta. 

14 d. 85 metai, kai (1928 m.) Žaliojo Ostempo kaime gimė daugkartinis sunkaus svorio bokso 

čempionas bei treneris Algirdas Šocikas. Mirė 2012 m. lapkričio 21 d.  
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Palaidotas Kauno Petrašiūnų kapinėse. 
15 d. Steigiamojo seimo diena 

Tarptautinė šeimos diena 
Šv. Izidorius, Sėjos pabaiga 
85 metai, kai gimė (1928 m.) rašytojas Pranas Treinys. 
120 metų, kai gimė (1893 m.) poetas, žurnalistas Vladas Rekašius. Mirė 1920 m. 

16 d. Pasaulinė informacinės visuomenės diena 
Tarptautinė diena prieš homofobiją 
170 metų, kai gimė (1843 m.) gydytojas, kultūros ir sporto veikėjas Vilius Buožis. Mirė 
1909 m. 
140 metų, kai gimė (1873 m.) prancūzų rašytojas, visuomenės veikėjas Anri Barbiusas. 
Mirė 1935 m. 

18 d. Tarptautinė muziejų diena 
Tarptautinė žavėjimosi augalais diena 
965 metai, kai gimė (1048 m.) persų ir tadžikų poetas Omaras Chajamas. Mirė 1122 m. 
165 metai, kai gimė (1848 m.) žymus lietuvių kalbininkas Kazimieras Jaunius. Mirė 1908 
m. 

19 d. Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės diena 
Pasaulinė Hepatito diena 

20 d. Kauno diena 
Pasaulinė metrologų diena 
70 metų, kai gimė (1943 m.) poetas Vytautas Skripka 

21 d. Pasaulinė kultūrų puoselėjimo diena 
22 d. Tarptautinė biologinės įvairovės diena 

200 metų, kai gimė (1813 m.) vokiečių kompozitorius Richardas Vagneris. Mirė 1883 m. 
27 d. 115 metų, kai gimė (1898 m.) JAV šokėja, pedagogė, moderniojo šokio pradininkė 

Izadora Dunkan. Mirė 1927 
28 d. 70 metų, kai gimė (1943 m.) rašytojas, socialinių mokslų daktaras, docentas, visuomenės 

veikėjas Vytautas Martinkus 
31 d. 85 metai, kai gimė (1928 m.) lietuvių dirigentė, pianistė, nusipelniusi artistė Margarita 

Dvarionaitė. Mirė 2008 m. 
 BIRŽELIS 

1 d. Tarptautinė vaikų gynimo diena 
Vasaros pradžia 
65 metai, kai gimė (1948 m.) poetė, rašytoja, tapytoja Onė Baliukonė. Mirė 2007 m. 

2 d. Tėvo diena 
3 d. Sąjūdžio diena 
4 d. Tarptautinė agresijos prieš vaikus diena 
5 d. Pasaulinė aplinkos apsaugos diena 

115 metų, kai gimė (1898 m.) ispanų rašytojas Frederikas Garsija Lorka. Mirė 1936 m. 
7 d. 165 metai, kai gimė (1848 m.) prancūzų tapytojas, grafikas, skulptorius Polis Gogenas. 

Mirė 1903 m. 
75 metai, kai gimė (1938 m.) dailininkė, keramikė Gražina Degutytė – Švažienė. 
105 metai, kai gimė (1908 m.) prozininkas Aleksandras Gudaitis – Guzevičius. Mirė 1969 
m. 

13 d. Šv. Antanas, Šienapjūtė 
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60 metų, kai gimė (1953 m .) poetas, prozininkas Donaldas Kajokas.  
80 metų, kai gimė (1933 m.) poetė, dramaturgė, vertėja Irena Jašinskaitė 

14 d. Gedulo ir vilties diena 
Tarptautinė blogerių diena 

15 d. Okupacijos ir genocido diena 
170 metų, kai gimė (1843 m.) norvegų kompozitorius, dirigentas, pianistas Edvardas 
Grygas. Mirė 1907 m. 
80 metų, kai gimė (1933 m) kritikas Jonas Bielinis. Mirė 1993 m. 

22 d. Vasaros saulėgrįža 
115 metai, kai gimė (1898 m.) vokiečių rašytojas Erikas Marija Remarkas. Mirė 1970 m. 

24 d. Joninės (Rasos) 
175 metai, kai gimė (1838 m.) lenkų tapytojas, nutapęs paveikslą „Žalgirio mūšis“ Jonas 
Mateika. Mirė 1893 m. 

27 d. 85 metai, kai gimė (1938 m.) rašytojas Antanas Bieliauskas. Mirė 2005 m. 

29 d. Šv. Petras ir Povilas 
Lietuvos pasieniečių diena 

 LIEPA 

1 d. 90 metų, kai gimė (1923 m.) poetas Kostas Kubilinskas. Mirė 1962 m. 

3 d. 130 metų, kai gimė (1883 m.) austrų rašytojas Fransas Kafka. Mirė 1924 m. 

6 d. Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena 
85 metai, kai gimė (1928 m.) poetė Janina Degutytė. Mirė 1990 m. 

15 d. Žalgirio mūšio diena 

16 d. Škaplierinė 

17 d. Pasaulio lietuvių vienybės diena 
Dariaus ir Girėno žuvimo diena 
Sistemų administratoriaus diena 
80 metų kai (1933 m.) Soldino miške, Lenkijoje žuvo lakūnai Steponas Darius ir Stasys 
Girėnas 

20 d. Tarptautinė šachmatų diena 
Perkūno, Šv. Elijaus debesų valdytojo diena 
130 metų, kai gimė (1883 m.) spaudos darbuotojas Petras Ruseckas. Mirė 1945 m. 
90 metų, kai (1923 m.) gimė kunigas, vertėjas, Kaišiadorių vyskupijos katechetinių kursų 
vedėjas Česlovas Kavaliauskas. Mirė 1997 m. 

29 d. Šv. Morta, Griaustinio diena 

 RUGPJŪTIS 
2 d. Ubagų diena, Porciunkulė, Šv. Mergelės angeliškosios šventė 

3 d. 85 metai, kai (1928 m.) gimė poetas Antanas Činga. Nuo 1966 m. iki mirties gyveno 
Kalviuose. Mirė 1998 m., palaidotas Kalviuose. 

5 d. 85 metai, kai gimė (1928 m.) lietuvių kino operatorius Jonas Gricius. 

6 d. Kristaus atsinaujinimas 

7 d. 155 metai, kai gimė (1858 m.) visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas Martynas 
Jankus. Mirė 1946 m. 

10 d. Šv. Laurynas, paskutinioji perkūno diena 
70 metų, kai gimė (1943 m.) prozininkas, eseistas Stasys Kašauskas. 
105 metai, kai gimė (1908 m.) poetas, prozininkas Albinas Andrulionis. Mirė 1986 m. 
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12 d. Tarptautinė jaunimo diena 
90 metų, kai gimė (1923 m.) poetė, prozininkė, dramaturgė, režisierė, aktorė Birutė 
Pūkelevičiūtė. Mirė 2007 m. 

15 d. Žolinė, Šv. Mergelės Marijos dangun ėmimo šventė 

16 d. Šv. Rokas, Pjūties pabaiga 

17 d. 65 metai, kai gimė (1948 m.) literatūros kritikas, spaudos darbuotojas Valentinas Eimutis 
Sventickas. 

20 d. 100 metų, kai gimė (1913 m.) lietuvių literatūros tyrinėtoja, pedagogė, Meilė Lukšienė – 
Matjošaitytė. Mirė 2009 m. 
 

23 d. Juodojo kaspino diena, Baltijos kelias 
90 metų, kai gimė (1923 m.) literatūros tyrinėtoja Regina Mikšytė. Mirė 2000 m. 

24 d. Šv. Baltramiejus, Gandrų išskridimo diena 
110 metų, kai gimė (1903 m.) poetas, vertėjas Jonas Radzevičius. Mirė 1962 m. 

31 d. Laisvės diena. Prieš 20 metų (1993 m.) iš Lietuvos išvestas paskutinis Rusijos 
kariuomenės dalinys.  
Interneto dienoraščių (blogų) diena 

 RUGSĖJIS 

1 d. Mokslo ir žinių diena 

5 d. 65 metai, kai gimė (1948 m.) aktorė Vaiva Mainelytė. 
75 metai, kai gimė (1938 m.) kompozitorius Teisutis Makačinas. 

8 d. Švč. M. Marijos gimimo diena (Šilinės) 
Vytauto Didžiojo karūnavimo ir Padėkos už Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės 
apgynimą diena 
Tarptautinė raštingumo diena 

9 d. 185 metai, kai gimė (1928 m.) rusų rašytojas Levas Tolstojus. Mirė 1910 m. 

10 d.  35 metai, kai (1978 m.) Kaišiadoryse gimė Ramūnas Šiškauskas, krepšininkas 
Pasaulinė savižudybių prevencijos diena 
1991 m. Lietuvos Respublika priimta į Europos Sąjungos ir Bendradarbiavimo 
organizaciją 

13 d. Programuotojų diena 

14 d. 80 metų, kai gimė (1923 m.) dailininkas, grafikas Algimantas Švažas. Mirė 2003 m. 

16 d. Tarptautinė ozono sluoksnio apsaugos diena 
125 metai, kai gimė (1888 m.)suomių rašytojas, Nobelio premijos laureatas Fransas 
Emilis Silanpė. Mirė 1964 m. 

18 d. 75 metai, kai gimė (1938 m.) filosofas, humanitarinių mokslų daktaras Krescencijus 
Stoškus. 

22 d. Baltų vienybės diena 
Rudens lygė (lygiadienis) 

23 d. Lietuvos žydų genocido diena 
110 metų, kai gimė (1903 m.) pedagogas, visuomenės veikėjas Jonas Laužikas. Mirė 1980 
m. 

26 d. Europos kalbų diena 
115 metų, kai gimė (1898 m.) JAV kompozitorius, pianistas Džordžas Geršvinas. Mirė 
1937 m. 

29 d. Šv. Mykolas 
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Pasaulinė širdies diena 

30 d. Šv. Jeronimas, Tarptautinė vertėjų diena 

 SPALIS 

1 d. Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena 
Pasaulinė vegetarų diena 
Pasaulinė muzikos diena 

2 d. Angelų sargų arba Policijos diena 

3 d. 555 metai, kai gimė (1458 m.) Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio, Lenkijos Karaliaus 
Kazimiero sūnus Kazimieras. Mirė 1484 m. 

4 d. Pasaulinė gyvūnijos diena, šv. Pranciškus 
120 metų, kai gimė (1893 m.) aviatorius Stasys Girėnas. Mirė 1933 m. 
55 metai, kai (1958 m.) gimė Vilniaus universiteto bibliotekos generalinė direktorė, 
Komunikacijos fakulteto Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto profesorė 
Audronė Glosienė. Mirė 2009 m. Mokėsi Stabintiškių pradinėje mokykloje, mokslus tęsė 
Kaišiadorių rajono Rumšiškių, į kurias atsikėlė gyventi šeima, vidurinėje mokykloje. 

5 d. Tarptautinė mokytojų diena 
Kūno kultūros ir sporto diena 
300 metų, kai gimė (1713 m) prancūzų švietėjas, filosofas, literatūros ir meno kritikas, 
rašytojas Deni Didro. Mirė 1789 m. 
85 metai, kai gimė (1923 m.) rašytojas, kritikas Alfonsas Bieliauskas  
Pieš 25 m. Trispalvė ir himnas – V. Kudirkos „Tautinė giesmė“- įteisinti kaip valstybės 
simboliai 

9 d. Pasaulinė pašto diena 
105 metai, kai gimė (1908 m.) kompozitorius, choro dirigentas Jonas Švedas. Mirė 1971 
m. 
80 metų, kai gimė (1933 m.) kompozitorius, pedagogas, kultūros ir meno veikėjas 
Rimvydas Dionizas Žigaitis. Mirė 2010 m. 

10 d. Pasaulinė psichinės sveikatos diena 
Vietos savivaldos diena 
Pasaulinė regėjimo diena 
200 metų, kai gimė (1813 m.) italų kompozitorius Džiuzepė Verdis. Mirė 1901 m. 
65 metai, kai gimė (1948 m.) poetas, prozininkas, vertėjas Rimantas Vanagas. 

11 d. 85 metai, kai gimė (1928 m.) smuikininkas, dirigentas, orkestrų vadovas, profesorius 
Saulius Sondeckis. 

13 d. 140 metų, kai gimė (1873 m.) vargonininkas, dainininkas  (tenoras) Mikas Petrauskas. 
Mirė 1937 m. 
90 metų, kai gimė (1923 m.) kalbininkė Sofija Kėzytė. 
65 metai, kai gimė (1948 m.) pedagogė, redaktorė Genovaitė Irtmonienė. 

14 d. Karaliaus Mindaugo vardo diena 
Pasaulinė standartizacijos diena 

15 d. Pasaulinė baltosios lazdelės diena 
Šv. Teresė 
80 metų, kai gimė (1933 m.) dramaturgas, prozininkas Juozas Glinskis. 

18 d. 120 metų, kai gimė (1893 m.) tapytojas, grafikas, scenografas Adomas Galdikas. Mirė 
1969 m. 

20 d. Pasaulinė statistikos diena 
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85 metai, kai gimė (1928 m.) prozininkas Mykolas Sluckis. 

22 d. 75 metai, kai gimė (1938 m.) kino kritikas Skirmantas Valiulis. Mirė 2011 m. 

24 d. Jungtinių tautų organizacijos diena 
Tarptautinė informacinių technologijų plėtros diena 
110 metų, kai gimė (1903 m.) rašytojas, pedagogas Konstantinas Bajerčius. Mirė 1946 
m.  

25 d. Konstitucijos diena 
75 metai, kai gimė (1938 m.) poetas, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, Lietuvos kaimo 
rašytojų sąjungos pirmininkas Kostas Federavičius. 
175 metai, kai gimė (1838 m.) prancūzų kompozitorius, realistinės operos kūrėjas 
Georges Bizet. Mirė 1875 m. 
 

28 d. 220 metų, kai gimė (1793 m.) istorikas, švietėjas, tautinio atgimimo žadintojas Simonas 
Daukantas. Mirė 1864 m. 
65 metai, kai gimė (1948 m.) kalbininkas, senųjų raštų tyrėjas Juozas Karaciejus. 

 LAPKRITIS 
 

1 d. Visų šventųjų diena 
Pasaulinė vegetarų diena (žmonės, kurie maitinasi vien augalinės kilmės maistu) 
 

2 d. Mirusiųjų atminimo diena, Vėlinės, Ilgės 
 

3 d. 85 metai, kai gimė (1928 m.) aktorius, poetas Kęstutis Genys. Mirė 1998 m 

5 d. Vaižgantas (senovės lietuvių dievas, skatinantis augmenijos augimą ir derlių) 
75 metai, kai gimė (1938 m.) humoristas, satyrikas, prozininkas Jurgis Gimberis. 
 

6 d. 75 metai, kai gimė (1938 m.) rašytojas, tapytojas Leonardas Gutauskas. 
 

7 d. 100 metų, kai gimė (1913 m.) prancūzų rašytojas Albertas Kamiu. Mirė 1960 m. 
 

8 d. Europos sveikos mitybos diena  
 

11 d. Šv. Martynas, paskutinė rudens šventė 
195 metai, kai gimė (1818 m.) rusų rašytojas Ivanas Turgenevas. Mirė 1883 m.  

13 d. Tarptautinė geografinių informacinių sistemų diena 
 

14 d. Pasaulinė diabeto diena 
Karaliaus Mindaugo žūties diena 
 

16 d. Tarptautinė tolerancijos diena 
120 metų, kai gimė (1893 m.) poetas, dramaturgas, vertėjas Kazys Binkis. Mirė 1942 m.  

18 d. Latvijos nepriklausomybės diena 
Europos supratimo apie antibiotikus diena 
110 metų, kai gimė (1903 m.) skulptorius Bernardas Bučas. Mirė 1979 m. 
 

20 d. 70 metų, kai gimė (1943 m.) poetė, dramaturgė, scenaristė Violeta Palčinskaitė. 



Kaišiadorių rajono savivaldybės viešoji biblioteka 

155 metai, kai gimė (1858 m.) švedų rašytoja Selma  Lagerliof. Mirė 1940 m. 

21 d. Pasaulinė sveikinimosi diena 
Pasaulinė televizijos diena 
75 metai, kai gimė (1938 m.) rašytojas, publicistas, žurnalistas, redaktorius Romas 
Sadauskas 

22 d. Šv. Cecilija 
85 metai, kai gimė (1928 m.) prozininkas, poetas Juozas Marcinkus. Mirė 2004 

23 d. Lietuvos karių diena 
Šv. Klemensas, Žvejų diena 

25 d. Šv. Kotryna, Senbernių diena 
Tarptautinė kovos prieš moterų prievartą diena 

26 d. Šv. Silvestras 
60 metų, kai gimė (1953 m.) poetas, vertėjas Antanas A. Jonynas. 
75 metai, kai gimė (1938 m.) kalbininkas, humanitarinių mokslų daktaras Jonas 
Klimavičius.  

30 d. Šv. Andriejus, Saulės grįžtuvių laukimo pradžia 
Mažosios Lietuvos diena 
Advento pradžia 
105 metai, kai gimė (1908 m.) literatūros tyrinėtojas, žurnalistas, redaktorius, rašytojas 
Julius Būtėnas. Mirė 1999 m. 

 GRUODIS 

1 d. Pasaulinė AIDS diena 

2 d. 70 metų, kai gimė (1943 m.) dainininkė (sopranas) Giedrė Kaukaitė. 
100 metų, kai gimė (1913 m.) istorikas, žurnalistas, redaktorius Vincas Trumpa. Mirė 
2002 m. 

3 d. Tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena 
115 metų, kai gimė (1898 m.) skulptorius Robertas Antinis. Mirė 1981 m. 
85 metai, kai gimė (1928 m.) poetas Eduardas Selelionis. Mirė 1993 m 

7 d. Tarptautinė civilinės aviacijos diena 
Šv. Ambraziejus 
90 metų, kai gimė (1923 m.) lietuvių literatūros tyrinėtojas Vincas Auryla. Mirė 2009 m. 

8 d. Švč. Mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo šventė 

9 d. Tarptautinė antikorupcijos diena 

10 d. Žmogaus teisių diena 
Futbolo diena 
Nobelio diena 

12 d. 85 metai, kai gimė (1928 m.) kirgizų rašytojas Čingizas Aitmatovas. Mirė 2008 m. 

19 d. 150 metų, kai gimė (1863 m.) pedagogas, rašytojas, kultūros veikėjas Pranas Mašiotas. 
Mirė 1940 m. 

20 d. 110 metų, kai gimė (1903 m.) estrados dainininkas, solistas Antanas Šabaniauskas. Mirė 
1987 m 

21 d. Žiemos saulėgrįža, Elnio devyniaragio šventė 

22 d. 155 metai, kai gimė (1858 m.) italų kompozitorius Džakomas Pučunis. Mirė 1924 

24 d. Šv. Kūčios 
215 metų, kai gimė (1798 m.) lenkų rašytojas Adomas Mickevičius. Mirė 1855 m. 
80 metų, kai gimė (1933 m.) lietuvių kalbininkė , mokslų daktarė Petronėlė Bikulčienė. 
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Parengė  Ona Tomkuvienė 

 

 

 

 

 

25 d. Kalėdos 

26 d. Kalėdos (antra diena)  
Šv. Steponas 

31 d. Blogų minčių atsikratymo diena 
155 metai, kai gimė (1858 m.) prozininkas, poetas, publicistas, kritikas, vertėjas, 
laikraščio „Varpas“ redaktorius, vienas iš lietuvių tautinio sąjūdžio ideologų Vincas 
Kudirka. Mirė 1899 m. 
55 metai, kai gimė (1958 m.) poetė, vertėja Nijolė Simona Pukinskaitė. 
 

  


