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A P I E  A U T O R I U S

Apie autorius

Alma Aleknavičienė – bibliotekininkė.

Rita Balkutė – etnologė, Lietuvos liaudies kultūros centro darbuotoja.

Jonas Bieliakas – zootechnikas.

Bronislava Bieliakienė – pradinių kl. mokytoja metodininkė.

Stanislovas Buchaveckas – istorikas, kraštotyrininkas, Lietuvos gy-
ventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vyr. specialistas, 
„Lietuvos valsčių“ serijos redaktorius, monografijos „Musninkai. 
Kernavė. Čiobiškis“ vyr. redaktorius sudarytojas.

Aldona Černiauskienė – pradinių kl. mokytoja.

Napoleonas Dailidėnas – pradinių kl. mokytojas.

Jonas Ertmanas – rezistentas.

Kęstutis Genys – kunigas.

Bronius Gimžauskas – kunigas, dirbęs Vepriuose.

Janina Gineikienė – bibliotekininkė, kraštotyrininkė.

Asta Giniūnienė – menotyrininkė, humanitarinių m. daktarė.

Almutė Gražulienė – baletmeisterė, pedagogė.

Irena Grigaliūnienė (Puzinavičiūtė) – pensininkė.

Romas Gružauskas – gydytojas chirurgas. 

Steponas Jankeliūnas – agronomas, socialinių m. daktaras, ūkininkas.

Lionė Melanija Jankeliūnienė – lietuvių k. mokytoja.

Jonas Jurkūnas – mokytojas, kraštotyrininkas.

Irena Kalvelienė (Kaveckaitė) – pradinių kl. mokytoja.

Lidija Kavaliauskienė – kartografė, VU mokslo darbuotoja.

Vanda Kirlienė (Daunoravičiūtė) – inžinierė, tremtinė.

Libertas Klimka – etnologas, mokslo istorikas, fizinių m. daktaras, 
VPU profesorius, Valstybinės J. Basanavičiaus premijos laureatas.

Edita Korzonaitė – tautosakininkė, humanitarinių m. daktarė, „Lie-
tuvos valsčių“ serijos tautosakos sk. redaktorė.

Rimvydas Kunskas – geografas, fizinių m. daktaras, daugelio kraš-
totyros ekspedicijų dalyvis, Valstybinės J. Basanavičiaus premijos 
laureatas.

Zofija Kuodytė – mokytoja.

Kazimieras Lukoševičius – inžinierius kelininkas.
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Vincas Lukša – lietuvių k. mokytojas.

Venantas Mačiekus – ekonomistas, VU lektorius, kraštotyrininkas, 
Valstybinės J. Basanavičiaus premijos laureatas, šios ir dar septynių 
„Lietuvos valsčių“ serijos monografijų vyr. redaktorius sudarytojas.

Petras Malinauskas – tremtinys, pensininkas, kelių knygų autorius.

Nijolė Marcinkevičienė – etnologė, Lietuvos liaudies kultūros centro 
darbuotoja.

Regina Marozienė – etnomuzikologė, humanitarinių m. daktarė.

Aldona Medonienė – lietuvių k. mokytoja.

Kazys Morkūnas – kalbininkas, humanitarinių m. daktaras, ilgametis 
Lietuvių kalbos instituto darbuotojas.

Vilma Mulevičiūtė – Ukmergės kultūros centro vyr. specialistė.

Janina Musnickienė (Lukoševičiūtė) – fizinio lavinimo mokytoja. 

Alfas Pakėnas – lituanistas, muziejininkas.

Jonas Palaima – ūkininkas, tremtinys.

Klemensas Palaima – agronomas daržininkas, biomedicinos m. daktaras.

Nijolė Paškauskienė – mokytoja, fotografė.

Juozas Paškevičius – geologas, fizinių m. habil. daktaras, profesorius.

Algirdas Paštukas – inžinierius.

Daiva Patalauskaitė – botanikė, biomedicinos m. daktarė, Lietuvos 
botanikos instituto mokslo darbuotoja.

Romualdas Peleckas – biologijos ir geografijos vyr. mokytojas.

Aloyzas Petrašiūnas – istorikas, fotografas, Kultūros paveldo depar-
tamento darbuotojas.

Jonas Povilavičius – tautodailininkas.

Bronius Puzinavičius – istorikas, humanitarinių m. daktaras, Generolo 
Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos docentas.

Dalia Radzevičienė – Veprių seniūnijos specialistė.

Raimondas Ramanauskas – muziejininkas.

Juozas Rudokas – Antrojo pasaulinio karo dalyvis.

Antanas Rupeika – architektas.

Marija Rupeikienė – architektė, humanitarinių m. daktarė.

Vaidutė Sakolnikienė – istorikė, Ukmergės kraštotyros muziejaus 
direktorė.

Ilsė Sereikienė – pradinių kl. mokytoja.
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Vytautas Skebas – istorikas, humanitarinių m. daktaras.

Povilas Spurgevičius – menotyrininkas.

Irena Staigvilienė – inžinierė tekstilininkė.

Rapolas Strazdas – buhalteris, politinis kalinys.

Vincas Šarka – teisininkas.

Genovaitė Gražina Šaulienė – gydytoja homeopatė.

Aldona Šikšnienė – lietuvių k. ir matematikos mokytoja.

Rasa Šimonienė – kultūros darbuotoja.

Audronė Šipelienė (Palaimaitė) – mokytoja.

Jonas Šurkus – gydytojas psichiatras, biomedicinos habil. daktaras, 
profesorius.

Stasys Tamošiūnas – fizikas, fizinių m. daktaras, VU docentas.

Milda Tamošiūnienė – fizikė, fizinių m. daktarė.

Vladas Terleckas – ekonomistas, socialinių m. daktaras, Kovo 11-osios 
Akto signataras.

Rūta Trimonienė – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centro darbuotoja.

Ona Tumienė (Hofmanaitė) – inžinierė.

Judita Vaičiūnaitė – poetė.

Kęstutis Verenius – bankininkas.

Gintautas Zabiela – archeologas, humanitarinių m. daktaras, KU 
docentas.

Zita Žemaitytė – menotyrininkė.

Daumantas Žentelis – istorikas.

Jonas Žentelis – muzikos ir geografijos mokytojas, kraštotyrininkas, 
Veprių krašto muziejaus kūrėjas, savamokslis skulptorius.

Jurgis Žentelis – partizanas, politinis kalinys.

Audronė Žentelytė – literatūrologė, humanitarinių m. daktarė, kelių 
lietuvių literatūros vadovėlių autorė.

Marija Žicevičienė (Lukoševičiūtė) – audėja, kelių knygų autorė.

Kęstutis Žilinskas – tremtinys.

Jolita Žurauskienė – žurnalistė.


