
 

 

Ką sakot, gėlės Ukmergės?:  [leidinys apie Ukmergės gėlininkų draugijos 

veiklą / sudarė Zinaida Zarankienė, Aldona Juzakėnienė, Lionė Strumilienė]. 

- Ukmergė:  Valdo leidykla, 2009. - 88 p.:  iliustr. - Tiražas [500] egz. - 

ISBN 978-9955-712-42-8 (įr.) 

 

 

 

 

 

 

 

Eskizai: Ukmergės kultūros metraštis:  Lietuvos kultūros fondo 

Ukmergės tarybos leidinys. - Ukmergė:  [Lietuvos kultūros fondo Ukmergės 

taryba. - Nr. 19 (2009). - 2009 (Kaišiadorys:  A. Jakšto sp.). - 234 p., [1] 

iliustr. lap.:  iliustr., faks., portr. - Tiražas 1000 egz. 

 

 

 

 

 

Burokas, Edvardas (1933-2013)  

Pūtėme prieš vėją. - Vilnius: Valstybės žinios, 1998-2008.  

D. 3:  Vytauto Vaineikio juodos dienos, baltos naktys / [sudarytojas 

Edvardas Burokas]. - Vilnius: Vyzdys: Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga, 

2009 (Kaunas: Aušra). - 495, [1] p.:  iliustr., faks., portr. - Turinyje aut.: 

Carlo Bertagnin, Antanas Burokas, Jonas Burokas, Juozapas Dabravolskas, 

Danutė Šilinienė, Vytautas Vaineikis. - Pavardžių r-klė: p. 489-493. - 

Tiražas 500 egz. - ISBN 978-9955-705-15-4 (įr.) 

    

 

 

 

 

 

Girdžiu mūsų žingsnių aidą: paskutinė Ukmergės pedagoginės mokyklos 

laida / sudarė Birutė Vaitkienė, Aldona Čereškienė. - Ukmergė, 2009. - 175 

p.: iliustr. 

 Buvusių Ukmergės pedagoginės mokyklos dėstytojų ir moksleivių 

straipsniai apie 1938 m. įsteigtą ir iki 1957 m. veikusią Ukmergės mokytojų 

seminariją. Be archyvinių duomenų, leidinyje pateikiama įdomių ir vertingų 

prisiminimų apie devyniolika mokytojų laidų išugdžiusią ir ne vieną 

talentingą mokslininką, visuomenės veikėją davusią mokyklą. 

 

 
 

 

 
 

 

Kai nebelieka net vardų... : žydų istorijos ir kultūros pėdsakai Želvoje / 

parengė Zita Kriaučiūnienė, Rasa Povylienė. - Ukmergė: UAB „Valdo 

leidykla“, 2009. - 36 p.: iliustr. - ISBN 978-9955-712-43-9. 
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Tradicinė Rytų aukštaičių vestuvių muzika / sudarė ir parengė Gaila 

Kirdienė;  [vertėja Sonata Zubovienė]. - Vilnius: Kronta, 2009. - 192 p.: 

iliustr., nat + 2 garso diskai (CD). - Santr. angl. - ISBN 978-609-401-062-0.  

Šiame leidinyje pirmąkart pristatoma tradicinė Rytų aukštaičių – 

Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Rokiškio, Širvintų, Švenčionių, Ukmergės, 

Utenos ir Zarasų rajonų vestuvių muzika, kurią nuo seno atlikdavo 

muzikantai. Knygoje gausu įdomių vestuvių papročių fotografijų. Tarp jų 

galima išvysti ir ukmergiškių Ratautų, brolių Stunžėnų ir kitų rajono 

gyventojų nuotraukų. 

 

 

 

 

 

Eugenijus Kulvietis (1883-1959): katalogas / sudarė Kristina Darulienė. - 

Ukmergė: Valdo leidykla, 2009. - 40 p.  

Ukmergės kraštotyros muziejaus išleistas spalvotas katalogas skirtas XX a. 

pr. dailininkui, klasicizmo atstovui, natiurmortų meistrui Eugenijui Ginvill-

Kulviečiui, palikusiam gausų Ukmergės vaizdų metraštį. Be tapybinės 

veiklos E. Kulvietis apie 16 metų dėstė paišybą Ukmergės gimnazijoje, 

aktyviai dalyvavo visuomenės gyvenime, vadovavo Ukmergės amatų 

mokyklai, Ukmergės skautų tuntui. 

 

 

 

 

 

 

Никитина, Манефа  

Староверы из Вилкомира. - Kaunas: UAB “New World Baltic”, 2009. 

- 84 p., [40] iliustr. lap. 

  

 
 

 

 

Lino mūka: Gintautas Gavenavičius / sudarytoja Ieva Pleikienė. - Vilnius: 

Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009. - 142, [1] p.:  iliustr. - ISBN 978-

9955-854-35-7  

Šis albumas – tai rašytinis paminklas Gintautui Gavenavičiui, Lietuvos 

dailės kontekste labai savitam menininkui, du dešimtmečius kūrusiam 

originalias nemintų linų skulptūras. 
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Šerelis, Albinas 

Lyduokiai prisiminimų rūke: publicistika. - Jonava: UAB „Dobilo 

leidykla“, 2009. - 76 p.: iliustr. - Tiražas 200 egz. - ISBN 978-609-409-003-

5. 

Šioje knygelėje autorius sutalpino savo gimtųjų Lyduokių krašto maždaug 

šimtmečio istoriją, iliustruotą planais, schemomis, nuotraukomis. Leidinyje 

taip pat pateikta daug pasakojimų apie Lyduokių krašto žmones ir jų 

likimus. 

 

 

 

 

 

Ukmergės rajono tautodailininkai / [medžiagą surinko ir paruošė 

spaudai Rimantas Zinkevičius; fotografijos Reginos Mackelienės; dailininkė 

Laima Dzigaitė]. - Ukmergė: UAB "Valdo l-kla", 2009 (Ukmergė:  Valdo  l-

kla). - 59, [1]p.:  iliustr. 
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