
2011 metais išleistos knygos 

Delonienė, Ona 

Laimingi valandų neskaičiuoja: [romanas]. - 

Klaipėda : Eglės leidykla, 2011 ([Vilnius] : 

Spauda). - 213, [2] p. - portr. - Tiražas 1000 egz. 

- ISBN 978-609-432-021-7 

Trečioji kraštietės autorės (gimusi Ukmergės 

rajone Jačionių kaime) prozos knyga, kurioje 

vaizduojamas vienos šeimos ir ją supančios 

aplinkos gyvenimas. 

 

 

 

 

Česnaitis, Kęstutis 

Šokis virš ribos: dramos. - Ukmergė: UAB 

„Ukmergės spaustuvė, 2011. - 120 p. - Tiražas 

200 egz. - ISBN 978-9955-419-55-6 

 

 

 

Mižutavičienė-Kačinskaitė, Elena 

Gyvenu ir tikiu: prisiminimai-užrašai. - 

[Kaunas]: Naujasis lankas, 2011 

(Kaunas: Morkūnas ir Ko). - 189, [3] p. : iliustr., 

portr. - Tiražas 200 egz. - ISBN 978-9955-03- 

681-4 (įr.) 
Buvusių Ukmergės rajono Šalkavos dvaro 

savininkų Juozapo ir Emilijos Kačinskų dukters 

prisiminimai 

 

Kerbelytė, Bronislava (1935-) 

Lietuvių tautosakos kūrinių prasmės. - Kaunas: 

Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2011 

(Kaunas: Morkūnas ir Ko). - 439, [1] p. - Santr. 

angl. - Bibliogr., p. 429-435, ir sutrump., p. 419- 

428. - Tiražas 300 egz. - ISBN 978-9955-12-689- 

8 (įr.) 
Kraštietės tautosakininkės, habilituotos daktarės 

(gimusi Ukmergės rajone Rečionių kaime) 

monografijoje tyrinėjama lietuvių tautosakos 

kūrinių – ypač pasakų ir sakmių – semantika, jų 

raida ir pačios sakytinės tradicijos pokyčiai. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Lunskienė, Marjana Rita (1932-) 

Tik laimės aidas: romanas / Rita Lunskienė. – 

Vilnius: Versus aureus, [2011]). - 350, [2] p.. 

-Tiražas [500] egz. - ISBN 978-9955-34-332-5 

(įr.) 

Nauja kraštietės Ritos Lunskienės (gimė Mikačių 

kaime, Deltuvos seniūnija) knyga – pirmojo 

romano „Neleisk man liūdėti“ (2009) tęsinys, 

tarsi neįvardyta antroji dalis, kurią galima 

skaityti kaip atskirą kūrinį. 

 

Kučinskas, Antanas (1968-) 

Teatro ir kino muzika: teorinės medžiagos 

konspektas Antanas Kučinskas. – 

Vilnius: Kronta, 2011. - 99, [5] p. - Bibliogr. kn. 

gale. – ISBN 978-609-401-092-7 

Kraštiečio kompozitoriaus, gimusio Ukmergėje, 

knygoje glaustai aptariami bendrieji teoriniai ir 

praktiniai teatro bei muzikos klausimai. Leidinys 

yra sumanytas kaip metodinė priemonė 

studijuojantiems teatro ir kino muziką, tačiau gali 

būti aktualus ir visiems šia sritimi besidomintiems 

skaitytojams. 

 

Vaskelaitė, Danutė 

Kryžkelių pėdos: eilėraščiai / Danutė Vaskelaitė; 

dailininkė Džiuljeta Raminta Čebatoraitė. – 

Kaišiadorys: Printėja, 2011. – 192 p.: iliustr. 

Kraštietės poetės, dailininkės ketvirtojoje knygoje 

„Kryţkelių pėdos“ keliaujama eilėmis, apmąstant 

vietą ir laiką. Keliauti pradedama nuo gimtinės, 

einama per Lietuvą, jos istorines, etnografines 

ţemes. 

 

Kairytė-Čirbienė, Stasė 

Pagoniška giesmė Lietuvėlei: eilėraščiai / Stasė 

Kairytė-Čirbienė. – Ukmergė: UAB Valdo 

leidykla, 

2011. – 110 p. 

Tai penktoji Ukmergės rajone Šventupėje 

gyvenančios autorės poezijos knygelė. 

 

 

 

 



Petraškaitė, Sabina (1953-2011) 

Per greit kelią tą nuėjau..: eilėraščiai / sudarė 

Rita Petraškaitė; nuotraukos Albino Kuliešio. 

-Ukmergė: UAB Valdo leidykla, 2011. – 132 p.: 

iliustr. 

 

 

100 mįslių mažiesiems / [parengė Vilma Leigienė 

; piešiniai Onos Petronienės, Livetos Leigaitės]. – 

Utena : Utenos Indra, 2011 (Utena : Utenos 

Indra). – 47, [1] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – 

ISBN 978-609-8004-70-0 

Ukmergėje veikiančios “Zuikučio” studijos 

vadovės parengta knygelė, kurioje sudėtos studiją 

lankiusių ir lankančių vaikų sukurtos mįslės. Ši 

knygelė skirta 4-8 metų vaikams. 

 

Kavaliauskas, Vilius 

Lietuvos karžygiai = Lithuanian war heroes : 

Vyties Kryžiaus kavalieriai (1918-1940) / Vilius 

Kavaliauskas. – Vilnius : Daigai [etc.], 2008- . – 

ISBN 978-9986-767-44-2 (įr.) 

T. 3: K – L. – 2011 (Avižieniai (Vilniaus r.) : 

Daigai). – 755, [2] p. : iliustr., faks., portr. – ISBN 

9986-767-10-5 (klaidingas) 

Kraštiečio, gimusio Ukmergės rajone 

Pabaiske, svarbaus Lietuvos istorijai leidinio 

“Lietuvos karţygiai” 

trečiajame tome tęsiamas 1918-1940 m. Vyties 

Kryţiaus kavalierių biografijų aprašymas. 

 

Zinkevičius, Zigmas 

Lietuvos senosios valstybės 40 svarbiausių 

mįslių: Didžioji Lietuvos Kunigaikštija 

kalbotyros požiūriu / Zigmas Zinkevičius. – 

Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos 

centras, 2011 (Vilnius : Petro ofsetas). – 271, [1] 

p. : iliustr., faks., portr., žml. – Tiražas 1000 egz. 

– ISBN 978-5-420-01685-5 

 

Šerelis, Albinas (1936-) 

Eilės ir prisiminimai / Albinas Šerelis. -Ukmergė 

:Ukmergės spaustuvė, 2011 (Ukmergė : 

Ukmergės sp.). - 67, [1] p. ; 15 cm. - Tiražas 

[100] egz. - ISBN 978-9955-419-51-8 

 

 

 

 



 

Jankeliūnienė, Leonora (1940-) 

Vėjų laiškai : eilėraščiai, impresijos / Leonora 

Jankeliūnienė. - Ukmergė : Valdo leidykla, 2011. 

- 92 p. : iliustr. - Tiražas 200 egz. - ISBN 

978-9955-712-56-5 

Stankaitis, Gintautas (1936-) 

Dangaus kalvio sostas : [eilėraščiai] / Gintautas 

Stankaitis ; [dailininkė Rasa Jeskelevičienė]. 

-Ukmergė : Valdo leidykla, 2011 (Ukmergė : 

Valdo l-kla). - 52 p. : iliustr. ; 29 cm. - Tiražas 

200 egz. - ISBN 978-9955-712-57-2 

Stankaitis, Gintautas (1936-) 

Saulėlydžiu čiulbantys žodžiai : [eilėraščiai] / 

Gintautas Stankaitis ; [dailininkas Gintautas 

Mikutas]. - Ukmergė : Valdo leidykla, 2011 

(Ukmergė : Valdo l-kla). - 70, [1] p. : iliustr. 

-ISBN 978-9955-712-59-6 

 

 

Šepetys, Lionginas (1927-) 

Ar galėjau? : atsiminimai / Lionginas Šepetys. - 

Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 

2011 (Kaunas : Aušra). - 291, [1] p. : iliustr. - 

Pavardžių r-klė: p. 283-288. - Tiražas 1500 egz. - 

ISBN 978-9986-39-662-8 (įr.) 

Naujoje kraštiečio, gimusio Ukmergės rajone 

Ţelvos seniūnijoje Kazliškių kaime, atsiminimų 

knygoje pasakojama apie visai Lietuvai 

reikšmingą 1990-1992 m. laikotarpį, kai 

atsiminimų autorius buvo Atkuriamojo Seimo 

deputatas. 

 

 
 

 

 


