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Zarembaitė-Kriaučiūnienė, Zita 

Piliakiemių istorijos [Molėtų rajonas] / Zita 

Zarembaitė-Kriaučiūnienė ; [iliustracijų autorė Eglė 

Prokapavičiūtė]. – Ukmergė : Valdo leidykla, 2010 

(Ukmergė : Valdo l-kla). – 27, [1] p. : iliustr. – Tiražas 

[100] egz. – ISBN 978-9955-712-52-7 
Ţelvos vidurinės mokyklos muziejaus vadovės Zitos 

Kriaučiūnienės knygelė „Piliakiemių istorijos“ skirta gimtojo 

kaimo praeičiai. Tai apybraiţų knygelės „Piliakiemis“ (2001) 

tęsinys. 

  

 

 

 

 

Zinkevičius, Zigmas (1925-) 

Šventasis Brunonas ir Lietuva : Lietuvos vardo 

paminėjimo istorijos šaltiniuose tūkstantmečiui / Zigmas 

Zinkevičius. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos 

centras, 2010 (Vilnius : Petro ofsetas). - 63, [1] p. : iliustr., 

portr., žml. - Santr. angl. - Bibliogr.: p. 55-56. - 

Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės: p. 60-63. - Tiražas 500 

egz. - ISBN 978-5-420-01676-3 

  

 

 

 

 

Zinkevičius, Zigmas (1925-) 

Lietuviškas paveldas Suvalkų ir Augustavo krašto 

Lenkijoje pavardėse : polonizacijos apybraiža / Zigmas 

Zinkevičius. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos 

centras, 2010 (Vilnius : Petro ofsetas). - 110, [1] p. : žml. - 

Santr. angl., lenk. - Bibliogr.: p. 95-96. - Lietuvių 

asmenvardžių r-klė: p. 97-102. - Asmenvardžių r-klė 

(lenkiškai): p. 103-110. - Tiražas 600 egz. - ISBN 978-5-

420-01670-1 

 
  

 

 

 

Zinkevičius, Zigmas (1925-) 

Lietuvos vardas : kilmė ir formų daryba / Zigmas 

Zinkevičius. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos 

centras, 2010 (Vilnius : Petro ofsetas). - 52, [2] p. : iliustr., 

faks., žml. - Santr. angl. - Bibliogr.: p. 47-48. - Tiražas 600 

egz. - ISBN 978-5-420-01663-3 

 

   

 

 

Šimatonis, Antanas (1946-) 

Rožinis: [poezija] / Antanas Šimatonis. – Ukmergė: 

Valdo leidykla, 2010. – 91 p. - ISBN 978-9955-712-54-1 
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Česnaitis, Kęstutis (1956-) 

Vilkmergės ragana: legenda: istorinė pjesė / Kęstutis 

Česnaitis; [iliustracijų dailininkė Aušra Bartkutė-

Deviatnikova]. – Ukmergė: [Ukmergės spaustuvė], 2010. – 

24 p. : iliustr. - Tiražas 300 egz. - ISBN 978-9955-419-46-4 
Ši prozininko K. Česnaičio legenda skirta jauniesiems 

skaitytojams, kurioje pavaizduota tragiška jaunų ţmonų Agotos ir 

Igno meilės istorija. Legendoje taip pat paliesti XVI a. baţnyčios, 

bajorijos visuomeniniai santykiai. 

 
  

 

 

 

Jazukevičiūtė, Dalia (1952-) 

Gyvatė keičia odą: romanas / Dalia Jazukevičiūtė. – 

Vilnius: Alma littera, 2010 (Kaunas: Aušra). - 149, [1] p. - 

Tiražas 2000 egz. - ISBN 978-9955-38-533-2 (įr.) 
Kraštietės poetės, prozininkės, įvairių literatūrinių premijų 

laureatės, išgarsėjusios tiriamosios ţurnalistikos straipsniais, 

penktasis romanas. 

 

 
   

 

 

Šerelis, Albinas (1936-) 

Ruduo: eilėraščiai / Albinas Šerelis. - [Ukmergė: 

Ukmergės spaustuvė], 2010. - 46, [2] p. - Tiražas 100 egz. - 

ISBN 978-9955-419-45-7 

 

   

 

 

Grigonytė, Apolonija 

Būties aidai: eilėraščiai / Apolonija Grigonytė. – 

Ukmergė: Valdo leidykla, 2010. - 166 p.: iliustr. - Tiražas 

200 egz. - ISBN 978-9955-712-51-0 
Tai vienuoliktoji poetės kūrybos knygelė. Autorės keturios 

knygelės skirtos suaugusiesiems, o septynios –vaikams. “Būties 

aidai” – ir senesnių, ir pačių naujausių A. Grigonytės eilių 

rinktinė, kurioje atsispindi kasdieniniai išgyvenimai, gamtos 

tema, pagarba ir meilė Lietuvai ir gimtajam Ukmergės kraštui. 
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