
2013 m. literatūrinė Vlado Šlaito premija skirta šeimyniniam – mamos ir dukros – duetui, 

pedagogėms Zitai Kriaučiūnienei ir Rasai Povylienei. Apdovanojimas įteiktas už judviejų 

sudarytas naujausias įvairios apimties kraštotyros pobūdžio knygas, skirtas tėviškei bei jos 

žmonėms: „Kai nebelieka net vardų...", „O širdy dar skambučiai aidi...", „Antrasis medžio 

gyvenimas: Želvos krašto medinė architektūra", „Senieji Želvos krašto kaimai".  

 

 

 

 

 

 

Zita Kriaučiūnienė gimė Ukmergės apskrityje, Giedraičių 

valsčiuje, Piliakiemio kaime. Mokėsi Giedraičių pradžios 

mokykloje, vėliau – progimnazijoje, nuo I947 m. – Širvintų 

vidurinėje mokykloje. Nuo 1955 m. studijavo tuometiniame 

Vilniaus pedagoginiame institute lietuvių kalbą ir literatūrą. 196O 

m. pradėjo dirbti lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Želvos 

vidurinėje mokykloje. Vėliau dirbo užklasinio darbo organizatore, 

15 metų buvo mokyklos direktorė. Nuo 1997 m. vadovauja mokyklos muziejui. 

Z. Kriaučiūnienė yra išleidusi gimtojo kaimo atminimui skirtus leidinius: ,,Piliakiemis: skiriu 

šviesiam savo tėvelių Antano ir Elenos atminimui“ (2001) bei ,,Piliakiemių istorijos“ (2010). 

Sudarė informacinio pobūdžio leidinį ,,Kviečiame į Želvos vidurinės mokyklos muziejų“ (2003). 

Kartu su dukra Rasa Povyliene yra parengusios ir išleidusios leidinius: ,,Pasakojimai apie 

Želvą“ (2005), ,,O širdy dar skambučiai aidi“ (2008), apie Želvos žydus ,,Kai nebelieka net vardų“ 

(2009), ,,Kur Želvos kraštas žalias“ (2010), ,,Antrasis medžio gyvenimas: medinė Želvos krašto 

architektūra“ (2012), ,,Senieji Želvos krašto kaimai“ (2012).  

Z. Kriaučiūnienė yra Rytų Aukštaitijos literatų konkurso laureatė ir apdovanota II laipsnio 

diplomu. Yra pelniusi eilę padėkų: Vilniaus apskrities Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino 

apdovanojimų komiteto padėką už pasiekimus žmogiškojo kapitalo ugdymo srityje, Švietimo 

ministerijos, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos, Molėtų rajono savivaldybės ir kt. 

padėkas. 

 

 

 

 

Rasa Povylienė gimė 1969 m. birželio 27 d. Želvoje, 

Ukmergės rajone. 1987 m. baigė Želvos vidurinę mokyklą, 1992 m. 

– Vilniaus pedagoginio universiteto Lituanistikos fakultetą. Nuo 

1992 m. rugsėjo mėn. – Želvos vidurinės mokyklos lietuvių kalbos 

mokytoja, nuo 1997 m. – vyresnioji mokytoja, nuo 2001 m. – 

mokytoja metodininkė, nuo 2007 m. – mokytoja ekspertė. 

Lituanistinėmis ir informacinių technologijų temomis rašo į leidinius „Dialogas“, „Gimtasis žodis“, 

skaito paskaitas konferencijose.  
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