
Užduotis. Išsirinkite Lietuvą 
garsinusią ar tebegarsinančią 
asmenybę. Suraskite bent kelias 
vietas, sietinas su šio asmens 
gyvenimo Lietuvoje keliu. Kurios 
vietovės ar netgi pastatai darė įtaką 
jūsų pasirinktos asmenybės likimui? 
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Nemėžis dvaras 

       Nemėžio dvaras įsikūrė netoli Nemėžio 
upelio, prie klampaus, smėlėto kelio, kuriuo 
vyko susisiekimas su Maskva. Dvaro pastatai 
yra kairėje plento Vilnius-Minskas pusėje, o 
dešinėje - senas Daržininkų kaimas, priklausęs 
dvarui.  
 
       Manoma, kad Nemėžyje Vytauto laikais 
buvo pilis, kurioje gyveno kunigaikštis su šeima. 
Nemėžis minimas ir 1496 m. vasario mėn., kai 
kunigaikštis Aleksandras iškilmingai čia pasitiko 
savo sužadėtinę, Maskvos kunigaikštytę Eleną 
(Ivano III dukrą). XIV a. Nemėžyje Lietuvos 
didysis kunigaikštis apgyvendino totorius.    
  
       Paskutinieji dvaro rūmai, arklidė ir oficina 
yra išlikę iki šių dienų praktiškai nepakitę. 
Nemėžio dvaras ankstyvaisiais amžiais priklausė 
Lietuvos didžiųjų kunigaikščių valdoms, vėliau 
įėjo į Vilniaus ekonomijos arba Vilniaus vaivadų 
valdų sudėtį. Jį valdė Pacai (1601 m.), Mykolas 
Kristupas Radvila (1615 m.), Jonas Kazimieras 
Sapiega (1696 m.), Jonas Karolis Chodkevičius, 
Leonas Sapiega. XVIII a. pab. - XIX a. pr. dėl 
skolų slegiamo dvaro bylinėjosi Mykolas Kleopas 
Oginskis, Bžostovskiai ir Plateriai. Po 1806 m. 
dvaras pateko pulkininko Ferdinando Pliaterio, 
kuris 1828 m. balandžio 23 d. dvarą pardavė 
grafui Mykolui Tiškevičiui, nuosavybėn. 
Pastarasis ir pastatė dvaro centre stovinčius 
rūmus.  



XIV – XV a. a.  
 
XIV a. Nemėžyje jau buvo 
kunigaikščių rūmai – Vytauto 
Didžiojo ir jo žmonos 
Julijonos vasaros rezidencija. 
Čia Julijona ir mirė.  

 

Kunigaikštis Aleksandras 
iškilmingai čia pasitiko savo 
sužadėtinę, Maskvos 
kunigaikštytę Eleną 
(Ivano III dukrą). 

 

Čia taip pat trumpai viešėdavo 
karaliai: Jogaila ir 
Kazimieras Jogailaitis. 



XVI a. 
 
Nemėžio dvaras ankstyvaisiais amžiais priklausė Lietuvos didžiųjų kunigaikščių 
valdoms, vėliau įėjo į Vilniaus ekonomijos arba Vilniaus vaivadų valdų sudėtį. Jį valdė: 
 
 Mykolas Kazimieras Pacas                    Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis    



 

Leonas Sapiega                Jonas Karolis Chodkevičius  

 
 



XVIII a. pab. - XIX a. pr. 
 
 
 
 
XVIII a. pab. - XIX a. pr. dėl skolų 
slegiamo dvaro bylinėjosi Mykolas 
Kleopas Oginskis, Bžostovskiai ir 
Plateriai.  
 
Po 1806 m. dvaras pateko 
pulkininko Ferdinando Pliaterio, 
kuris 1828 m. balandžio 23 d. 
dvarą pardavė grafui Mykolui 
Tiškevičiui, nuosavybėn. 
Pastarasis ir pastatė dvaro centre 
stovinčius rūmus. 
 
 
 
 
 
                  Mykolas Tiškevičius  

 

M.K. Oginskis 



1794 m. Nemėžyje 
susibūrė sukilėlių pulkas, 
kuriam vadovavo 
pulkininkas inž. Jokūbas 
Jasinskis.   



 

 

 

1828 m. Nemėžo dvarą 
nusipirko Raudondvario 
grafas Benediktas 
Emanuelis Tiškevičius  
(Lietuvos bajoras, didikas, 
Lelijos herbo grafas), 

kuris ir buvo iki šiol 
išlikusių statinių iniciatorius 
(1840–1856 m.). Jis 
pastatė iki šiol išlikusius 
klasicistinius rūmus, 
žirgyną ir kitus dvaro 
pastatus, nors rūmuose 
beveik negyveno. Nemėžį 
paveldėjęs jo anūkas 
Benediktas Henrikas 
Tiškevičius dvarą 
išnuomojo Aleksandrui 
Bagienskiui. 

Benediktas Emanuelis 
Tiškevičius 

Benediktas Henrikas 
Tiškevičius 



Adomas Mickevičius Tomas Zanas 

XIX a. 
  
Nemėžis buvo mėgstama Vilniaus universiteto studentų, kurie buvo 
nusiteikę prieš caro valdžią – filomatų ir filaretų susitikimų vieta. Tarp jų 
buvo:  



 
 
 
1823–1832 m. Nemėžyje gyveno ir dirbo Vilniaus universiteto Astronomijos 
observatorijos direktorius prof. Piotras Slavinskis, Jonas Čečiotas. Pas jį 
dažnai svečiuodavosi: astronomas ir matematikas J. Sniadeckis, botanikas 
St. Judzilas,  garsus architektas K. Podčašinskis  ir kt.  
 
            
          
         J. Čečiotas 

 
 

J. Sniadeckis 



XXI a. 
 
Nemėžis ir dabar gali didžiuotis žmonėmis, kilusiais iš šių 
apylinkių, sėkmingai siekiančiais karjeros aukštumų, 
nuoširdžiai dirbančiais šalies labui  bei garsinančiais  
Lietuvos vardą.  
  

 



Elžbieta Kropa 
Dailusis čiuožimas 
 

SPORTAS 



ALBERT VOSKUNOVIČ  
Lietuvos futbolininkas, Lietuvos futsal vyrų rinktinės narys, 
2016 m. mėnesio žaidėjas  

SPORTAS 



RONALDAS JAKUBOVSKIS 
Vilniaus Gedimino technikos universiteto docentas, 
daktaras, vyresnysis mokslo darbuotojas. 

  
 

  
2016 m. tiltų ir specialiųjų statinių katedros doktorantas tapo „Geriausios 
disertacijos” konkurso laureatu dešimtąjį kartą vykusiame Lietuvos Jaunųjų 
mokslininkų sąjungos organizuojamame konkurse „Geriausios disertacijos“.  
 
2015 metais apgynė daktaro disertaciją „Suderintas gelžbetoninių elementų 
pleišėjimo, deformacijų ir sukibimo modeliavimas“. 

  
 

MOKSLAS 



JURIJ NOVICKIJ 
Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Elektros inžinerijos 
katedros daktaras, docentas, profesorius. Įmonės UAB 
„Evolis” vadovas. 

 

MOKSLAS 



VERA STASENIA 
Lietuvos rusų dramos teatro aktorė 

MENAS 



  
VLADIMIR DORONDOV 
Lietuvos rusų dramos teatro aktorius 
 

MENAS 



Vladislav Kondratovič   
Lietuvos ir Vilniaus rajono savivaldybės politinis bei 
visuomeninis veikėjas. 

   
 
2010 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Gedimino ordino Komandoro kryžius už 
pasiekimus socialinės infrastruktūros vystymo 
srityje. 
 
2011 m. Vilniaus rajono savivaldybės 
tarybos narys, mandato atsisakė.  
Nemėžio bendruomenės pirmininkas, Blaivios 
gyvensenos, sveikatos, sporto ir turizmo 
draugijos „Optimalietis“ prezidentas, Lietuvos 
sveikuolių sąjungos valdybos narys. 

 

Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos susisiekimo viceministras. 
Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamento direktorius. 
 
  

 

POLITIKA 


