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2009 m. sausio 5 d., kai rašome šiuos žodžius, sukanka lygiai 10 metų nuo Lietuvos
tūkstantmečio minėjimo direkcijos parengto Lietuvos Tūkstantmečio programos projekto
paskelbimo visuomenei ir kvietimo išsakyti vertinimus, teikti pastabas ir pasiūlymus.
Aktyvūs skaitytojai, žinomi visuomenės atstovai, mokslininkai, atsiliepdami į šį kvietimą,
ėmė siųsti savo pasiūlymus būtinai įtraukti į Lietuvos Tūkstantmečio programą ir Lietuvos
Tūkstantmečiui dedikuotą „Lietuvos valsčių“ seriją, kuri šio kvietimo metu jau buvo pristatyta
visuomenei ir jau turėjo išleistą ir pirmąją serijos knygą „Žagarė“, kartu ir pirmąją knygą
Lietuvoje, išleistą su Lietuvos tūkstantmečiui paminėti skirtu ženklu „LIETUVA 1009–2009“.
Savo pasiūlymus atsiuntė iš viso 137 asmenys iš Vilniaus, Kauno, Jurbarko r., Molėtų,
Palangos, Šiaulių, Rokiškio, Klaipėdos, Tauragės, Ignalinos, Švenčionėlių, Panevėžio, Plungės.
Iš atsiliepusiųjų buvo tokių visuomenėje žinomų žmonių kaip Lietuvos literatūros ir tautosakos
instituto tuometinis direktorius, Lietuvos MA humanitarinių mokslų skyriaus tikrasis narys,
mokslininkas tautosakininkas prof. habil. dr. Leonardas Sauka; istorikas, Lietuvos MA narys
ekspertas akad. prof. habil. dr. Antanas Tyla; etnologė, 1998 m. Valstybinės Jono Basanavičiaus
premijos laureatė prof. habil. dr. Angelė Vyšniauskaitė; dabartinis Katalikų mokslo akademijos
prezidentas, Vilniaus universiteto filologijos fakulteto doc. dr. Paulius Vaidotas Subačius;
rašytojas, poetas, publicistas, folkloro rinkėjas, Lietuvos rašytojų sąjungos, Lietuvių PEN centro
narys Vladas Braziūnas; Vilniaus universiteto bibliotekos Retų spaudinių skyriaus vedėja,
Knygotyros ir dokumentotyros instituto darbuotoja, lektorė dr. Alma Braziūnienė; Lietuvos
liaudies kultūros centro buvęs direktorius Juozas Mikutavičius ir kiti. Visus šiuos atsiliepimus,
paženklintus LR Prezidento priimamojo antspaudais ir Jūsų parašais, įrištus kaip 48 puslapių
faksimilių rinkinį, pakartotinai pridedame prie šio rašto. Jie skelbiami ir „Versmės“ leidyklos
interneto svetainėje www.versme.lt. (P. S. Nors ir vėliau, bet vis dėl to būtų įdomu žinoti ir
palyginti, kiek pasiūlymų tada susilaukė kitos Jūsų pateikto projekto pozicijos.)
Valstybinė komisija, apsvarsčiusi šiuos gautus laiškus bei siūlymus ir „Versmės“
leidyklos prašymą įrašyti „Lietuvos valsčių“ seriją į Lietuvos Tūkstantmečio programą, 1999 m.
gruodžio 2 d. priėmė nutarimą Nr. 130-250-3273/07 įtraukti „Lietuvos valsčių“ seriją į Lietuvos
Tūkstantmečio programą.
Taip pat maloniai primename, kad įvertinant „Lietuvos valsčių“ serijos reikšmę
visuomenei ir valstybei, šis daugiatomis leidybos projektas buvo įtrauktas ir į oficialų valstybės
renginių sąrašą minint Lietuvos valstybės – Karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejų:
„Lietuvos valsčių“ rengėjai, leidėjai ir rėmėjai, Jūsų pakviesti, 2003 m. liepos 4 d. dalyvavo
iškilmingame šventiniame „Lietuvos valsčių“ serijos valstybinio pristatymo ir pagerbimo
renginyje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje.
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Šiandien, praėjus jau 15-ai metų nuo serijos kūrimo pradžios, „Lietuvos valsčių“ serija
yra viena didžiausia knygų serija Lietuvoje: ne tik išleista 15 knygų, 17 tomų, 18 tūkst. puslapių,
bet jau visiškai parengtos, ir tik dėl lėšų stokos neišleistos, dar 8 serijos monografijos, kuriose
daugiau kaip 8 tūkst. puslapių!
TAČIAU: atsivertę dabartinę patvirtintą Lietuvos Tūkstantmečio programą, joje
„Lietuvos valsčių“ serijos nerandame!
Tai ir norime paklausti: kaip čia atsitiko? Ar neįrašyta per neapsižiūrėjimą, ar
sąmoningai, dėl mums ir visuomenei nežinomų priežasčių?
Maloniai prašytume apsvarstyti šį mūsų raštą ir atsakyti į tokius klausimus:
1.
2.
3.

Ar „Lietuvos valsčių“ serija į patvirtintą oficialią Lietuvos Tūkstantmečio programą
neįrašyta per neapsižiūrėjimą, ar sąmoningai?
Jei „Lietuvos valsčių“ serija neįrašyta per apsirikimą, maloniai prašytume kaip
galima greičiau klaidą ištaisyti ir įrašyti.
Jei „Lietuvos valsčių“ serija neįrašyta, o tiksliau išbraukta iš programos ir
ankstesnis čia cituotas 1999 m. gruodžio 2 d. Lietuvos Tūkstantmečio minėjimo
komisijos sprendimas yra atšauktas, panaikintas ar netekęs galios, maloniai
prašome nurodyti ir atsiųsti mums tą nutarimą ar sprendimą, kurio pagrindu
„Lietuvos valsčių“ serija yra išbraukta iš Lietuvos Tūkstantmečio programos.

Šį raštą, kaip ir kitus mūsų Jums siųstus ir gaunamus raštus skelbiame „Versmės“
leidyklos interneto svetainėje www.versme.lt.
Priedai:
1. Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcijos prie Lietuvos Respublikos Prezidento
kanceliarijos 1999 12 29 raštas Nr. 13-250-3273/07 „Dėl „Versmės“ leidyklos rengiamos ir
leidžiamos leidinių serijos „Lietuvos valsčiai“ įtraukimo į Lietuvos tūkstantmečio programą“
(kopija, 1 psl.).
2. 1999 metais Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcijai siųsti visuomenės atstovų
atsiliepimai ir siūlymai dėl „Versmės“ leidyklos monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“
išleidimo įtraukimo į Lietuvos tūkstantmečio minėjimo programą (kopija, 48 psl. faksimilių
rinkinys).
3. „Lietuvos tūkstantmečio programa. Projektas“ „Lietuvos rytas“, 1999 m. sausio 5 d.,
Nr. 2 (kopija, 1 psl.).
4. Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcijos prie Lietuvos Respublikos Prezidento
kanceliarijos 2001 10 24 raštas Nr. 130-250-4559 „Patvirtinimas, kad „Versmės“ leidyklos
leidžiamos knygų serijos „Lietuvos valsčiai“ pirmoji serijos monografija „Žagarė“ yra pirmoji
knyga, kuriai buvo suteiktas leidimas naudoti Lietuvos tūkstantmečio jubiliejinė ženklą“ (kopija,
1 psl.).
Pagarbiai
„Versmės“ leidyklos vadovas

Petras Jonušas
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