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Semeliškės

Šis leidinėlis parengtas 2011-ųjų liepą

L I E T U V O S  V A L S Č I A I

Maloniai kviečiame būti „Semeliškių“ monografijos 
bendraautoriais, talkininkais, rėmėjais, PRISIDĖTI  
KUO KAS GALI 

Visus neabejingus Tėvynei ir savo gimtinei maloniai kviečiame kaip 
kas gali prisidėti prie rengiamos monografijos: pateikti nuotraukų, 
pačiam parašyti straipsnį ar pakalbinti tai padaryti kitus, pateikti 
patarimų ir pasiūlymų, taip pat kviečiame finansiškai remti 
knygos išleidimą – be visuomenės supratimo ir pasiaukojimo 
knygos neįstengsime išleisti, nes didžiąją dalį leidinio sąmatos 
sudaro neatlygintina parama. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už 
prisidėjimą ir suteiktą paramą. Visi kažkuo prisidėjusieji ir aukotojai 
bus garbingai įrašomi knygos rėmėjams skirtuose puslapiuose, 
įvardijant konkretų kiekvieno indėlį. Apie suteiktą ženklesnį  
indėlį ar paramą bus informuojama visuomenė.

„Lietuvos valsčių“ serijos monografijų rengimo darbus imtinai  
iki maketo sukūrimo leidykla įsipareigoja atlikti nuosavomis ir (ar) 
skolintomis lėšomis net ir esant nepakankamam finansavimui, 
tačiau knygos tiražą bus galima spausdinti tik gavus pakankamą 
paramą ir visą leidinio sąmatinę sumą, t. y. tik užsakovams bei 
rėmėjams įvykdžius visus savo finansinius įsipareigojimus ir 
faktiškai gavus visas monografijai išleisti trūkstamas lėšas. 

Viešajai įstaigai „Versmės“ leidyklai už jos vykdomą pelno 
nesiekiančią veiklą – Lietuvos istorijos ir tradicinės kultūros 
monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ rengimą bei su tuo  
susijusią mokslo veiklą – 2004 m. yra suteiktas paramos gavėjo 
statusas, todėl knygos leidybai galite skirti ne tik minėtą, bet  
ir savo 2 proc. pajamų mokesčio paramą.

Finansinę paramą knygai galima pervesti VšĮ „Versmės“ leidyklai,  
kodas 122732630, į atsiskaitomąją sąskaitą AB „Citadele“ banke 
LT027290000005467101, nurodant: Parama monografijai 
„Semeliškės“, arba perduoti grynaisiais leidyklos buhalterijoje. 

 „Versmės“ leidyklos adresas Geležinkelio g. 6, 02100 Vilnius, 
telefonai  85 2130623 (ir faksas), 8698 09077 (bendrasis),  
8698 20707 (leidyklos vadovo);  
elektroninio pašto adresas leidykla@versme.lt, 
leidyklos interneto svetainė www.versmė.lt.



Santrumpos: dv. – dvaras, k. – kaimas, mstl. – miestelis, plv. – palivarkas,  
vns. – viensėdis.

Šv. Roko atlaidai Semeliškių bažnyčioje – tradicinis kraštiečių susitikimo metas

Semeliškių valsčiaus gyvenamųjų vietų sąrašas
(pagal 1923 m. pirmojo Lietuvos gyventojų surašymo 
duomenis)

Antanovos plv.
Antokalnio vns.
Apolonijos k.
Aukšlinio plv.
Bagdanonių k.
Balandiškės vns.
Barbariškės Nauj. plv.
Barboriškių dv.
Barbučiškės vns.
Beižonių dv.
Beižonių k.
Beliasų k.
Bogudzienkos vns.
Brodaciškių k.
Būdos Naujosios k.
Būdos Senosios k.
Būdzilių k.
Bulbėnų (Bulbenų) dv.
Buriškių k.
Burokų k.
Butkaučiznos dv.

Buzgonių I dv.
Buzgonių II dv.
Buzgonių III plv.
Buzgonių IV vns.
Ciruliškių k.
Čekelių plv.
Damasavos vns.
Daugirdiškių dv.
Daugirdiškių k.
Dombruvkos vns.
Drabužiukų k.
Dulčiznos vns.
Dzenkūniškių k.
Frankavos plv.
Gaidiškių k.
Gaiduškės vns.
Gastautiškių (Gastauciškių) k.
Grinapolio dv.
Haliampolio k.
Ivičiznos vns.
Jakūbiškių (Jokūbiškių) k.

Janaukos plv.
Jaučimų plv.
Jūrožerio vns.
Kapciškės vns.
Kazelkiškių I k.
Kazelkiškių II vns.
Kazelkiškių III k.
Kazerezinos vnk.
Klenaukos dv.
Krasnapolio k.
Krunio vns.
Kunaviškių k.
Lajos k.
Lelivos vns.
Liubonapolio vns.
Loicikų (Laičiukas) k.
Loičių (Laičių) I k.
Loičių (Laičių) II k.
Mackonių k.
Mackūniškių k.
Maitegališkių k.
Maly k.
Maliaucų vns.
Marjanavos vns.
Mazūrankos vns.
Miglinų k.
Mykališkės vns.
Monių I dv.
Monių II vns.
Mustenių k.
Naujalaukio vns.
Naujų Semeliškių k.
Neciūnų plv.
Nedzvedaukos vns.
Noškūnėlių k.
Noškūnų k.
Novoaleksandrovo k.
Novosiolkų I k.
Novosiolkų II k.
Onupriškių I k.
Onupriškių II vns.
Onupriškių III vns.
Onupriškių IV dv.
Ostraukos I vns.

Ostraukos II vns.
Pabulbėnų plv.
Paburgonio plv.
Pahaliampolio vns.
Pajurgiškių I vns.
Pakalnio vns.
Pamonaičių vns.
Pangurų vns.
Pastruvio k.
Pejurgiškių II vns.
Peliesės plv.
Peliūnų k.
Polonijos k.
Popliaviškių k.
Prudžionių k.
Prūsiškių k.
Radziliškių k.
Raipolio k.
Raudonakio vns.
Rudaukos k.
Sausaraičio vns.
Semeliškių Būdos k.
Semeliškių k.
Semeliškių mstl.
Stančikų k.
Stelmasiškės vns.
Šakaldonių k.
Taureikių vnk.
Toleikių k.
Tvertyno (Semeliškės) k.
Ubiškių k.
Užupių k.
Varkutonio vns.
Vėžiakojos vns.
Vidakų vns.
Vilkokšnio vns.
Vladislavavos dv.
Zaboraučiznos vns.
Zailgų k.
Zakryžių k.
Žerginio vns.
Žežulios vns.
Žuvyčių k.

Rengiama „Semeliškių“ monografija, papildysianti jau 
išleistas knygas apie Semeliškes bei „Lietuvos valsčių“ 
seriją – 100-tomį Lietuvos istorijos rašto paminklą

Vienos knygų serijos „Versmės“ leidykla nuo susikūrimo 1994 m. leidžia 
100-tomę seriją monografijų, skirtų Lietuvos miestams ir miesteliams 
bei jų apylinkėms, atitinkančioms tarpukariu buvusius Lietuvos 
valsčius. 2009 m. pradėta rengti monografija ir apie buvusį Semeliškių 
(Elektrėnų sav.) valsčių. Knygą numatoma užbaigti iki 2015-ųjų.

Būsimoji monografija bus unikalus, didelės apimties (daugiau kaip  
1 000 puslapių) leidinys, pasakojantis apie Semeliškes ir jų apylinkių 
kraštovaizdžio raidą, istoriją nuo seniausių laikų iki mūsų dienų.  
Norima sutelkti didelį – iki 100 autorių būrį, kad būtų parašyta kuo 
daugiau išsamių straipsnių, prisiminimų, surinkta nuotraukų, skirtų 
tokiai tematikai: Semeliškių krašto gamta (klimatas, dirvožemis,  
augmenija, miškai, upės, ežerai ir kt.), šio krašto istorija (archeologijos  
paminklai, žemės ūkio raida, kaimai, dvarai, ūkininkai, verslininkai, 
senolių prisiminimai, okupacijų padariniai, išsivadavimo kovos), 
kultūra, švietimas (miestelio ir kaimų architektūra, kultūros įstaigos, 
mokyklos, bažnyčios), kultūrinis gyvenimas (šventės, papročiai, 
tradicijos, liaudies medicina, tautodailininkai), tautosaka, kalba,  
įžymūs žmonės. Monografijoje bus šimtai juodai baltų ir spalvotų 
nuotraukų, ji bus gausiai iliustruota piešiniais, žemėlapiais,  
dokumentų faksimilėmis, pateiktos muzikos kūrinių natos, 
asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės. 

Atgimimo metais Semeliškių miestelio žmonės ėmėsi iniciatyvos 
sukurti miestelio herbą ir vėliavą. 2001 metais, prieš Šv. Roko atlaidus 
buvo iškilmingai paminėtas Semeliškių miestelio 725 metų ir bažnyčios 
500 metų jubiliejai. 2006-aisiais, minint miestelio 730 metų jubiliejų, 
išleistas straipsnių rinkinys apie Semeliškes. Išsamią monografiją apie 
buvusį Semeliškių valsčių tikimasi išleisti iki 2015 metų.

Semeliškių valsčius apėmė ne tik dabartinės seniūnijos ribas,  
bet ir Elektrėnų sav. Beižonių seniūnijos Gailaičių, Naujalaukio, 
Stelmošiškių, Haliampolio, Liaukiškių ir kitus kaimus, Trakų r. Trakų 
seniūnijos Kozelkiškių, Bogudzenkos, Burbiškių, Monių, Bagdanonių 
ir kitus kaimus. Istorikai, kraštotyrininkai, žurnalistai, sociologai, 
kalbininkai lankysis įvairiuose kaimuose, susitikinės su vietos 
gyventojais, užrašinės prisiminimus, rinks informaciją, nuotraukas, 
archyvinę medžiagą, skirtą būsimai mongrafijai.

„Versmės“ leidykla maloniai kviečia visus šio krašto gyventojus 
padėti monografijos rengėjams surinkti kuo daugiau įdomios 
informacijos būsimai 100-tomės „Lietuvos valsčių“ serijos 
monografijai, kuri bus gražus paminklas Semeliškių kraštui, jų 
žmonėms. To paminklo nesukursime be visuomenės paramos.

„Semeliškių“ monografijos vyriausioji redaktorė Daiva Červokienė, 
telefonas 8686 85445, el. pašto adresas dcervokiene@gmail.com. 


