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Apie serijà „Lietuvos valsèiai“

„Versmës“ leidykla nuo veiklos pradþios 1994-aisiais rengia ir leidþia lo-
kaliniø monografijø serijà „Lietuvos valsèiai“, skiriamà Lietuvos tûkstantmeèiui, 
minëtam 2009-aisiais, Lietuvos valstybës susikûrimo 750 metø jubiliejui (1253–2003) 
ir Lietuvos valstybës atkûrimo 100-meèiui (1918–2018). Kartu monografijos dedi-
kuojamos kitoms reikðmingoms valstybës, jos miestø ir miesteliø bei kitø svarbiø 
šalies istorinių ávykiø sukaktims. 

Serijos pavadinimas pasirinktas neatsitiktinai – XIX a. viduryje susiformavæ 
valsèiai iki jø panaikinimo 1950 m. buvo maþiausi ir palyginti stabilûs administ-
raciniai-teritoriniai vienetai, jungæ tapaèios etninës kultûros þmones, valsèiø ribos 
paprastai atitiko ir parapijø bendruomeniø ar ðnektø ribas.

„Lietuvos valsèiø“ serija – tai daugiatomis vienodos struktûros leidinys apie 
Lietuvos miestus ir miestelius, kaimus ir vienkiemius, apie jø ir jø apylinkiø 
kraðtovaizdþio raidà bei istorijà nuo seniausiø prieðistoriniø laikø iki mûsø dienø, 
kovas uþ Nepriklausomybæ, apie tradicinæ kultûrà, verslus, kalendorinius ir ðeimos 
paproèius, paproèiø teisæ, liaudies iðmintá, baþnyèias, áþymius þmones, tarmiø ir 
vietos ðnektø ypatumus, tautosakà, tautines maþumas, jø paproèius ir kt.

Remdamiesi þmoniø atsiminimais, „Versmės“ leidyklos rengtų lokalinių 
tyrimų ekspedicijų bei archyvø duomenimis, mokslo studijomis, kitais raðytiniais 
ðaltiniais bei medþiaga, kiekvienà serijos knygà raðo dideli – iki 160 autoriø kolek-
tyvai: þinomi Lietuvos istorikai, archeologai, etnologai, tautosakininkai, kalbininkai, 
sociologai, geologai, geografai, biologai, taip pat kraðtotyrininkai, kraðtieèiai, kiti 
autoriai. Ið viso serijai jau yra raðæ apie 3 000 autoriø, ið jø daugiau kaip 380 turi 
mokslo vardus (þr. www.versme.lt/autoriai.htm).

Išleidus „Saldutiškio“ monografiją, skirtą Saldutiškio 225 m. sukakčiai (1 412 p., 
2019), „Lietuvos valsčių“ seriją kartu su serijoje nenumeruotomis knygomis – dar 
plonais viršeliais išleista įžangine serijos knyga „Sintautai. Žvirgždaičiai“ (432 p., 
1996), „Salako kraštas“ (420 p., 2012) bei „Pabradės“ monografijos įžangine knyga 
(480 p., 2017) – sudaro 38 monografijos, 51 tomas, 57 200 puslapių, 4 449 straips-
niai, kuriuos parašė 2 053 autoriai.

Anksèiau iðleistos „Lietuvos valsčių“ serijos knygos: „Þagarë“ (1-oji serijos 
monografija; dedikuota Þagarës 800 m. jubiliejui, 912 p., 1998), „Obeliai. Kriaunos“ 
(2-oji; Obeliø 480 m. sukakèiai, 864 p., 1998; 2-oji laida – Obeliø ir Kriaunø 500 m. 
jubiliejui, 1 224 p., 2009), „Plateliai“ (3-ioji; Plateliø 550 m. jubiliejui, 800 p., 1999), 
„Þiobiðkis“ (4-oji; Þiobiðkio parapijos 200 m. jubiliejui, 1 024 p., 2000), „Ðirvintos“ 
(5-oji; Ðir vintø 525 m. sukakèiai, 776 p., 2000), „Lygumai. Staèiûnai“ (6-oji; Staèiûnø 
parapijos 90-meèiui, 896 p., 2001), „Ve liuona“ (7-oji; Magdeburgo teisiø suteikimo 
Veliuonai 500 m. jubiliejui, 1 176 p., 2001), „Raguva“ (8-oji; Raguvos 500 m. ju-
biliejui, 1 128 p., 2001), „Seredþius“ (9-oji; Seredþiaus 710 m. sukakèiai, 1 238 p., 
2003), „Kvëdarna“ (10-oji; Kvëdarnos 675 m. sukakèiai, 1 160 p., 2004), „Papilë“ 
(11-oji; Papilës 665 m. sukakèiai, I dalis – 1 082 p., 2004, II dalis – 752 p., 2006), 
„Tauragnai“ (12-oji; Tauragnø 750 m. jubiliejui, 1 364 p., 2005), „Musninkai. Kernavë. 
Èiobiðkis“ (13-oji; Musninkø 445 m., Kernavës 725 m., Èiobiðkio 475 m. sukaktims, 
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1 304 p., 2005), „Laukuva“ (14-oji; Lau-
kuvos 750 m. jubiliejui, 1 874 p., I dalis – 
924 p., 2005, II dalis – 950 p., 2008), 
„Gelvonai“ (15-oji; Gelvonø 625 m. 
sukakèiai, 1 384 p., 2009), „Baisogala“ 
(16-oji; Baisogalos 470 m. sukakèiai, 
1 056 p., 2009), „Gruzdþiai“ (17-oji; 
Gruzdþiø 375 m. sukakèiai, 2 304 p., 
I dalis – 1 000 p., 2009, II dalis – 
1 304 p., 2010), „Endriejavas“ (18-oji; 
Endriejavo 230 m. sukakèiai, 1 412 p., 
2010), „Vepriai“ (19-oji; Vepriø 625 m. 
sukakèiai, 1 320 p., 2010), „Þeimelis“ (20-
oji; Þeimelio 510 m. sukakèiai, 1 796 p., 
I dalis – 888 p., II dalis – 908 p., 2010), 
„Lietuvos lokaliniai tyrimai“ (21-oji; 
I dalis – 2000–2002 m. mokslo darbai, 
1 082 p., 2011), „Panemunėlis“ (22-oji; 
Panemunėlio 240 m. sukakčiai, 1 684 p., 
I dalis – 858 p., II dalis – 826 p., 2011), 
„Gelgaudiškis“ (23-ioji; Gelgaudiškio 
500 m. jubiliejui, 1 808 p., I dalis – 
900 p., II dalis – 908 p., 2011), „Juodu-
pė. Onuškis“ (24-oji; Onuškio 510 m. 
sukakčiai bei Juodupės 100 m. jubiliejui, 
1 832 p., I dalis – 912 p., II dalis – 
920 p., 2012), „Kartena“ (25-oji, Kartenos 

1998 m. pasirodþiusi  
1-oji „Lietuvos valsèiø“ 
serijos monografija „Þagarë“ 
kartu yra ir 1-oji knyga 
Lietuvoje, iðleista su  
Lietuvos tûkstantmeèio  
sukakties þenklu

Pirmąją „Lietuvos valsčių“ 
serijos monografiją „Žagarė“ 
Lietuvos Respublikos  
Prezidentui Valdui Adamkui 
įteikia viena knygos  
sudarytojų ir autorių  
žagarietė mokytoja  
Romualda Vaitkienė.  
Žagarės 800 metų jubiliejus. 
1998 m. birželio 27 d. 
Džojos Gundos Barysaitės 
nuotr.
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Pasibaigus „Lietuvos valsèiø“ serijos 15 metø sukakties minëjimo ir naujausiø 2009-aisiais iðleistø 
monografijø pristatymo renginiui, skirtam, kaip ir pati serija, tais paèiais metais minėtam  
Lietuvos tûkstantmeèiui, „Tautiðkà giesmæ“ kartu su visa sale gieda renginio praneðëjai  
(ið kairës) „Gelvonø“ monografijos sudarytoja Vida Girininkienë, „Gruzdþiø“ sud. Damijonas 
Ðniukas, „Obeliø. Kriaunø“ sud. Venantas Maèiekus, „Baisogalos“ sud. dr. Jonas Linkevièius, 
Lietuvos heraldikos komisijos narys, dailininkas Arvydas Kaþdailis, Baisogalos seniûnas Romas  
Kalvaitis, „Versmës“ leidyklos vadovas Petras Jonuðas, sociologas prof. Romualdas Grigas,  
Lietuvos nacionalinës M. Maþvydo bibliotekos Leidiniø komplektavimo skyriaus vedëjas Vytautas 
Gocentas, Kovo 11-osios Akto signataras Romualdas Ozolas, Lietuvos heraldikos komisijos  
pirmininkas dr. Edmundas Rimða. 2010 m. vasario 19 d. Klaudijaus Driskiaus nuotr.

750 m. sukakčiai, 1 484 p., 2012), „Sintautai“ (26-oji; 2 912 p., I dalis – 1 448 p., II dalis – 
1 462 p., 2013), „Užpaliai“ (27-oji; Užpalių 375 m. sukakčiai, 2 372 p., I dalis – 1 160 p., 
II dalis – 1 212 p., 2013), „Pašvitinys“ (28-oji; Pašvitinio 375 m. sukakčiai, 1 540 p., 
2014), „Daujėnai“ (29-oji; Daujėnų 460 m. sukakčiai, 1 396 p., 2015), „Šeduva“ (30-oji;  
Šeduvos 460 m. sukakčiai, 1 388 p., 2016), „Kamajai“ (31-oji; Kamajų 475 m. sukakčiai, 
1 580 p., 2016), „Kupiškis“ (32-oji; Kupiškio 535-osioms metinėms, 1 256 p., 2016), 
„Ramygala“ (33-ioji; Ramygalos 650 m. jubiliejui, 1 560 p., 2016), „Onuškis“ (34-oji, 
Onuškio 500 m. jubiliejui, 1 572 p., 2017), „Babtai“ (35-oji, Babtų 625-osioms meti-
nėms, 1 572 p., 2017), „Vaiguva“ (36-oji, Vaiguvos 625-osioms metinėms, 1 484 p., 
2018), „Skapiškis“ (37-oji, Skapiškio (Mituvos) 500 m. jubiliejui, 1 088 p., 2019).
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Prasminga Lietuvos pirmojo ra-
ðytinio paminëjimo istorijos ðaltiniuose 
tûks tantmetá, Lietuvos valstybės at-
kūrimo šimtmetį, kitas svarbiausias 
ðalies istorijos sukaktis sieti su kiek 
kuklesniais jos miestø ir miesteliø jubi-
liejais ir ðias tradiciðkai irgi su jø pir-
muoju raðytiniu paminëjimu siejamas 
sukaktis áprasminti taip pat raðytiniu 
þodþiu – knyga.

Lietuvoje bûta daugiau kaip 
400 valsèiø, kuriø vietoje ákurtø da-
bartiniø seniûnijø yra apie tris ðimtus. 
Vildamiesi, kad uþteks jëgø nors apie 
dalá jø iðleisti knygas, nuoširdžiai dė-
kojame savo kraštų serijos monografijas 
jau išleidusiems gimtinės puoselėtojams 
ir maloniai kvieèiame kultûros ir kitas 
ástaigas, rajonø savivaldybes, seniûnijas, 
aktyvius kraðtieèius, kraðtotyrininkus, 
valstybininkus, kultûrininkus, rëmëjus, 
visus raðanèiuosius susikaupti ties dar 
neįveiktais darbais ir neatidëliojant telk-
tis á Lietuvos istorijos ir tradicinës 
kultûros ðimtatomës „Lietuvos valsèiø“ 
serijos kûrëjø – autoriø, rengëjø, leidëjø 
ir rëmëjø – bûrá. Laukia ne vienà de-
ðimtmetá truksiantis didelis prasmingas 
darbas.

„Lietuvos valsčių“ serijai parašyti moksliniai 
straipsniai, įvertinti Lietuvos lokalinių tyrimų 
mokslo darbų komisijos, pirmiausia paskelbiami 
interneto svetainėje www.llt.lt, periodiniame 
elektroniniame serijiniame leidinyje „Lietuvos 
lokaliniai tyrimai“, ISSN 2029–0799
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Rengiamų bei išleistų „Lietuvos valsčių“ 
serijos monografijų žemėlapis. Tamsiau  
pažymėti tie valsčiai, kurių monografijos  
jau išleistos, o dar nebaigtų rašyti ir  
rengti spaudai serijos monografijų  
valsčiai nuspalvinti šviesiau. Sudarė  
UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė  
Aira Dubikaltienė

A map of “Lietuvos Valsčiai” series  
monographs being prepared and issued. 
The darker marked Valsčiai (rural districts) 
show monographs already published; while 
the lighter marked districts indicate the 
monographs being in preparation and those 
to be composed 




