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Sendvaris

Kviečiame prisidėti kas kuo gali

Visus, neabejingus Tėvynei ir savo gimtinei, maloniai kviečiame 
prisidėti prie rengiamos monografijos „Sendvaris“: teikti nuotraukų, 
patiems parašyti straipsnį ar pakalbinti tai daryti kitus, pateikti 
patarimų ir siūlymų. Taip pat kviečiame finansiškai remti knygos 
leidimą. „Sendvario“ monografija nėra komercinis leidinys, tad be 
visuomenės (verslininkų, tarnautojų, pedagogų ir kt.) paramos jos 
nepajėgsime išleisti. Visi, kuo nors prisidėjusieji, ir rėmėjai, bus garbingai 
įrašyti knygos rėmėjams skirtuose puslapiuose, įvardijant konkretų 
kiekvieno indėlį. 

„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 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 
mokslinę veiklą – 2004 m. 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 į „Versmės“ leidyklos, 
kodas 122732630, atsiskaitomąją sąskaitą LT027290000005467101  
AB „Citadele“ banke, nurodant: Parama monografijai „Sendvaris“.

Paramą taip pat galite suteikti grynais pinigais pačioje leidykloje 
(buhalterijoje).

„Versmės“ leidyklos adresas:
 Geležinkelio g. 6, 02100 Vilnius.
Telefonas 85 2130623 (ir faksas). 
Leidyklos vadovo Petro Jonušo tel. 8698 20707.
Elektroninio pašto adresas leidykla@versme.lt, 
leidyklos interneto svetainė www.versmė.lt.

Automagistralės Vilnius – Klaipėda Jakų estakada prie Klaipėdos

Maloniai kviečiame  
būti rengiamos naujos  
„Sendvario“ monografijos 
bendraautoriais,  
talkininkais, rėmėjais

Buvusių Sendvario ir Trušelių valsčių ribos pagal 1925 m. gyventojų surašymo duomenis 



   

Rengiama „Sendvario“ 
monografija papildys 
„Lietuvos valsčių“ seriją – unikalų 
100-tomį Lietuvos istorijos  
rašto paminklą

„Versmės“ leidykla nuo susikūrimo 1994 m. leidžia monografijų 
seriją „Lietuvos valsčiai“. Ši serija skirta Lietuvos miestams ir 
miesteliams bei jų apylinkėms, atitinkančioms buvusius tarpukario 
Lietuvos valsčius. 2013 m. pradėta rengti monografija ir apie buvusį 
Sendvario valsčių. Knygą numatoma užbaigti iki 2017-ųjų. 

Būsimoji monografija bus unikalus, didelės apimties – daugiau kaip 
1 000 puslapių – leidinys, pasakojantis apie Sendvario ir jo apylinkių 
kraštovaizdžio raidą, istoriją nuo seniausių laikų iki mūsų dienų. 

Sudarytas būsimos monografijos planas: gamta (geologija, 
dirvožemis, augmenija, miškai, upės, ežerai ir kt.), istorija, archeologijos 
paminklai, žemės ūkio raida, kaimai, dvarai, ūkininkai, verslininkai, 
senolių prisiminimai, okupacijų padariniai, kultūra, švietimas (kaimų 
architektūra, kultūros įstaigos, mokyklos, bažnyčios), kultūrinis 
gyvenimas (šventės, papročiai, tradicijos, liaudies medicina, 
tautodailininkai), tautosaka, kalba, įžymūs žmonės. 

Monografijoje bus šimtai nespalvotų ir spalvotų nuotraukų, ji bus 
gausiai iliustruota piešiniais, žemėlapiais, dokumentų faksimilėmis,  
bus skelbiamos muzikos kūrinių natos, asmenvardžių ir vietovardžių 
rodyklės.

... prof. Marija Eidukevičienė, doc. dr. Albertas Bitinas, doc. dr. Algirdas Petraitis„Sendvario“ monografijos autoriai (iš kairės): Klaipėdos universiteto Gamtos mokslų fakulteto Biologijos 
katedros lektorė Airina Salytė, dr. Rita Jankauskienė, vyr. redaktorė Liucija Kyguolytė-Šeputė, 
KU Socialinių mokslų fakulteto Socialinės geografijos katedros profesorė Marija Eidukevičienė...

Buvusios radijo stoties pastatas Jakų gyvenvietėje. Dabar šiame pastate yra įsikūrusi mokykla, 
biblioteka, Jakų bendruomenės centras

2014 m. gegužę Jakų bendruomenės centre vyko Aukštkiemių kapinyno 
archeologinių kasinėjimų aptarimas

Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos katedros lektorius Linas Tamulynas (viduryje)  
su studentais 2014 m. archeologinių  tyrinėjimų ekspedicijoje Aukštkiemių kapinyne. Šių netradicinių 
tyrimų tikslas buvo ne kapų paieška, bet XIX a. jau ištirtų vietų suradimas. Tikslas įgyvendintas su 
kaupu: surastos senosios, greičiausiai Karaliaučiaus archeologų tyrimų vietos. Be senųjų tyrimų vietų 
pavyko surasti ir netirtų plotų. Juose aptikta su III a. kapais susijusių radinių, apie kuriuos plačiau  bus 
aprašyta monografijoje. 2014 m. rugsėjį planuojama dar viena archeologinė ekspedicija Sendvario 
seniūnijoje Klemiškės kaime, o rugsėjo 26 d. numatoma paskaita bei paroda  visuomenei „Sendvario 
archeologinės paslaptys“.

 „Versmės“ leidykla maloniai kviečia kiekvieną prisidėti prie šios 
unikalios monografijos atsiradimo. 

2014 metai buvo nusėti įvykiais ir veikla. Visą vasarą vyko etnologės 
dr. Aušros Kavaliauskienės etnologinė ekspedicja po Sendvarį, kurios 
metu buvo apklausiami senieji gyventojai, menantys praeitį. Po šios 
ekspedicijos numatomas surengti seminaras ir  paroda tema „Sendvaris 
vakar, šiandien ir rytoj“, veiks šių dienų amatų mugė. 

Ankstyvą pavasarį „Sendvario“ monografijos Gamtos skyriaus 
autoriai leidosi į apžvalginę mokslinę ekspediciją po Sendvario 
apylinkes. Stebėjo bundančią gamtą, sugrįžtančius paukščius, atliko 
tyrimus. Gegužę surengta dar viena mokslinė geologų ir gamtininkų 
ekspedicija. Ekspedicijos metu buvo naudojamasi prieš gerą dešimtmetį 
Lietuvos geologijos tarnybos sudarytais Klaipėdos krašto stambaus 
mastelio kvartero geologiniais ir geomorfologiniais žemėlapiais 
(parengė dr. A. Damušytė). Nedidelėje Sendvario seniūnijos teritorijoje, 
esančioje Pajūrio žemumoje, dirvožemio įvairovė yra nedidelė, tačiau 
čia gyvenantys žmonės gali pasigirti, kad jų dirbama žemė susilaukia 
aukščiausio įvertinimo visoje savivaldybėje. Tad vienas iš svarbių 
ekspedicijos tikslų buvo nuodugniai susipažinti su įvairios kilmės 
nuogulų ir nuosėdų, prieš keliolika tūkstančių metų suformuotų 
tirpstančio kontinentinio apledėjimo ledyno, suklotų jo tirpsmo 
vandenų srautų, ar nusėdusių šio vandens pasitvenkusiuose baseinuose, 
paplitimu, kurios vėliau tapo pamatine medžiaga dirvožemiams 
susidaryti.

Monografijos „Sendvaris“ vyr. redaktorė Liucija Kyguolytė-Šeputė 
tel. 8 671 87948, liucija.kyguolyte@gmail.com


