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Babtiečių sueiga 2004 m. gegužės 1-ąją – Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą dieną.  
Seniūnijos archyvo nuotr.

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

Visus, neabejingus Tėvynei ir savo gimtinei, maloniai kviečiame 
prisidėti prie rengiamos monografijos: teikti nuotraukų, patiems 
parašyti straipsnį ar pakalbinti tai daryti kitus, pateikti patarimų ir 
siūlymų. Taip pat kviečiame finansiškai remti knygos leidimą. „Babtų“ 
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.

Deja, monografijos leidimą kol kas parėmė tik babtiečiai Jadvyga ir 
Jonas Bacevičiai. Apie 2 proc. mokesčio paramą dar neturima duomenų. 

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

„Versmės“ leidyklos adresas 
Geležinkelio g. 6, 02100 Vilnius.
Telefonai: 85 2130623 (ir faksas), 8698 09077. 
Leidyklos vadovo Petro Jonušo tel. 8698 20707.
Elektroninio pašto adresas leidykla@versme.lt, 
leidyklos internetinė svetainė www.versmė.lt.

Nevėžis ties Babtais



   

Rengiama  „Babtų“ 
monografija, papildysianti 
„Lietuvos valsčių“ seriją –  
100-tomį Lietuvos istorijos  
rašto paminklą

Vienos knygų serijos „Versmės“ leidykla, įkurta 1994 m., leidžia 
originalią 100-tomę istorijos biblioteką apie Lietuvos miestus ir 
miestelius bei jų aplinkinius kaimus, dvarus ir vienkiemius, kuriuos 
1864–1950 m. jungė dažnai su parapijos ribomis sutampantys valsčiai. 
Išleistos pirmosios dvi dešimtys monografijų sulaukė gyvo atgarsio 
visuomenėje. Neabejingi krašto praeičiai, mūsų tautiniam paveldui 
žmonės pradėjo prašyti išleisti monografijas ir apie savo gimtines.

Neliko nuošalyje ir Babtų krašto patriotai. 2011 m. pradžioje jie, 
palaikomi seniūno Jono Praškevičiaus, kreipėsi į „Versmės“ leidyklą su 
analogišku prašymu, kartu siūlydami organizacinę, kūrybinę ir, kiek 
leidžia galimybės, finansinę paramą. Pasirašyta „Versmės“ leidyklos ir 
Babtų seniūnijos sutartis. Balandžio 8 d. seniūnijoje įvyko monografijos 
rengimo iniciatyvinės grupės steigiamasis posėdis, sudaryta jos taryba: 
seniūnas Jonas Praškevičius (pirmininkas), agrarinių m. dr. Klemensas 
Palaima (pirmininko pavaduotojas), istorikė Marija Markauskienė 
(pirmininko pavaduotoja), pedagogas Algirdas Antanaitis,  
Babtų kraštotyros muziejaus globėja Janina Danauskienė,  
agrarinių m. dr. Stasys Švirinas, kraštotyrininkas Antanas Vaičius. 

„Babtų“ monografija negimsta tuščioje vietoje. Vietos istorikai, 
literatai yra parengę keletą leidinių apie vietovę, jos istoriją, žmones, 
ūkio ir mokslo įstaigas (M. Markauskienė, „Babtai istorijos vingiuose“ 
(1994); E. Barkauskas, T. Stonys, „Mažoji Babtų enciklopedija“ (1994); 
„Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas 1938–2008“,  
sud. K. Palaima, 2008; J. Kazėnas, „Pagynė“ (1990), per 10 lankstinukų 

(autoriai A. Vaičius, M. Markauskienė, J. Danauskienė, S. Panfilienė). 
Babtiečiai turi itin patrauklią interneto svetainę (www.babtai.eu).

Būsimoji monografija „Babtai“ bus unikalus daugiau kaip 1 000 
puslapių leidinys, pasakojantis apie Babtų krašto gamtą, jo puošmeną 
– Nevėžį, istoriją, švietimą, kultūrą, sveikatos apsaugą, kalbą, etninę 
kultūrą, tautosaką, žymius žmones. Kelių dešimčių autorių kolektyvas, 
susidedantis iš mokslininkų – geografų, biologų, istorikų, architektų, 
kalbininkų, etnologų, tautosakininkų, kraštotyrininkų – žurnalistų, 
pedagogų, savivaldos specialistų, tautodailininkų, kulinarinio palikimo 
žinovų, Lietuvos archyvuose, muziejuose, iš žmonių prisiminimų 
renka dar išlikusias Babtų apylinkių paveldo vertybes, kaupia faktus, 
nuotraukas, dokumentus, kurie taps jų straipsnių pagrindu.

2011 m. liepos 25–31 d. buvo surengta „Versmės“ leidyklos lokalinių 
tyrimų ekspedicija, kurioje dalyvavo 16 asmenų – Renata Bacevičienė, 
Jonas Bacevičius, Sigutė Buivydienė, Janina Danauskienė, Jurgita 
Kilikauskienė, Audronė Kiršinaitė, dr. Edita Korzonaitė,  
Marija Markauskienė, Milda Mezginaitė, Paulina Okunytė,  
dr. Vaclovas Stukonis, Domijonas Šniukas, dr. Skaidrė Urbonienė, 
Giedrius Vaivilavičius, dr. Ilona Vaškevičiūtė, Genovaitė Žukauskienė. 
Buvo surinkta daug medžiagos straipsniams. Tačiau ne visų sričių 
specialistai buvo susirinkę, ne visiems dalyviams pavyko surasti 
įdomius pateikėjus. 

Todėl 2012 m. liepos 9–15 d. Babtų apylinkėse vyko pakartotinė 
ekspedicija. Šį kartą pirmiausia domimasi babtiečių šnektos 
ypatybėmis, etnine kultūra, vietos kraštotyros muziejaus fondais.

 „Versmės“ leidykla nuoširdžiai dėkoja babtiečiams, svetingai 
atvėrusiems ekspedicijos dalyviams duris, padėjusiems surinkti kuo 
daugiau įdomios, vertingos medžiagos monografijai „Babtai“, kuri bus 
reikšmingas rašytinis paminklas šiam gražiam kraštui ir jo žmonėms.

 

Kraštotyros ekspedicijos dalyvė dr. Skaidrė Urbonienė kalbina buvusį Sitkūnų radijo stoties direktorių 
Joną Stanionį. Kairėje – Babtų seniūnas Jonas Praškevičius

„Babtų“ monografijos vyriausiasis redaktorius ir sudarytojas – 
žurnalistas Domas Šniukas, 
telefonai: 85 2710757, mob. 8686 44147,  
elektroninio pašto adresas domas.sniukas@hotmail.lt

Jaunimas tvarko Piepalių piliakalnį 

Babtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia

Folkloro ansamblis „Vėrupė“ savo 20-mečio šventėje

Babtų miestelis yra įsikūręs Kauno r., 1 km į vakarus nuo automagistralės Vilnius–Klaipėda 


