2013 metų „Versmės“ leidyklos lokalinių tyrimų ekspedicijos
2013 m. vasarą „Versmės“ leidykla numato surengti 11 kompleksinių lokalinių tyrimų šimtatomės „Lietuvos valsčių“ serijos autorių ekspedicijų bei vieną archeologinių kasinėjimų ekspediciją į rengiamų serijos monografijų aprašomas vietoves.
Su šiomis ekspedicijomis bendras „Versmės“ leidyklos nuo 1999 m. rengiamų ekspedicijų skaičius pasieks 127.
Ekspedicijų tikslas – surinkti papildomos medžiagos, patikslinti turimą medžiagą bei parašyti straipsnius „Versmės” leidyklos
rengiamoms „Lietuvos valsčių“ serijos monografijoms.
Ekspedicijų trukmė – septynios dienos.
Ekspedicijų aprūpinimas
ekspedicijų dalyviams, sudariusiems su leidykla straipsnių kūrimo autorines sutartis, išmokami dienpinigiai, taip pat gali būti
apmokamos kelionės išlaidos nuvykti į ekspedicijos vietą, kitos būtinos išlaidos;
ekspedicijų dalyviai apnakvindinami, pasirūpinama jų maitinimu;
ekspedicijų dalyviai aprūpinami diktofonais, raštinės reikmenimis, kitomis būtinomis priemonėmis ir medžiagomis, pasirūpinama transportu ekspedicijos metu;
ekspedicijose gali dalyvauti tik tie autoriai, kurie yra atsiskaitę už ankstesnes ekspedicijas – parašę ir perdavę leidyklai visus
ankstesnių ekspedicijų straipsnius leidyklos rengiamoms monografijoms.
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Ekspedicijų sąrašas
Į SALDUTIŠKĮ (Utenos r.) – 2013 m. gegužės 27–birželio 2 d.
Vadovė Jūratė Baltrukaitienė, tel. 8617 11924,
jurate@versme.lt
Į KIDULIUS (Šakių r.) – 2013 m. birželio 10–16 d.
Vadovas Kęstutis Vaičiūnas, tel. 8614 12772,
kestutis525@gmail.com
Į NERINGĄ (Neringos sav.) – 2013 m. birželio 17–26 d.
Vadovas Stanislovas Balčiūnas, tel. 8699 82161, 85 2417219,
l.svyturys@gmail.com
Į PAGĖGIUS (Pagėgių sav.) – 2013 m. liepos 1–7 d.
Vadovas Edmundas Incius, tel. 8656 15026,
incius.edmundas@gmail.com
Į SKIEMONIS (Anykščių r.) – 2013 m. liepos 8–14 d.
Vadovas Šarūnas Preikšas, tel. 8688 02327,
sarunaspress@gmail.com
Į VIEŠVILĘ (Jurbarko r.) – 2013 m. liepos 15–21 d.
Vadovas Algirdas Sinkevičius, tel. 8682 44306,
algirdsinkus@gmail.com

Į TVERUS (Rietavo sav.) – 2013 m. liepos 22–28 d.
Vadovas Kazys Praeras, tel. 8646 49734, kpraeras@gmail.com
Į SKAPIŠKĮ (Kupiškio r.) – 2013 m. liepos 29–rugpjūčio 4 d.
Vadovė Aušra Jonušytė, tel. 8612 43635, ausramuz@gmail.com
Į LELIŪNUS (Utenos r.) – 2013 m. rugpjūčio 5–11 d.
Vadovas dr. Gintautas Zabiela, tel. 8612 33063,
g.zabiela@gmail.com
Į DUSETAS (Zarasų r.) – 2013 m. rugpjūčio 5–11 d.
Vadovas Linas Balčiūnas, tel. 8673 22156,
balciunienen@gmail.com
Į LEIPALINGĮ (Druskininkų savivaldybė) –
2013 m. rugsėjo 5–11 d.
Vadovė Laimutė Vasiliauskaitė-Rožukienė, tel. 8680 93919,
laimutevster.vasiliauskait@gmail.com
Baigiamoji archeologinių kasinėjimų ekspedicija
į Jurgionių apylinkėse (Trakų r.) esantį kapinyną –
2013 m. liepos 15–21 d.
Vadovas dr. Manvydas Vitkūnas, tel. 8685 26294,
manvydas.vitkunas@gmail.com

MALONIAI KVIEČIAME DALYVAUTI.
Ekspedicijų dalyvius prašome iš anksto registruotis pas ekspedicijų vadovus.
Ekspedicijų koordinatorė Živilė Driskiuvienė, tel. 85 2130623, 8698 09077, zivile@versme.lt.
Pagarbiai
Petras Jonušas, „Versmės“ leidyklos vadovas, tel. 8698 20707.

