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Jūžintai

Šis leidinėlis parengtas 2011-ųjų birželį

Maloniai kviečiame būti „Jūžintų“ 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 „Jūžintai“, 
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.
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Buvusio Jūžintų valsčiaus gyvenamųjų vietų sąrašas 
(pagal 1923 m. 1-ojo Lietuvos gyventojų surašymo 
duomenis)

Rengiama nauja „Jūžintų“ monografija papildys  
100-tomį Lietuvos istorijos rašto paminklą

Jūžintų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia

Vienos knygos serijos „Versmės“ leidykla (įkurta 1994 m.) leidžia 
buvusiems Lietuvos valsčiams skirtą šimtatomę monografijų  
seriją. Serijos monografija apie Jūžintus pradėta rengti 2010 m.  
Knygą numatoma išleisti iki 2018 m.

Monografija bus unikalus 1 000 puslapių viršijantis leidinys apie  
buvusį Jūžintų valsčių ir šiuo metu Jūžintų seniūnijai priklausančią 
Ragelių parapiją. Knygoje atsispindės Jūžintų krašto gamta 
(kraštovaizdžio sandara, augmenija, gyvūnija ir kt.), istorija nuo 
seniausių archeologinių radinių ir paminklų iki šių dienų (krašto 
ekonominė raida, dvarų ir kaimų istorijos, kovų dėl valstybingumo 
atgavimo atgarsiai Jūžintų apylinkėse, okupacijos ir jų padariniai), 
kultūros istorija (mokyklų, bibliotekų atsiradimas ir jų raida), 
sakraliniai paminklai ir bažnyčių pastoracinė veikla, tradicinė 
medžiaginė ir dvasinė kultūra (verslai, kalendoriniai, darbo ir  
šeimos papročiai, papročių teisė, liaudies žinynas), vietos  
šnekta, tautosaka, bus rašoma apie įžymesnius Jūžintų krašto 
žmones. Monografija bus iliustruota keliais šimtais nuotraukų, 
piešiniais, žemėlapiais, dokumentų faksimilėmis, bus pateiktos 
dainuojamosios tautosakos natos, asmenvardžių ir vietovardžių 
rodyklės.

Monografija skiriama Lietuvos valstybės susikūrimo 750 metų  
(2003) bei valstybingumo atkūrimo 100 metų (2018) jubiliejams  
ir Jūžintų miestelio 430 metų (2018) sukakčiai. 

Istorikai, etnologai, menotyrininkai, kalbininkai, tautosakininkai, 
gamtininkai lankysis Jūžintų apylinkių kaimuose, susitikinės su 
vietos gyventojais, užrašinės senųjų vietos gyventojų turimą 
informaciją, rinks nuotraukas, archyvinę medžiagą. 

„Versmės“ leidykla maloniai kviečia visus Jūžintų krašto žmones 
padėti monografijos rengėjams surinkti kuo daugiau medžiagos 
būsimai monografijai apie Jūžintus, kuri bus gražus paminklas  
šiam kraštui ir jo žmonėms. 

„Jūžintų“ monografijos vyriausiasis redaktorius Venantas Mačiekus, 
namų tel. 85 2732306, el. pašto adresas venantas@versme.lt.
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