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Nuoširdžiai dėkojame už ,,Versmės“ leidyklos rengto pilietinio projekto Lietuvos 
Tūkstantmečio knygų kelio per Lietuvą surengtą kelionę Jurbarko krašte. Nuotraukos buvo 
darytos seniūno kabinete. Deja, kabinetas mažas ir veliuoniškių į kadrą nepateko. Kita nuotrauka 
daryta prie seniūnijos administracinio pastato, kurioje veliuoniškių taip pat nėra, nors į susitikimą 
atėjo 15-20 žmonių. Žmonių nuomonė vienareikšmė – tai gražus renginys, kaip ir pati idėja ir 
projektas leisti seriją ,,Lietuvos valsčiai“. Atrodo, ką tik išleista monografija ,,Veliuona“, o iš 
tikrųjų praėjo beveik dešimtmetis. Jau susikaupė tiek medžiagos. Daug kas nepateko į pirmąjį 
leidinį 2001 metais, todėl veliuoniškiai jau svajoja apie pakartotiną papildytą leidinį. Šio leidinio 
reikšmė Veliuonos krašto žmonėms didžiulė. Tai istorija nuo seniausių laikų iki šių dienų. Ši 
knyga yra didelis kultūrinis, istorinis, etnografinis, pažintinis leidinys, nes Veliuonos istorija labai 
gili ir prasminga ir kiekvienam skaitytojui suteikia dideles galimybes pažinti gimtojo krašto 
istoriją, kultūrą, literatūrą. Malonu, kad monografija ,,Veliuona“ skaito tolimoje Australijoje, JAV, 
Vokietijoje ir kitose pasaulio šalyse. 
 Veliuonos krašto žmonės nuoširdžiai dėkoja ,,Versmės“ leidyklos vadovui Petrui Jonušui, 
redaktorei Vidai Girininkienei, visam leidyklos kolektyvui, atskirų straipsnių ar skyrių autoriams, 
taip pat veliuoniškiams, kurie daug padėjo vykstant kraštotyros ekspedicijai po Veliuoną ir jos 
apylinkes. Tuo visi prisidėjome, kad ši knyga tokia populiari, noriai skaitoma, o augančiam 
jaunimui patariama ja naudotis kaip istorijos vadovėliu. Mokytojai beveik kiekvienoje pamokoje 
naudoja monografiją ,,Veliuona“, skiria iš jos užduotis mokiniams. 
 Gerb. ,,Versmės“ leidyklos vadove. Jums sėkmės ir ištvermės tęsiant sunkų, bet labai 
reikalingą projektą ,,Lietuvos valsčiai“ seriją. 
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