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Daujėnai

Šis leidinėlis parengtas 2011-ųjų birželį

Maloniai kviečiame būti „Daujėnų“ 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 
„Daujėnai“, 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.

L I E T U V O S  V A L S Č I A I



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

Vienos knygų serijos „Versmės“ leidykla nuo susikūrimo 1994 m. 
leidžia 100-tomę seriją monografijų, skirtų Lietuvos miestams ir 
miesteliams bei jų apylinkėms, atitinkančioms tarpukariu buvusius 
Lietuvos valsčius. 2009 m. pradėta rengti monografija ir apie buvusį 
Daujėnų valsčių. Tų pačių metų pabaigoje „Versmės“ leidykloje tuo 
tikslu lankėsi gausi daujėniečių delegacija, leidyklos vadovas Petras 
Jonušas ir Daujėnų seniūnas Stanislovas Mackevičius pasirašė sutartį 
dėl „Daujėnų“ monografijos išleidimo.

Nors apie Daujėnus (Pasvalio r.) jau yra išleista keletas knygelių, 
tačiau būsimoji monografija bus unikalus, didelės apimties 
(daugiau kaip 1 000 puslapių ) leidinys, pasakojantis apie  Daujėnų 
ir jų apylinkių kraštovaizdžio raidą, istoriją nuo seniausių laikų iki 
mūsų dienų. Norima sutelkti didelį – iki 100 autorių būrį, kad būtų 
parašyta kuo daugiau išsamių straipsnių, prisiminimų, surinkta 
nuotraukų, skirtų tokiai tematikai: Daujėnų krašto gamta (klimatas, 
augmenija, miškai, upės, ežerai, karjerai, durpynai ir t. t.), šio krašto 
istorija (archeologijos paminklai, žemės ūkio raida, kaimai, dvarai, 
ūkininkai, verslininkai, senolių prisiminimai, okupacijų padariniai, 
išsivadavimo kovos), kultūra, švietimas (miestelio ir kaimų 
architektūra, kultūros įstaigos, mokyklos, bažnyčios), kultūrinis 
gyvenimas (šventės, papročiai, tradicijos, liaudies medicina, 
tautodailininkai), tautosaka, kalba, įžymūs žmonės.

Atgimimo metais, atsigręžę į savo krašto praeitį, daujėniečiai gražiai 
pažymėjo 450-ąsias, vėliau 455-ąsias metines, kai Daujėnai buvo 
pirmą kartą paminėti istorijos šaltiniuose. 2014 metais bus minimos 
460-osios metinės. Tam jubiliejui bei Lietuvos valstybės atkūrimo 
100-mečiui (2018) ir norima skirti bei spėti parengti  „Daujėnų“ 
monografiją. 

Istorikai, kraštotyrininkai, žurnalistai, sociologai, kalbininkai  
lankysis įvairiose vietovėse, susitikinės su vietos gyventojais, 
užrašinės prisiminimus, rinks informaciją, nuotraukas, archyvinę 
medžiagą, skirtą būsimai monografijai.

„Versmės“ leidykla kviečia visus šio krašto gyventojus padėti 
monografijos rengėjams surinkti kuo daugiau įdomios informacijos 
būsimai 100-tomės „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai, kuri 
bus gražus paminklas Daujėnų kraštui, jo žmonėms. To paminklo 
nesukursime be visuomenės paramos.

„Daujėnų“ monografijos vyriausiasis redaktorius ir sudarytojas 
Antanas Šimkūnas, tel. 85 270 1849, 8 611 63 384, el. pašto 
adresas antanas.simkunas@gmail.com. 

Kai kurie faktai apie buvusį Daujėnų valsčių

1923 metais Daujėnų valsčiuje buvo šios  
gyvenamosios vietos:

1. Balciškiai
2. Baliečiai
3. Baluškiai
4. Baukai
5. Berklainiai
6. Čekiškis
7. Dalinava
8. Daujėnai
9. Druciškiai
10. Dumbliūnėliai
11. Dvareliškiai
12. Galiniai
13. Gervinai
14. Girsūdai
15. Gumbė
16. Janušai
17. Kelveliškiai
18. Keneliai
19. Kiemeliai
20. Kliuciškis
21. Levaniškiai
22. Liukpetriai
23. Maliūpiai
24. Mažionys

25. Melėnai
26. Miesteliškiai
27. Mikėnai
28. Naujasodis
29. Orija
30. Ožnugariai
31. Patrakė
32. Petraičiai
33. Petrovka
34. Porijai
35. Pulciniškis
36. Puteikiai
37. Rukšalaukis
38. Smilgiai
39. Smiltynė
40. Steponiškis
41. Storiškiai
42. Suveizdiškis
43. Šakarniai
44. Vaidagyrė
45. Valakai
46. Vizoriai
47. Židoniai

1974 metais išleistame „Administracinio- 
teritorinio suskirstymo žinyne“ nebeminimos  
šios gyvenamosios vietovės:

1. Druciškiai
2. Dumbliūnėliai
3. Gervinai
4. Januškai
5. Kalveliškiai
6. Keneliai
7. Kiemeliai

8. Kliuciškis
9. Melėnai
10. Miesteliškiai
11. Ožnugariai
12. Storiškiai
13. Vizoriai

1986 metais LTSR prezidiumo įsaku iš apskaitinių 
duomenų išbraukiamos šios gyvenamosios  
vietovės:

1. Dalinava
2. Galiniai
3. Gumbė
4. Maliūpiai
5. Petraičiai

6. Pulciniškis
7. Rukšalaukis
8. Steponiškis
9. Suveizdiškis

1988 metais prie Daujėnų apylinkės prijungti  
šie Krinčino apylinkei priklausę kaimai:

1. Dirvoniškiai
2. Sereikiai
3. Trajoniškis
4. Vytautai

Ar žinote, kad:

1923 metais Daujėnų valsčiuje buvo 591 ūkininkas. 

1904 metais, kai pirmasis  Daujėnų klebonas Vincentas  
Baltrušaitis pradėjo rašyti metrikų knygą, parapijoje gyveno  
2 461 žmogus. 1923 metais valsčiaus gyventojų skaičius pasiekė 
3 401. 1938 metais Daujėnų miestelyje gyveno daugiau kaip  
500 žmonių, o valsčiuje – net apie 4 000. O jau 2004 metais 
Daujėnų seniūnijoje tegyveno 1 566 žmonės, t. y. gerokai  
mažiau nei prieš 100 metų...
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