KELMĖS VALSČIAUS GYVENAMŲJŲ VIETŲ SĄRAŠAS
Aukštmiškis
Alenavos (Elenavos) k.
Andriuliškės vns.
Antanavos dv.
Antanavos k.
Antanavos Nauj. vns.
Antkapinio k.
Apelkės vns.
Apidimės vns.
Arosų k.
Aukšpomedžių k.
Ąžuolijos vns.
Babiniškės k.
Bajoraičių k.
Balalių k.
Baldegių dv.
Baldegių k.
Balų k.
Bargailių k.
Baršiškių k.
Baurgirio vns.
Barviečiai
Bazvyčių k.
Beržinės k.
Beržininkų k.
Beržyniškės k.
Beržyniškės vns.
Beržpelkio k.
Byliškių dv.
Biliškių k.
Byliškių k.
Bobarnės vns.
Būdų k.
Bulkaičiznos k.
Bumbulų k.
Burbaičių k.
Burių vns.
Butkiškės k.
Butkiškės vns.
Butkiškių dv.
Cegelnia
Cibikynės vns.
Česniškės dv.
Dairinės dv.
Dankšių k.
Dalunė
Darbučių k.
Daujočių k.
Degučių k.
Dempiškių k.
Dievonių k.
Dikšių k.
Dirvoniukų k.
Dombravos vns.
Drubstų k.
Drupiškės dv.
Dvarvičių vns.
Einikių vns.
Elenava

Elviravos dv.
Flerijoniškės vns.
Gabetiškės I vns.
Gabetiškės II vns.
Gailaičių dv.
Gailatiškės dv.
Gailių k.
Gaštinų dv.
Gaštinukų vns.
Gauciškės k.
Gaigariškės vns.
Gaurylių k.
Gečaičių k.
Gedvainių k.
Gedvilių vns.
Gedvilai
Gerdžiogalos k.
Getkančių k.
Gimičių k.
Gineikių k.
Giniočiai
Girinaičių k.
Girinaičių vns.
Glindikių vns.
Graužikų dv.
Graužikų vns.
Graužų k., dv.
Greiniai
Gribiškės (Grybiškės) k.
Grimzelių k.
Grimzių k.
Gruziškės plv.
Jakšpelkės vns.
Jančiaušiškės vns.
Janovos k.
Jasenavos vns.
Jasnagurkos vns.
Jockiškės vns.
Jogeliškės k.
Jonaičių vns.
Jonušių vns.
Judeikių dv.
Judiškės I vns.
Judiškės II vns.
Judkių k.
Jukniškės k.
Juodlaukio k.
Juozapavos dv.
Kadagynės k.
Kakoniškės k.
Kalniškių vns.
Kalnų k.
Kalnelių dv.
Kambarių vns.
Kambariukų k.
Kaniukų k.
Kaniūkų k.
Kanopėnų k.
Karčiupės vns.

Karčupio k.
Kareivių k.
Karuliškės vns.
Kaspariškės k.
Katiliaušiškės dv.
Kelmės dv.
Kelmės mst.
Kerkasių k.
Kemaliai
Kiaulupio vns.
Kybartiškės vns.
Kymalių k.
Kirklai
Klerynės vns.
Klevinė
Koreivių k.
Košarkovo vns.
Korkosiai
Kražiškės k.
Kryžborko Naujojo vns.
Kryžborko vns.
Kubiliškės vns.
Kukečių k.
Kupriškiai
Kuršukų vns.
Kušleikių k.
Kuzokų k.
Labūnų k.
Lapkalnių k.
Laponiškės k.
Lašinskių k.
Laugalio k.
Laukių k.
Laukodarmos dv.
Laukodamos k.
Liaudiniškės k.
Liaudiniškės vns.
Licinavos k.
Licinavos vns.
Liksnių (Vytartiškių) vns.
Liksnių dv.
Liksnių I vns.
Liksnių II vns.
Liolių dv.
Liolių k.
Liolių mst.
Lipinų k.
Lukojo vns.
Lupikų dv.
Lupikų dv.
Malčiškės vns.
Malioriškės vns.
Maneikių k.
Mantotiškės vns.
Martapolės vns.
Mateikių k.
Mažučių k.
Mažunių k.
Mastapolis

Mažuliai
Mažuniukų k.
Meškleidžių k.
Mickių k.
Miežaičių k.
Mykalynės vns., pv.
Mikniškės vns.
Milovidovos dv.
„Leopoldas“
Mickiai
Minergių k.
Mižiučių k.
Morkių vns.
Nadvario k.
Naudvario k.
Naukaimio k.
Nendrių k.
Nirplių k.
Noreišių dv.
Noreišių k.
Noruišiai
Nornišių k.
Notėnų k.
Notienų dv.
Obškalnio k.
Oškeliškės k.
Paberžių k.
Paberžių vns.
Padratvinio dv.
Padratvinio vns.
Padubysio dv.
Padvarininkų k.
Paežerių I vns.
Paežerių II vns.
Pagojo dv.
Pagojo k.
Pakalniškių vns.
Pakarčemio k.
Pakūpris
Pakražantis
Pakražantokų vns.
Palekinės vns.
Palendrių k.
Palendrių vns.
Palėpšų k.
Paliepių k.
Palikšnių dv.
Palšių k.
Palukojo I k.
Palukojo II k.
Palukojo vns.
Palukvarčių vns.
Pamorkupės vns.
Paprūdžių k.
Paramočio dv.
Paskardynės k.
Paslerdinio k.
Pašlaunės I vns.
Pašlaunės II vns.
Patarvainių k.
Patarvainių vns.
Paukštininkų k.

Pauliankos vns.
Pavelbenio vns.
Paverpenio dv.
Paverpenio k.
Pažukų k.
Pažvarkulio k.
Pažverkulės k.
Petkiškės k.
Piliukų vns.
Pyragių I vns.
Pyragių II vns.
Pliukaičių k.
Plunksniškės I vns.
Plunksniškės II vns.
Pluskių k.
Pluskių vns.
Podolės k.
Pomorkupis
Preikūnų vns.
Preikurų k.
Prušinskių k., dv.
Pučkoriškės I vns.
Pučkoriškės II vns.
Pudrikės dv.
Pudziškių k.
Pupščių k.
Pušiupelkės k.
Puškoriškės vnk.
Pužukų vns.
Rabiniškių vns.
Ramoniškės vns.
Raskelynės vns.
Reibių dv.
Reibių k.
Reibkalnių vns.
Rydlaukės k.
Rikantų dv.
Ryliškės k.
Rimidžių k.
Ringių k.
Rupekiškės k.
Rupekiškės vns.
Rupšių k.
Rupšių vns.
Saopelkių k.
Sarapiniškės k.
Saudininkų dv.
Saudininkų k.
Senliolių dv.
Sirvydų dv.
Sirvydų k.
Sirvydukų k.
Skerniškės vns.
Skvarbalių vns.
Slapukės
Sližiškės k.
Sokių vns.
Stagintragės vns.
Staniulių dv.
Stoškiškės vns.
Stulgių k.
Sutkų k.

Suvartuvos dv.
Suvartuvos k.
Svirnių k.
Šakalių dv.
Šaltenių k.
Šankių k.
Šarkiai
Šardankšių k.
Šardaukšių vns.
Šeduviškės k.
Šedvydžių k.
Šeupelkės k.
Ševeliškės k.
Šilgališkės vns.
Šilų vns.
Šimaičių dv.
Šimaitukų k.
Šlamiškės vns.
Švilpiškės k.
Tarvainių k.
Tetupio vns.
Topolynės vns.
Turavos k.
Uikėnų k.
Ustronės vns.
Utos vns.
Užbrukio k.
Užmedžių k.
Užmiestis
Vaidžių plv.
Vaisviliškės k.
Vaitaičių dv.
Vaitaičiukų I vns.
Vaitaičiukų II vns.
Vanaginės vns.
Vargeniškės k.
Varių k.
Varvalių k.
Verpenos dv.
Verpenos k.
Vėgėlynė
Vesiolovkos vns.
Viežaičių k.
Virtukai
Vytartiškės vns.
Voverynės I vns.
Voverynės II vns.
Zamiesčių vns.
Žadvainių vns.
Žadvainiukų vns.
Žalpių (Turavos) k.
Žalpių k.
Žąskalnio vns.
Žebrių k.
Žeimalių k.
Žilaičių k.
Žilių k.
Žirgynės vns.
Žvilgių k.
Žvirblių k.
Žviržbės vns.
Žvirždikės vns.

L I E T U V O S

V A L S Č I A I

Kelmės dvaro rūmai. Dabar Kelmės krašto muziejus

Kelmė
MONOGRAFIJA

Nauja monografija „Kelmė“
iš serijos „Lietuvos valsčiai“
Graži mūsų Lietuva, o mums, kelmiečiams, ir Kelmės krašto
gyventojams ypač gražus Kelmės miestas, jo krašto kaimai ir gamta.
Čia gyvenantiems, gyvenusiems ar turėjusiems ryšių su Kelme malonu
sugrįžti ir prisiminti, kas siejo ir sieja su šiuo kraštu. Ypač malonu
sutikti Kelmės krašto žmones, su kuriais bendraujame ar bendravome
anksčiau, teko mokytis ar dirbti.
Kelmės valsčius labai pasikeitė, gražėja. Daugėjant mokslo ir technikos
laimėjimų, sparčiai gerėja jo gyventojų gyvenimas. Todėl ypač svarbu
kuo daugiau sužinoti apie Kelmės krašto istoriją, kaip kelmiečiai gyveno
anksčiau, kokie žmonės kūrė ir gražino šį miestą. Tai svarbu ir todėl, kad
bėgant laikui daug kas pamirštama. Dabartinė karta mažai žino apie
mūsų bočių, senelių ir prosenelių gyvenimą, užsiėmimus, papročius,
laisvės kovas, karų ir Lietuvos okupacijos metų sunkumus.
„Versmės“ leidykla ėmėsi visos Lietuvos XIX a. susiformavusių
nedidelių homogeniškų teritorinių darinių – valsčių lokalinių istorijų
aprašymo ir spausdinimo organizavimo. Numatoma išleisti šimtatomę
„Lietuvos valsčių“ monografijų seriją, kuri sudarys leidinį apie visos
šalies miestus ir miestelius, kaimus ir vienkiemius, jų ir jų apylinkių
kraštovaizdžio raidą, istoriją nuo seniausių iki mūsų laikų, tradicinę
kultūrą, verslus, šeimos papročius, liaudies išmintį, tautosaką, kalbą ir kt.
Jau išleistos 25 šios serijos valsčių monografijos, dar daugiau kaip 70
rengiama arba baigiama rengti. Kiekvieną monografiją sudaro daugiau
kaip 1000 puslapių. Matome, kiek daug entuziastų, mylinčių savo
Tėvynę, pajuto ir suprato, koks tai svarbus darbas, ir atsiliepė į „Versmės“
leidyklos kvietimą rašyti ir palikti ateinančioms kartoms istoriją apie
gimtąjį kraštą.
Iniciatyvos rengti monografiją apie Kelmę ir buvusį jos valsčių,
vedami meilės gimtajam kraštui ir jo istorijai, ėmėsi du Kelmės krašte
gimę ir užaugę, dabar gyvenantys Vilniuje Kelmės vidurinės mokyklos
XIX laidos abiturientai – Vilniaus dailės akademijos profesorius Jonas
Gudmonas ir inžinierius energetikas Alfonsas Alijošius.
Būsimoji Kelmės valsčiaus monografija bus didelės apimties leidinys,
pasakojantis apie Kelmės miesto, jo apylinkių kraštovaizdžio raidą,
istoriją nuo seniausių laikų iki mūsų dienų. Norima sutelkti didelį – apie
100 autorių būrį, kad būtų parašyta kuo daugiau išsamių straipsnių,
prisiminimų, surinkta nuotraukų aktualiausiomis temomis: apie
Kelmės krašto gamtą, Kelmės valsčiaus istoriją, kultūrinį gyvenimą ir
švietimą, etninę kultūrą, kalbą, tautosaką, įžymius valsčiaus žmones ir
jų biografijas.
Ypatingas dėmesys bus skiriamas įvairiems seniems Kelmės valsčiaus
objektams, pavyzdžiui, Kelmės dvaro sodybos ansambliui. Tai vertingas
Lietuvos architektūros ir istorijos paminklas.
Kelmės dvaras įdomus ir tuo, kad čia Lietuvoje pirmiausia prasidėjo
anticarinis 1831 metų sukilimas, o dvaro savininkas Julius Gruževskis
buvo vienas sukilimo vadų ir organizatorių. 2011 m. buvo minima
šio sukilimo 180 metų sukaktis. Be to, buvo minimos Sausio 13-osios
ir Nepriklausomybės atkūrimo 20-osios metinės, o 2014 metais bus
minimas Kelmės 530-metis. Kaip tik šioms Kelmei svarbioms datoms
dedikuojama ši monografija.

„Versmės“ leidykla – ne pelno siekianti, paramos gavėjo statusą
turinti organizacija, todėl gyvybiškai svarbi gyventojų, verslininkų,
įmonių, įstaigų ir kitų organizacijų finansinė parama, nes didžiąją
leidinio sąmatos dalį sudaro neatlyginama parama. Knygos leidybai
galima skirti ne tik minėtą, bet ir savo 2 proc. pajamų mokesčio
paramą.
Visi kuo nors prisidėję ir suteikę finansinę paramą bus
garbingai įrašyti monografijoje ir jiems pareikšta padėka knygų
rėmėjams skirtuose puslapiuose, įvardijant kiekvieno indėlį.
Tai galima pamatyti jau išleistose monografijose. Visa informacija ir
žinios apie monografijų rengimą spaudai, numatomus jų turinius,
gautus parašytus straipsnius, kiti duomenys skelbiami nuolat
atnaujinamoje „Versmės“ leidyklos interneto svetainėje
www.versmė.lt. Apie ženklesnį indėlį ar paramą, teikėjui
neprieštaraujant, bus informuojama visuomenė, žiniasklaida.
Dabartinė Vytauto Didžiojo gatvė 1915 metais.

Finansinę paramą galima pervesti VšĮ „Versmės“ leidyklai,
kodas 122732630, į AB „Citadele“ banko atsiskaitomąją sąskaitą
Nr. LT02 7290 0000 0546 7101, banko kodas 72900, nurodant –
Parama monografijai „Kelmė“, arba perduoti grynaisiais pinigais
leidyklos buhalterijai.
Mūsų visų įdėtas darbas ir suteikta parama bus skirti išleisti
monografiją, kurioje bus sukaupta Kelmės krašto, taip pat visiems
Lietuvos gyventojams reikiamos žinios, svarbūs, įdomūs istoriniai
faktai, kurie turi būti išsaugoti ir kurie liks ateinančioms kartoms. Ypač
didelę reikšmę turės visų kelmiečių pagalba, patarimai ir pasiūlymai.
Visus kraštiečius, neabejingus savo gimtinei, Kelmės kraštui,
kviečiame papildyti monografijos rengėjų gretas, prisidėti kas kuo
gali prie savo Tėviškės istorijos įamžinimo. Be visuomenės supratimo
ir pasiaukojimo knygos neįstengsime išleisti. Tikimės visų kraštiečių
aktyvaus bendradarbiavimo, kad paėmę į rankas ir sklaidydami išleistą
monografiją galėtumėte pasakyti – ir aš prisidėjau prie jos išleidimo,
čia yra ir mano dalelė širdies...

Dabartinė bažnyčia, pastatyta 1908 m. vietoj 1901 m. nugriautos
medinės bažnyčios. 1915 metų nuotrauka.

Monografijoje bus šimtai nespalvotų ir spalvotų nuotraukų, ji bus
gausiai iliustruota piešiniais, žemėlapiais, dokumentų faksimilėmis,
pateiktos muzikos kūrinių natos, asmenvardžių ir vietovardžių
rodyklės.
Monografijos sudarymas ir išleidimas užtruks 2–3 metus,
todėl sudarytojai ir autorių kolektyvas tam turės skirti daug
asmeninio laiko ir pastangų. Bus glaudžiai bendradarbiaujama su
archyvais ir muziejais, rengiamos ekspedicijos. Istorikai, etnologai,
kraštotyrininkai, menotyrininkai, žurnalistai, kalbininkai lankysis
įvairiose vietose, susitiks su vietos gyventojais, užrašys jų prisiminimus
ir gyvąją kalbą, rinks informaciją, nuotraukas, archyvinę medžiagą.
Gali būti vykdomi archeologiniai kasinėjimai.
Nuo 2012 m. liepos 9 – 15 d. „Versmės“ leidykla Kelmėje ir jos
apylinkių kaimuose surengė pirmąją kompleksinę lokalinių tyrimų
ekspediciją. Nuoširdžiai dėkojame Kelmės krašto gyventojams,
prisidėjusiems ir talkininkavusiems rengiant šią ekspediciją ir pačią
monografiją.

Ekspedicijų dalyviams ir monografijos straipsnių autoriams už
parašytus aktualia tema ir leidyklai atiduotus straipsnius „Versmės“
leidykla už kiekvieną spaudos lanką moka atlyginimą – po 200 litų, o
už mokslinio straipsnio parengimą ir parašymą – po 400 litų. Taip pat
bus mokama už kitus su straipsnių ir iliustracijų parengimu spaudai
susijusius darbus. Be to, žymesnių straipsnių autoriams ir tiems,
kurie atsisakys honoraro, bus įteikta po vieną išleistos monografijos
egzempliorių, kurio kaina – apie 150 Lt.
Visais klausimais kreiptis į „Kelmės“ monografijos redaktorius
sudarytojus.
„Versmės“ leidyklos adresas:
Geležinkelio g. 6, 02100 Vilnius.
Telefonai 8 698 09077, 85 2130623 (ir faksas),
elektroninio pašto adresas leidykla@versme.lt.
Leidyklos vadovas Petras Jonušas, tel. 8 698 20707.
Monografijos sudarytojai:
Vyr. redaktoriusAlfonsas Alijošius, tel. 8 655 74355,
el. paštas alfas@mail.tele2.lt.
Atsakingasis redaktorius Jonas Gudmonas, tel. 8 689 97661,
el. paštas jonas.gudmonas@gmail.com.

