
Duse tų Kaimų paLik imas
Paveldo esmėtyros vadovas, 

gairės kraštotyros Pėdsekiams
ir atmintinė keliaujantiems 

atraskime ir patirkime, susipažinimą pavaizduodami ir įkalbindami.
taisykime ir papildykime, atradimus dėkime šiton ir skaitmeninėn knygon
www.buga.zarasumuziejus.lt/dusetu-krastotyra/dusetu-kaimu-palikimas

utena, 2020



sumanytojas, sudarytojas ir redaktorius rytis Pivoriūnas

Fotografė vilija visockienė

knygos rėmėjai ir talkininkai: kultūros paveldo departamentas, smalinskų šeima, uždaroji 
akcinė bendrovė „svaita“, uždaroji akcinė bendrovė „vasaknos“, vytautas indrašius, Filomena 
kavoliūtė, rimtautė markelytė-jakaitienė, vytas ir Žilvinas repečkos, lina ir gintautas 
kažemėkai, ilona šukienė, Clémentine lituanienne, rimutė survilaitė, vasilijus trusovas, 
normantė ribokaitė, danutė umarienė, edita šakalienė, kazimiero Būgos gimnazijos lietuvių 
kalbos mokytoja dainora Biliūnaitė ir iiig klasė – agnė andriuškevičiūtė, rusnė kaškauskaitė, 
augustas kuzma, dominykas lingė, karolina mačiulskaitė, akvilė semionovaitė, miglė 
sribikaitė, goda urbonavičiūtė, iig klasė – erika namajūnaitė ir goda streikutė; kalbinti kaimų 
gyventojai, suteikę žinių.    

Dusetų seniūnijos kaimai ir viensėdžiai 

antadavainė, antakalnis, antaviliai, antažiegė, aukštalaukiai, avižiai, Berniūnai, Betiškės, 
Bieliškės, Bileišiai, Blinkai, Brogiškės, Budriškės, Bumbliai, Butkeliai, Čepiškės, Česnaviškis, 
davainiai, didžiadvaris, dikmoniai, drageliškės, dumbleniškis, dusetų viensėdis, eiveniai, 
gasiai, griovadvaris, gruodiškės, gugiai, išdagos, jakunčiai, jasai, jaskoniškės, jatkūniškės, 
jodaugiai, jomeikiai, juozapava, kairionys, kairiškis, kalbutiškės, kalniškės i, kalniškės ii, 
kamionka, kavoliai, krakynė, kraštai, krioviškis, kuikiai, kundročiai, kunotai, latviškės, 
liesiškės, likančiai, liuliškės, lungeliai, lūgeliai, mandebūrai, marciūniškės, maskvyčios, ma-
tiukai, meilūnai, melnyčinė, merkiai, merkiškės, midučiai, morkūnai, napreliai, narkyčiai, nau-
jasodis, navikai, Pabalnė, Pabaltė, Paberžė, Pačiaunė, Padustėlis, Paeglynė, Paindrė, Pakniškės, 
Pašilė, Pažiegė, Pempės, Peškaitiškės, Petkūnai, Plaštakiškės, Pušynė, Puteikiai, raudankos, 
riškonys, sadūnai, sakališkės, sala, siratava, sirotiškės, skineikiai, smilgės, sniegiškės, šalinė, 
šaltamalkiai, šišponiškės, šlapės, triponiškės, upės, užtiltė, vaboliai, vainiūnai, vaiskūnai, va-
javotinos, vasaknos, vaseluškos, vencavai, veselava, vilkiškės, vosgėliai, voversiai, Zablociai, 
Zelioniškės, Žukliškės. 

leidinio bibliografinė informacija pateikiama lietuvos nacionalinės martyno mažvydo bibliotekos nacionalinės biblio-
grafijos duomenų banke (nBdB).

isBn 978-609-455-478-0                                                                                                                   © rytis Pivoriūnas, 2020



                                                                                                                    štai šitokia sodybų geografinė,
                                                                                                                     architektūrinė, ūkinė padėtis, 
                                                                                                                     urbanistinė ir gamtinė aplinka,
                                                                                                                     jiems esantys paveldo objektai
         Tau kaimų esmė (laiko tikrovė)                                                     (esamybės atsitikimų žaismė)

mums ir jums (ne)prakalbinta būtovė                                                man (ne)pažįstami ir (ne)žinomi 
(prisiminti ir įkalbinti – parašyti, įvaizdinti,                                        žmonės (asmeninės patirtys, 
įgarsinti – šeimų, giminių, kaimynų ir draugų                                   gyventojų likimai ir sukuriami 
pasakojimai; patarmė; tautosaka; pavadinimai,                               palikimai, projektuojama ateitis, 
įvardijimai, asmenvardžiai ir vietovardžiai;                                        siekiai, įprasminama būsimybė, 
pri(si)menama praeitis, reikšminga istorija,                                      galimybių numatymas)
būtinybės atspindžiai)

-S2

S1

-S1

S2

Duse tų Kaimų paLik imas





Tur inys

Įžanga  .........................................................................................................................................................................................6

dusetų krašto lemtis  ..................................................................................................................................................................8

Pakeliui į Jūžintus: užtiltės kaimas, didžiadvario kaimas, kavolių kaimas, kalbutiškių kaimas, Bileišių kaimas, 
Berniūnų kaimas, antažiegės kaimas, Pakniškių kaimas  ......................................................................................................11

Pakeliui į Užpalius: Brogiškių kaimas, Pažiegės kaimas, Puteikių kaimas, sakališkių kaimas, drageliškių kaimas, 
riškonių kaimas, vosgėlių kaimas, Paindrės kaimas, davainių kaimas, likančių kaimas, antadavainės kaimas, 
vaiskūnų kaimas, avižių kaimas  ............................................................................................................................................19

Pakeliui į Sudeikius: šlapių kaimas, eivenių kaimas, Pašilės kaimas, vasaknų kaimas, siratavos kaimas, kairionių 
kaimas, (antalieptės seniūnija: garmuliškio kaimas, jurkiškių kaimas), (sudeikių seniūnija: Bikūnų kaimas) ................34

Pakeliui į Antalieptę: Padustėlio kaimas, kraštų kaimas, Butkelių kaimas, skineikių kaimas, gasių kaimas, gugių 
kaimas, Pempių kaimas, šaltamalkių kaimas, Česnaviškio kaimas, navikų kaimas, sirotiškių kaimas, dikmonių 
kaimas, lungelių kaimas  .........................................................................................................................................................44

Pakeliui į Degučius: maskvyčių kaimas, voversių kaimas, jodaugių kaimas, matiukų kaimas, sadūnų kaimas, 
Betiškių kaimas, Peškaitiškių kaimas, jatkūniškių kaimas, narkyčių kaimas, merkių kaimas, triponiškių kaimas, 
merkiškių kaimas, krakynės kaimas, kunotų kaimas, vencavų kaimas, Paberžės kaimas, melnyčinės kaimas, vil-
kiškių kaimas, naujasodžio kaimas, Zablocių viensėdis, kuikių kaimas, kamionkos viensėdis, vaseluškų kaimas, 
raudankų kaimas,  Plaštakiškių kaimas  .................................................................................................................................60

Pakeliui į Avilius: morkūnų kaimas, jomeikių kaimas, kalniškių i kaimas, vabolių kaimas, gruodiškių viensėdis, 
kundročių kaimas, smilgių kaimas, sniegiškių kaimas, salos kaimas, meilūnų kaimas, (imbrado seniūnija: šarkiš-
kių kaimas, grietiškių kaimas), Žukliškių kaimas, vainiūnų kaimas, marciūniškių kaimas griovadvario viensėdis, 
Pabalnės kaimas  .......................................................................................................................................................................85

Pakeliui į Antazavę: antakalnio kaimas, Paeglynės kaimas, jasų kaimas, Pačiaunės kaimas, (antazavės seniūnija: 
ilgašilio kaimas, Pakerių kaimas, meletiškių kaimas, rokėnų kaimas)  ..............................................................................102

Pakeliui į Obelius: dusetų viensėdis, jaskoniškių kaimas, (antazavės seniūnija: Pasartės kaimas, gipėnų kaimas, 
Zaduojos kaimas, Pazaduojės kaimas, velikuškių kaimas)  .................................................................................................110

Panaikinti kaimai  ...................................................................................................................................................................117

dusetų seniūnijoje saugomi kultūros paveldo objektai  .......................................................................................................117

Bibliografija ir nuorodos į šaltinius  .......................................................................................................................................118

„Žemės kalba“, arba vietovardžių metus įprasminant  .......................................................................................................120

dusetų esmė (tau), žaismė (štai tokia), reikšmė (mums ir jums), prasmė (man)  .............................................................122

dusetos, dusiat(y): essence (for you), play of phenomena (just like that), signification (for us and you), sense (for 
me)  ..........................................................................................................................................................................................125

dusetos, dusiat(y): l’essence (pour toi), le jeu des phénomènes (juste comme ça), la signification (pour nous et 
vous), le sens (pour moi)  .......................................................................................................................................................129

Woran liegt das Wesen der städchen dusetos (für dich), das Zusammenspiel (ist folgendes), wie groβ ist die 
Bedentung (für uns und für euch) und der sinn (für mich)  ................................................................................................133

Дycemoc (Дycяmoc, dusiat(y), dusetos): cymь (Тебе), uгрa явлений (вот такая), знaчeниe (нам и вам), cмыcл 
(мне)  .......................................................................................................................................................................................137



6 Duse tų Kaimų paLik imas

Įžanga
knyga skiriama kraštotyros mėgėjams ir keliautojams, siekiantiems (susi)pažinti ir atrasti du-

setų apylinkes, smalsiai prakalbinti žmones, pasimėgaujančiai patyrinėti gamtos ir kultūros vertybes. 
Zarasų krašto muziejus įgyvendino kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos 

paremtą projektą „išnykusių ir nykstančių dusetų krašto kaimų paveldo apžvalga“ ir išleido šią fo-
tografijomis iliustruotą knygą „dusetų kaimų palikimas“. tekstuose ir fotografijose atskleidžiamas 
dusetų krašto (mat seniūnijos ir katalikų parapijos ribos nesutampa) kaimų kultūros (istorijos, archi-
tektūros, urbanistikos, asmenybių biografijų ir prisiminimų, demografijos, toponimikos, tautosakos 
ir kt.) paveldas. 

2019-ieji dusetoms yra reikšmingi keliais požiūriais: minimas dusetų vardo paminėjimo 
500-metis, yra suteiktas mažosios kultūros sostinės titulas, o lapkričio 6 d. paminėjome lietuvos 
didžiojo kalbininko kazimiero Būgos 140 metų jubiliejų. šie faktai, o dar ir vietovardžių metų pa-
skelbimas, įpareigojo atsigręžti į tuos šaltinius (kaimus ir viensėdžius), kurie nuo seno gaivina ir 
reprezentuoja dusetas. juk beveik visos šio krašto garsenybės yra gimusios aplinkiniuose kaimuose, 
o ne dusetų miestelyje, kuris iki holokausto urbanistiškai buvo suformuotas žydų. jeigu būtų kal-
bama apie dusetų įtaką lietuviškajai kultūrai, tai dažniausiai dėmesys nukryptų ne į dusetas (štetlo 
ūkinius ir kitokius santykius), o į aplinkiniuose kaimuose gimusias asmenybes ir didžiavimąsi jomis. 
tad kokie buvo, yra ar bus kaimų būties gamtiniai, kultūriniai laikinybės (vienkartinumo ir viltingų 
atsikartojimų) atspindžiai? 

štai tie aprašytini dusetų krašto (iš 116 seniūnijos kaimų ir viensėdžių jau per 30 yra išnykusių, 
o likusieji – dauguma nykstantys ar mažėjantys) kaimai: antadavainė, antakalnis, antažiegė, aukš-
talaukiai, avižiai, Berniūnai, Betiškės, Bieliškės, Bileišiai, Blinkai, Brogiškės, Budriškės, Bumbliai, 
Butkeliai, Česnaviškis, davainiai, didžiadvaris, dikmoniai, drageliškės, eiveniai, gasiai, gugiai, 
jasai, jaskoniškės, jatkūniškės, jodaugiai, jomeikiai, kairionys, kairiškis, kalbutiškės, kalniškės i, 
kalniškės ii, kavoliai, krakynė, kraštai, krioviškis, kuikiai, kundročiai, kunotai, latviškės, lie-
siškės, likančiai, liuliškės, lūgeliai, lungeliai, mandebūrai, marciūniškės, maskvyčios, matiukai, 
meilūnai, melnyčinė, merkiai, merkiškės, midučiai, morkūnai, narkyčiai, naujasodis, navikai, Pa-
balnė, Paberžė, Pačiaunė, Padustėlis, Paeglynė, Paindrė, Pakniškės, Pašilė, Pažiegė, Pempės, Peškai-
tiškės, Plaštakiškės, Puteikiai, raudankos, riškonys, sadūnai, sakališkės, sala, siratava, sirotiškės, 
skineikiai, smilgės, sniegiškės, šalinė, šaltamalkiai, šišponiškės, šlapės, triponiškės, upės, užtiltė, 
vaboliai, vainiūnai, vaiskūnai, vasaknos, vaseluškos, vencavai, veselava, vilkiškės, vosgėliai, vo-
versiai, Zelioniškės, Žukliškės, antaviliai, Čepiškės, dumbleniškis, dusetų viensėdis, griovadvaris, 
gruodiškės, išdagos, jakunčiai, juozapava, kamionka, napreliai, Pabaltė, Petkūnai, Pušynė, vajavo-
tinos, Zablociai. 

sudarant aštuonis („Pakeliui į...“) vientisus maršrutus, grupelės kaimų įtrauktos iš „užribio“ – 
antazavės (Pasartė, gipėnai, Zaduoja, Pazaduojė, velikuškės, meletiškės, rokėnai, Pakeriai ir il-
gašilis), imbrado (grietiškės, šarkiškės), antalieptės (jurkiškės, garmuliškis), sudeikių (Bikūnai) 
seniūnijų, bet iš jų tik keturi kaimai priskirti ne dusetų parapijai. 

kai kurie kaimai yra aprašyti jau išleistose (auto)biografinėse knygose ar istorinio žanro pu-
blicistikoje. šie aprašymai įtraukti į internetinės knygos (svetainės) turinį, o spausdintinėje knygoje 
duotos nuorodos į tuos šaltinius, tai yra tekstus, primenančius tuos kaimus. internetinis šios knygos 
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variantas yra randamas www.buga.zarasumuziejus.lt svetainėje, toliau siekiama interaktyviai plėtoti, 
papildyti dusetų krašto kaimų apžvalgą. 

todėl pateikiame esmėtyros gairės tyrinėjantiems ir renkantiems duomenis (tekstus, dokumen-
tus, fotografijas, piešinius, brėžinius, įrašytus garsinius ir vaizdinius pasakojimus ir kt.) apie kaimus:

1. Kaimas ir jo pavadinimas (sunormintas rašymas ir kirčiavimas bei tarmiškas tarimas).
2. Sodybos (architektūra, kaimo urbanistika) ir žmonės (jų darbai, amžius, vizijos ir kt.), au-

galai ir gyvūnai, žemėvietos (kraštovaizdis, piliakalniai, pilkapiai, kapinės, miškai, pievos ir kt.) ir 
vandenys (ežerai, upeliai, pelkės ir kt.). 

3. Vardai, pavadinimai, pasakojimai – vietovardžiai (žemėvardžiai ir vandenvardžiai), asmen-
vardžiai, tautosaka, aprašymai (ar nurodymai į tokius tekstus). 

4. Statistikos (skaičiavimai, ko mažėja, ko daugėja, palyginimai, periodai, vertinimai, kam ypa-
tingas dėmesys, analizės ir kt.). 

tolesnis skaitmeninės knygos „dusetų kaimų palikimas“ kūrimo santalkos tikslas – sukurdami 
dusetų krašto kaimų fotografijomis iliustruotą aprašymų ir prisimintų pasakojimų apžvalgą – ne tik 
kaip žinių, bet ir entuziazmo tyrinėti aplinką priemonę, – žadiname domėjimąsi nykstančiais ir išny-
kusiais kaimais, idant būtų išsaugoti ne tik vietovardžiai su nykstančių kaimų statistika, bet ir rašyti-
niai bei vaizdiniai atsiminimai apie kaimynų, giminių bei protėvių palikimą, kuris taptų gyvybingas 
ateities paveldui. 

Sumanymo autorius ir projekto vadovas 
Rytis Pivoriūnas
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Duse tų  kraš t o  l emt i s
dusetos – kultūrinės, moralinės, politinės ir teisinės galios tvirtinimo buvusių ir esamų išraiškų: dvaro žemių, kata-

likiškos parapijos, miesto, valsčiaus, rajono, apylinkės, seniūnijos, seniūnaitijų ir bendruomenių santalkos ašis – prisiglau-
dusios prie šventosios upės žiočių pietiniame sartų (septyniašakio, ketvirto pagal dydį lietuvos ežero) krante ir gausaus 
bei vaizdingo ežeryno, kurį apima sartų regioninis parkas, slėnyje. šventosios aukštupys nuo ištakų ir antalieptės mariose 
nugrimzdusio duseto ežero iki sartų turi dar ir senąjį vardą – duseta, dusta. Į dusetas ir iš jų kalvelėmis, miškais ir paeže-
rėmis vingiuoja aštuoni vieškeliai. 

1259 m. lietuvos karaliaus mindaugo rašte paminėta dusetos upė ir jos apylinkės, bet pati gyvenvietė to meto rašy-
tiniuose šaltiniuose neminima. nuo sėlos (sėlių) laikų ir viduramžių čia kryžiavosi svarbūs keliai, vedę į latvijos genčių, 
vėliau kalavijuočių, livonijos ordinų valdas. šioje vietoje kelis šimtmečius buvo dusetų dvaras, kuriam priklausė kaimai, 
miškai, ežerai apie dusetas, antazavę, vasaknas, kriaunas (dab. rokiškio r.). klestėjimo laikais bendra valdų teritorija buvo 
ne ką mažesnė už šiandieninį sartų regioninį parką. iki Xvi a. pr. tai buvo lietuvos didžiojo kunigaikščio valdos. 1508 m. 
dvarą lenkijos karalius ir lietuvos didysis kunigaikštis Žygimantas senasis dovanojo jonui ii radvilai (1474–1522), ldk 
rūmų maršalkai ir vilniaus seniūnui. 

iš senųjų bažnyčios inventorinių knygų žinoma, kad ldk maršalka jonas radvila sartų ir dusetos pakrantėje pastaty-
dino medinę švč. trejybės bažnyčią (manoma, ji pradėta statyti 1519 m., todėl šie metai paskelbti parapijos ir dusetų vardo 
pirmaisiais paminėjimais), o klebonijai išlaikyti 1530 m. sausio 13 d. paskyrė daug žemės bei kitokio turto. net rūpestis dva-
ro mokykla atiteko klebonui, įsteigusiam parapijos mokyklą. tuo laiku miestelyje jau gyveno nemažai laisvųjų amatininkų. 

dusetas radvilos valdė iki 1585 m., kai kardinolas, livonijos kunigaikštis jurgis iii radvila, už 14 000 lietuviškų kapų 
grašių šį dvarą pardavė vilniaus miesto burmistrui (kai kurių tyrinėtojų nuomone, – pirkliui ar vilniaus miesto tarėjui) mo-
tiejui andriui rudaminai. Xvii a. antrojoje pusėje dvaras kas kelerius metus buvo dalimis parduodamas arba nuomojamas. 
jį valdė ginvilos Piotrovskiai, tyzenhauzai. 1686 m. dvarą iš tyzenhauzų kartu su antazavės ir meletinės (gravenburgo) 
palivarkais už 50 000 lenkiškų auksinų nusipirko jonas andrius (1626–1696), būsimasis livonijos vaivada, ir liudvika 
marija Broel-Pliateriai. Pliateriai dusetose 1744 m. finansavo naujos medinės dviejų bokštų bažnyčios statybą. tuo metu 
pastatyta mūrinė varpinė, kurios pirmame aukšte įrengta koplyčia su altoriumi. 

taigi dusetos išaugo iš radvilų dvarui priklausiusio kaimo, kuris Xvi a. pr. vadintas miesteliu, bet tik 1613 m. pažy-
mėtu ldk žemėlapyje. o jau 1686 m. inventoriuje dusetos vadinamos miestu, kuriame buvo 83 sklypai, gyveno 49 šeimos. 
1775 m. parapijoje jau buvo 4 566 gyventojai, 23 bajorai, 1 045 valstiečių ir 86 žydų kiemai. 

1831 m. sukilimo dienomis dusetų dvaras tapo kovotojų vadaviete, o dvaro ir aplinkinėse kalvėse vietos meistrai kalė 
ginklus, liejo kulkas ir gamino net ąžuolines patrankas. Balandžio 30 d. 6 km nuo dusetų j. gorodeckio sukilėlių būriai su-
sikovė su litvinavo kariuomenės daliniu, bet neatsilaikė, po stipraus apšaudymo pasitraukė į miestelį, kur stovėjo Cezario 
Pliaterio būrys. sukilėliai mėgino ardyti tiltą per šventosios upę, tačiau nespėjo, ir rusų daliniai juos išstūmė iš dusetų. su-
kilimą numalšinus, carinės rusijos valdžia dvarą nusavino, žemes išdalino, dvaro rūmus apleido ir leido nugriauti. 

dar galingiau dusetiškiai dalyvavo 1863 m. sukilime, vildamiesi išsilaisvinti iš carinės valdžios. Balandį buvo suorga-
nizuotas apie 70 sukilėlių būrys, vadovaujamas kazimiero lukošiūno, tarp dusetų ir užpalių veikęs iki rugsėjo pabaigos. 
Bet svetimšaliai žiauriai numalšino sukilimą. Į samaros ir saratovo gubernijų stepes buvo ištremta daugiau kaip 200 dusetų 
krašto gyventojų (per 30 šeimų), o į jų vietas atkeldinti rusų kolonistai. 

lietuviškos spaudos draudimo metais valsčiuje atkakliai veikė knygnešiai, slaptai vaikus lietuviškai mokė daraktoriai. 
Buvo įsteigta vilnų karšykla ir gaisrininkų draugija, įkurtas vartotojų kooperatyvas, veikė Blaivybės draugija, turėjusi savo 
arbatinę. 1886 m. klebonų juozapo riaubos ir antano rumševičiaus rūpesčiu baigta statyti dabartinė mūrinė bažnyčia. 
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1885–1889 m. dusetų kahalui (žydų bendruomenės savivaldai) priklausė 660 žydų, iš jų tik 150 turėjo namus ir vertėsi 
smulkia prekyba, kiti nekilnojamojo turto neturėjo, užsiėmė amatais ir pavieniais darbais; iš viso miestelyje tuo metu gyveno 
185 šeimos – 734 žmonės, 1897 m. – 1 278, iš jų – 1 158 žydai. 

1905 m. vietiniai siekė nuversti carinę valdžią, tuomet jau veikė keli socialdemokratai, o į didįjį vilniaus seimą va-
žiavo keli atstovai ir iš dusetų. Per Pirmąjį pasaulinį karą carinės rusijos kariuomenė atsitraukdama išsivežė visus keturis 
bažnyčios varpus. vokietijos okupacijos metu miestelis ne kartą apiplėštas, per rekvizicijas iš vietos gyventojų vokiečių 
kariai atėmė grūdus, gyvulius, sunyko prekyba. atėjus nepriklausomybės kovoms, dusetose buvo įkurtas valsčius, 1919 m. 
birželį čia įsikūrė lietuvos kariuomenės komendantūra su 12 kareivių. rugpjūtį pradėtas bolševikų puolimas, juos stumiant 
daugpilio link; kurį laiką dusetose stovėjo trečioji artilerijos baterija, bet jai jau neteko dalyvauti susirėmimuose. išvaduoti 
apylinkes daugiausia padėjo vietiniai savanoriai. 1928 m. pradėtas dusetų nepriklausomybės paminklo statymo projektas, 
pažymintis nepriklausomybės kovų dešimtmetį.

1928 m. katalikų parapijai priklausė 6 300 tikinčiųjų. tarpukario nepriklausomoje lietuvoje miestelis išaugo ir išgražėjo. 
valsčiuje ir štetle veikė pradinės lietuvių ir žydų mokyklos, bibliotekos, įvairios kultūrinės ir politinės draugijos, muziejus, 
garinė pieninė, elektrinė, keli malūnai, du bankai, lentpjūvės, amatų dirbtuvės, saldainių dirbtuvė „romuva“, parduotuvės, 
agronomo, teismo, notaro ir valsčiaus įstaigos, sveikatos, veterinarijos punktai, vaistinė ir kita. aktyviai veikė šaulių organi-
zacija, kuri turėjo savo pučiamųjų orkestrą, biblioteką, tautosakos rinkėjų būrelį, pasistatydino šaulių namus. 1935 m. įkurta 
dusetų kraštotyros draugija, 1938 m. atidarytas k. Būgos muziejus. 

antrojo pasaulinio karo metais nacistai bei jų pakalikai sunaikino štetlą ir kahalą, nužudė 648 dusetų žydus. antrąkart 
okupavus sovietų valdžiai, dusetiškiai, vengdami karinės mobilizacijos ir trėmimų sibiran, įsitraukė į pasipriešinimo kovas. 
1944–1953 m. aplink dusetas veikė keli partizanų būriai: vytauto apygardos lokio rinktinės vyčio kuopa (vadas mykolas 
kazanas-mutka, siaubas), algimanto apygardos kunigaikščio margio rinktinės „kalnų“ (vadas Balys kazlauskas-Bijūnas) 
ir „audros“ (vadovavo Feliksas stasiškis-smūgis, jonas abukauskas-siaubas) būriai, sykiu „Ąžuolo“ (vadas motiejus Paš-
konis-don kichotas) būrys, vėliau įėjęs į vytauto apygardos sudėtį. 

nuslopinus ginkluotą pasipriešinimą, beveik penkiasdešimt metų buvo diegiama totalitarinė mąstysena, sovietinė 
(marksizmo-leninizmo, kolektyvistinė, ateistinė, vienpartinė, mulkinanti, melaginga, prievartinė) ideologija ir kitaminčių 
niekinimo pasaulėvoka. Pats miestelis plėtėsi, nes buvo naikinami kaimai ir vienkiemiai, be to, labai išaugo melioratorių 
gyvenvietė – užtiltė (veikiau priemiestis, praaugęs net pačias dusetas). 

Prasidėjus tautiniam atgimimui, 1989 m. nutarta atstatyti 1952 m. nugriautą nepriklausomybės paminklą. 1992 m. 
įsteigtas sartų regioninis parkas, siekiant „išsaugoti unikalioje dubaklonių sankirtoje susiformavusį sartų ežero kraštovaiz-
dį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes, jas tvarkyti ir racionaliai naudoti“. 2000 m. istorinė dusetų miesto 
dalis (senoji miestelio dalis kartu su kvadratine aikšte kaip vertingas urbanistikos paveldo objektas) įrašyta į nekilnojamųjų 
kultūros vertybių registrą. 2015 m. liepos 6 d. buvo oficialiai baigti dusetų nepriklausomybės aikštės tvarkymo darbai. iš 
nepriklausomybės aikštės prie k. Būgos gimnazijos buvo perkeltas k. Būgos paminklas. 

dusetų krašte gimė, augo arba dirbo daug bendruomenei, lietuvai ir pasauliui nusipelniusių žmonių. o pats ryškiau-
sias – „lietuvių kalbos žodyno“ pradininkas, lietuvos didysis kalbininkas kazimieras Būga (1879–1924), kurio garbei pa-
vadintos viešoji biblioteka ir vidurinė mokykla, vėliau tapusi gimnazija. Pažiegėje veikia kazimiero Būgos memorialinis 
muziejus, kuris jau turi ir įvairioms parodoms skirtą salę seniūnijos rūmuose. muziejaus tikslas – skatinti kraštotyrą ir 
atskleisti k. Būgos paveldo reikšmingumą, o užsikrėtus būgišku „Žodyno“ entuziazmu ir algirdo juliaus greimo semiotiniu 
„kvadratu“, santalkoj kurti ir diegti šiuolaikišką esmėvokų – esmės žaismių, reikšmių ir prasmių sąsajų – „esmyną“ kaip 
lietuvos didžiąją knygą. 

iš šiuo metu dusetose gyvenančiųjų paminėtini lietuvos dailės korifėjai nomeda ir šarūnas saukos, jau tris dešimtme-
čius žmonos senelių namuose kuriantys sukrečiamai žavingus tapybos šedevrus, laima tubelytė-kriukelienė – lietuviškumo 
kilmės dailininkė, keliolika metų iliustruojanti būtovės tyrimus. jos kūrinių pagrindu jau mezgasi aisčių muziejinė žinykla. 
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daug kitų menininkų (dailininkų ir fotografų) telkia išskirtinis lietuvos meno reiškinys, gyvybingos kultūros židinys, 
galinga kūrybiškumo jėgainė – dusetų dailės galerija, garsėjanti nuo 1995 m. ji drauge su kitais kultūros puoselėtojais (mu-
zikantais, dainininkais ir šokėjais) džiaugiasi nuo 2012 m. įsikūrę naujuose kultūros centro rūmuose. 

dusetos ypač išgarsėjusios žiemą (per grabnyčias, vasario pirmąjį šeštadienį) ant sartų ežero ledo, o nuo 1997 m. – šalia 
esančiame hipodrome rengiamomis žirgų ristūnų lenktynėmis. nuo senų senovės kasmet dusetiškių puoselėjama šventė jau 
keletą dešimtmečių pritraukia daugybę dalyvių ir žiūrovų iš visos lietuvos, o pastaraisiais dešimtmečiais – net iš užsienio. 

XX a. pirmojoje pusėje dusetos buvo valsčiaus, 1950–1959 m. rajono centras, o po to ir dabar – tai antras pagal dydį 
Zarasų rajono miestas. šiuo metu (2019 m.) dusetų seniūnijoje yra 87 gyvenamosios vietovės (dar keliais kaimais daugiau – 
parapijoje), gyvena 2 330 žmonių (antai 2005 m. gyveno 3 450), veikia devynios valstybinės įstaigos, kelios nevyriausybinės 
organizacijos, keliolika verslo įmonių ir kaimo turizmo sodybų, saugomi 65 kultūros paveldo objektai. 

dusetų krašte priskaičiuojama iki septynių dešimčių ežerų ežerėlių, keliolika upių upelių. tarp jų ošia dusetų giria, 
jūžintų, antazavės ir antalieptės šilai, Padustėlio (gelažinis) ir kavolių šilaliai, Baraukos, sruogiškių, trakelio, davainių, 
likančių, medinų, juozapavos, vasaknų, atžalyno, Paeglynės, Česnaviškio, navikų, Plaštakiškių, meškalaukių, krakynės, 
Pažemio, kelpšiškių, gojaus, eglyno, jaskoniškių, ilgašilio, ataugo miškai. 

dusetų krašto būtovės lemtingumą suvokia ir esamybę puoselėja kiekvienas dusetiškis, įprasmindamas duotybės vien-
kartinumą, įkalbindamas, atkartodamas ir įvertindamas žymių kraštiečių pasiekimus bei pažįstamų žmonių – giminaičių, 
draugų, kaimynų – gerąsias veiklas. 

Kazimiero Būgos memorialinio muziejaus muziejininkas
(kultūrinės veiklos vadybininkas)

Rytis Pivoriūnas
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Užt i l t ė

Pakeliui į Jūžintus: Užtiltės kaimas, Didžiadvario kaimas, Kavolių kaimas, Kalbutiškių kaimas, Bileišių kaimas, Ber-
niūnų kaimas, Antažiegės kaimas, Pakniškių kaimas.

Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Ùžtiltė (1 k. Kiti linksniai: kirčiuojamas tas pats skiemuo, kaip ir vardininko)
Gyventojų skaičius metai 1959 1970 1979 1987 1989 2001 2011

gyventojai 222 304 825 1187 1381 1079 848
Sodybų (adresų) skaičius 127 adresai
Šeimų pavardės XX a. gyveno (žr. praeito amžiaus antrosios pusės telefonų knygas).

Dabar gyvena
Šaltiniai, šuliniai Šventoji versmė (dabar yra iškasta kūdra; praeityje prie versmės stovėjo koplyts-

tulpis su Šv. Jono statula)
Ežerai, ežerėliai Sartai
Upės, upelės Šventoji (Duseta)
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos Ščiurys (šlapynė, apaugusi krūmais ir medžiais, kur Šventoji įteka į Sartus)
Miškai, miškeliai Barauka
Kalvos, lankos, pievos
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

Stogastulpis su horeljefine skulptūra, Sartų regioninis parkas

Tautosaka Žr. Senosios Lietuvos šventvietės. Aukštaitija. 2006, psl. 656–657. 
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai

Leokadija Lukošiūnaitė-Malcienė. Dusetos. 2002. 297–305 psl.
Vykintas Vaitkevičius. Senosios Lietuvos šventvietės. Aukštaitija. Vilnius: Die-
medis, 2006. – 784 p.

Nuorodos internete https://www.youtube.com/watch?v=o3t3Yth286g 
Bendruomenės ryšiai Užtiltės k., Dusetų sen., Zarasų r. sav.

3 seniūnaitijos: Melioratorių, Pušynėlio, Žirgelių. 
Melioratorių seniūnaitė (Žirgų g.) Diana Geniuš-Žaržojienė, tel. 8 647 122 42.
Pušynėlio seniūnaitis (Sartų g.) Andrius Tatarūnas, tel. 8 652 332 32. 
Žirgelių seniūnaitė Sigita Lankauskienė (Melioratorių, Laukelių, Berželių ga-
tvės), tel. 8 675 57202.
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Didž iadvar i s

Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Didžiãdvaris (1 k. Kiti linksniai: kirčiuojamas tas pats skiemuo, kaip ir vardininko)
Gyventojų skaičius metai 1818 1902 1923 1959 1979 1989 2001 2011

gyventojai 145 298 149 129 55 33 44 29
Sodybų (adresų) skaičius 17
Šeimų pavardės 1922 m. kaimas išsiskirstė viensėdžiais, tuomet gyveno 18 šeimų.

XX a. gyveno dvi Bertašių šeimos, Budriai, Čižai, Dieniniai, Jusiai, Garniai, 
keturios Girčių ir trys Grigėnų šeimos, Kiliai, keturios Kolesnikovų šeimos, 
Kundavičiai, Kuzmos, Lapinskai, dvi Masionių ir dvi Mociškių šeimos, Mekuškai, 
Palioniai, Petkevičiai, Petravičiai, Pravazevičiai, Ragėnai, Ramanauskai, Stasiškiai, 
Astrauskai, Lapinskai, Šinkūnai. 
2019 m. gyvena Gimbickai, Goberiai, Kišūnai, Krištapavičiai, Kuzmos, Lapėnai, 
Pimpės, Pivoriūnai, Ragėnai, Ramanauskai, Sakalauskai, Skvarčinskai, Tatarūnai, 
Valentinai, Viliūnai, Žaržojai. 

Šaltiniai, šuliniai Plavelės upelės „Skardžiaus“ viduryje esantis šaltinis
Ežerai, ežerėliai Sartai, Plavys
Upės, upelės Šventoji (Duseta), Plavelė
Tvenkiniai Trys sunaikinti šalia dvarvietės, nauji – Skvarčinskų, Tatarūnų, Valentinų
Pelkės, liūnai, balos Plynabala prie Plavelės, Šventosios Senvagė, greta jos – Mikalauščiūris 
Miškai, miškeliai Ščiūrelis (apaugęs krūmais ir alksniais), Krūmokšlynas prie Sartų
Kalvos, lankos, pievos Pievos: Ažudaržis, Dubė, Kiškinė, Krivelinė, Patakinė, Pintinė; upelės Skardžius; 

aukštumėlė Vopnyčia prie upelės skardžio; Palociai – dvarvietė ant Sartų kranto, 
Gruzdas – dauba dvarvietėje; Sala – du lopinėliai Sartuose

Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

Didžiadvario dvarvietė, Memorialinis akmuo Emilijai Pliaterytei ir Cezariui Plia-
teriui, Sartų regioninis parkas, Sartų žirgynas (UAB Lietuvos žirgyno skyrius), 
hipodromas, sodyba „Eglaitė“, Lapėnų sodyba, sodyba „Pasartėlė“. 

Tautosaka 
Biografijos, CV Žr. Jeronimas Girčys. Didžiadvaris, – Kaunas: LNRS, 2000. (20–63 psl.)
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai

Kan. Strelčiūnas (Petras). Dusetų bažnyčios ir parapijos istorija nuo 1530 iki 
1930 metų. – Marijampolė: Marijonų spaustuvė, 1931. – 47 p.
Jeronimas Girčys. Didžiadvaris, – Kaunas: LNRS, 2000. – 64 p.
Leokadija Lukošiūnaitė-Malcienė. Dusetos. – Utena: UAB Utenos spaustuvė, 
2002. – 354 p.

Nuorodos internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Didžiadvaris
Didžiadvario dvarvietė: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/35dddc7b-
f52d-4240-8f01-b931629b7c08

Bendruomenės ryšiai Didžiadvario k., Dusetų sen., LT-32300 Zarasų r. sav.
Pušynėlio seniūnaitijos seniūnaitis Andrius Tatarūnas, tel. 8 652 332 32.
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Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Kavõliai (2 k. Kiti linksniai: Kavõlių, Kavõliams, į Kavoliùs, ties Kavõliais, 
Kavõliuose)

Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011
gyventojai 258 270 193 188 135 93 71 50

Sodybų (adresų) skaičius 43 
Šeimų pavardės XX a. gyveno Brogos, Dūdėnai, Grigėnai, Jusiai, Kuzmos, Lebedevai, Malašinskai, 

Pašiūnai, Pimpės, Zenkovai (žr. praeito amžiaus antrosios pusės telefonų knygas).
2019 m. gyvena Budriai, Embavičiai, dvi Dūdėnų ir trys Grigėnų šeimos, 
Gecevičiai, Grigaliūnai, Kapšai, Kudilovai, Kulikauskai, Kuzmos, Lingiai, 
Mačejai, Malašinskai, Matiukai, Parakevičiai, Rubliauskai, Ručinskų, Šakaliai, 
dvi Šutų šeimos, Tervidavičiai, Vasiliauskai, Viliūnai, dvi Zenkovų šeimos, Zime-
riovai, Žalalis.

Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Sartai
Upės, upelės Ūžos upelis
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai Kavolių šilelis, Rudakasė (pelkėtas miškelis)
Kalvos, lankos, pievos Kartuvių kalnas, Bičiakalnis, Vėplinė
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

Senkapis, vad. Kapų Ščiuriu (Kavolių kapinynas), Kavolių k. senosios kapinės, 
Sartų regioninis parkas, sodyba „Anūkėlis“

Tautosaka Žr. Senosios Lietuvos šventvietės. Aukštaitija. 2006, psl. 624.
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai

Vykintas Vaitkevičius. Senosios Lietuvos šventvietės. Aukštaitija. Vilnius: Die-
medis, 2006. – 784 p.

Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Kavolių k., Dusetų sen., LT-32300 Zarasų r. sav.

Pušynėlio seniūnaitijos seniūnaitis Andrius Tatarūnas, tel. 8 652 332 32.

Kavo l ia i
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Kalbu t i škės

Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Kálbutiškės (1 k. Kiti linksniai: kirčiuojamas tas pats skiemuo, kaip ir vardi-
ninko)

Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011
gyventojai 141 181 60 43 29 14 6 2

Sodybų (adresų) skaičius 11
Šeimų pavardės Kaimas iki 1864 m. vadinosi Šutai. Po 1863 m. sukilimo iš kaimo į Samaros gu-

berniją carinė valdžia ištrėmė devynių ūkininkų šeimas: Justino Abreiderio, Jono 
Šuto, Jurgio Šuto, Vinco Šuto, Petro Šuto, Tado Šuto, Juozo Gruodžio, Antano 
Šarkausko ir Antano Šileikio. Tremtinių sodybose apgyvendino sentikius. Kolo-
nistai sentikiai pervardino į Kalbutiški. 
XX a. gyveno Galvydžiai, Kudilovai, Makseliai, Šutai. 
2019 m. gyvena Gedos, Juozeliai, Papovai, Šutai, Trapnauskai, Usečiovai, Vana-
gai. 

Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Sartai, Rašai, Agarinis – ežerėlis pelkėje
Upės, upelės Šventoji
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai Kavolių šilelis
Kalvos, lankos, pievos
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

Sentikių cerkvės vieta, Sartų regioninis parkas

Tautosaka 
Biografijos, CV Mykolo Gruodžio, Jono, Jurgio, Petro, Tado ir Vinco Šutų šeimos – 1863 m. 

sukilimo tremtiniai
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai

Vytautas Indrašius. Išginti į užmarštį (1863 m. sukilimo tremtiniai nuo Dusetų 
ir Užpalių), Vilnius; Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjunga, 2015.

Nuorodos internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Kalbuti%C5%A1k%C4%97s_(Zarasai)
Bendruomenės ryšiai Kalbutiškių k., Dusetų sen., LT-32300 Zarasų r. sav. Pakniškių seniūnaitijos 

seniūnaitė Regina Jakutienė, tel. 8 611 416 36.
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Bi l e i š ia i

Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Bilešiai (2 k. Kiti linksniai: Bilešių, Bilešiams, į Bileišiùs, ties Bilešiais, 
Bilešiuose; vietiniai taria Bilaišiai)

Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011
gyventojai 45 301 209 138 89 56 39 22

Sodybų (adresų) skaičius 31
Šeimų pavardės XX a. gyveno Budriai, Čiulkai, Gudoniai, Kibirkščiai, Kuzmos, Lingės, Umarai, 

Umbrasai („Iš septyniasdešimt šeimų, trisdešimt šešios šeimos buvo su pavarde 
Lingė“). 
2019 m. gyvena Abukauskai, Brogos, Gudeliai, Indriūnai, Karašauskai, penkios 
Lapienių ir šešios Lingių šeimos, Lisauskai, dvi Matiukų šeimos, Pakeriai, Putei-
kiai, Ramanauskai, Samuoliai, Šutai, Vladarskiai. 

Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Rašai, Agarinis – ežerėlis pelkėje
Upės, upelės Šventoji 
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai
Kalvos, lankos, pievos
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

Bileišių k. pirmosios senosios kapinės, Bileišių k. antrosios senosios kapinės, 
Sartų regioninis parkas

Tautosaka 
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai
Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Bileišių k., Dusetų sen., LT-32300 Zarasų r. sav.

Pakniškių seniūnaitijos seniūnaitė Regina Jakutienė, 
tel. 8 611 416 36.
Vosgėlių kaimo bendruomenės pirmininkė Regina Jakutienė, 
tel. 8 611 416 36, el. p. reginele6887@gmail.com 
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Bern iūna i

Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Berninai (1 k. Kiti linksniai: kirčiuojamas tas pats skiemuo, kaip ir vardininko)
Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1984 1989 2011

gyventojai 96 110 69 51 29 6 0 0
Sodybų (adresų) skaičius 0
Šeimų pavardės Seniau gyveno Baltakiai, trys Berniūnų šeimos, Briedžiai, Galvydžiai, Grigėnai, 

Janulioniai, Litinskai, Pakniai, Pašiūnai, Paškoniai, keturios Puteikių šeimos, Var-
kaliai, Verbejai. 

Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Sartai
Upės, upelės Ūžos upelis
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai Kavolių šilelis, Rudakasė – pelkėtas miškelis
Kalvos, lankos, pievos
Paveldo objektai, lankytinos vietos, kaimo 
turizmas

Berniūnų k. senosios kapinės

Tautosaka 
Biografijos, CV Linas Janulionis https://lt.wikipedia.org/wiki/Linas_Janulionis 
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai

Tautosakinių ir instrumentologinių ekspedicijų keliais / Sud. Laimutė Proškutė. 
Kaunas, 2017 m. psl. 388–393. 

Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai
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Antaž i egė 

Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Antãžiegė (1 k. Kiti linksniai: kirčiuojamas tas pats skiemuo, kaip ir vardininko)
Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011

gyventojai 172 173 120 78 40 13 11 8
Sodybų (adresų) skaičius 11
Šeimų pavardės Seniau gyveno Balčiūnai, Bauros, Beniauskai, Bertašiai, dvi Brogų šeimos, Če-

pukai, Dubinskai, Jusiai, Kazlauskai, Mečiejai, Pošiūnai, Rapoliai, Siniauskai, Si-
nicos, Šutai, Tranai, Valiukai. 
2019 m. gyvena Brogos, Gasparaičiai, Girčiai, Kuzmos, Tumėnai, Viliūnai. 

Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Žiegelis, Plavelis, Žiegas, Plavys
Upės, upelės
Tvenkiniai Brogos, Gasparaičių, dar du
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai
Kalvos, lankos, pievos Antažiegės piliakalnis 
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

Antažiegės piliakalnis, Antažiegės k. senosios kapinės

Tautosaka
Biografijos, CV Andriaus Bertašiaus, Justino Kazlausko šeimos – 1863 m. sukilimo tremtiniai
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai

Liucija Būgaitė-Baubonienė. Proskynos. Utena, 2002.
Vytautas Indrašius. Išginti į užmarštį (1863 m. sukilimo tremtiniai nuo Dusetų 
ir Užpalių), Vilnius; Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjunga, 2015.

Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Antažiegės k., Dusetų sen., LT-32300 Zarasų r. sav.

Pakniškių seniūnaitijos seniūnaitė Regina Jakutienė, 
tel. 8 611 416 36.
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Pakn i škės 

Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Paknškės (2 k. Kiti linksniai: Paknškių, Paknškėms, į Pakniškès, ties Paknškėmis, 
Paknškėse)

Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011
gyventojai 108 74 36 42 46 25 28 29

Sodybų (adresų) skaičius
Šeimų pavardės Seniau gyveno Apuokai, Barzdai, Budriai, Dalibagai, Masioniai, Šakaliai, Šapkai, 

Žvironai. 
2019 m. gyvena Barzdai, Bražiūnai, Grižai, Kazlai, Litinskai, Makaveckai, Mik-
šiai, Paužuoliai, Sakalauskai, Stukai, Šarkovai, Urbonai.

Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Žiegas, Plavys 
Upės, upelės
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai
Kalvos, lankos, pievos
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

Bronės Nijolės Urbonienės sodyba, sodyba „Elnio sapnas“

Tautosaka
Biografijos, CV Justino Dalibogo šeima – 1863 m. sukilimo tremtiniai
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai

Vytautas Indrašius. Išginti į užmarštį (1863 m. sukilimo tremtiniai nuo Dusetų ir 
Užpalių), Vilnius; Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjunga, 2015.

Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Pakniškių k., Dusetų sen., LT-32311 Zarasų r. sav.

Pakniškių seniūnaitijos seniūnaitė Regina Jakutienė, 
tel. 8 611 416 36.
Pakniškių bendruomenės pirmininkas Vaidas Barzda, 
tel. 8 652 443 71. 
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Pakeliui į Užpalius: Brogiškių kaimas, Pažiegės kaimas, Puteikių kaimas, Sakališkių kaimas, Drageliškių kaimas, 
Riškonių kaimas, Vosgėlių kaimas, Paindrės kaimas, Davainių kaimas, Likančių kaimas, Antadavainės kaimas, Vaiskū-
nų kaimas, Avižių kaimas.

Brog i škės

Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Brogškės (2 k. Kiti linksniai: Brogškių, Brogškėms, į Brogiškès, Brogškėmis, 
Brogškėse)

Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011
gyventojai 97 123 97 104 138 122 109 82

Sodybų (adresų) skaičius
Šeimų pavardės Kaimas taip pavadintas dėl čia gyvenusių Brogų. Kai kurie gyventojai seniau 

buvo pravardžiuojami Žebeliais, todėl ir dalis kaimo, kairėj važiuojant į Užpalius, 
vadinta Žebelyne. 
Seniau gyveno Barzdai, Bertašiai, Braukylos, Brogos, Busevičiai, Butkevičiai, 
Čiamiežiai, Čiutos, Dijokai, Drazdauskai, Kuveikiai, Liesiai, Lingės, Nemeikšiai, 
Pupeikiai, Puteikiai, Puveikiai, Rapoliai, Ruzgai, Sidarkevičiai, Šatkai, Tumėnai, 
Utkai, Vaitoniai, Vienažindžiai.
2019 m. gyvena Barzdai, Bertašiai, Brogai, Busevičiai, Drazdauskai, Kazlauskai, 
Manikai, Samoiliukai, Urbonavičiai. 

Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai
Upės, upelės
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai
Kalvos, lankos, pievos
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas
Tautosaka 
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai
Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Brogiškių k., Dusetų sen., LT-32311 Zarasų r. sav.

Pakniškių seniūnaitijos seniūnaitė Regina Jakutienė, 
tel. 8 611 416 36.
Pakniškių bendruomenės pirmininkas Vaidas Barzda, 
tel. 8 652 443 71. 
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Paž i egė 
Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Pažegė (1 k. Kiti linksniai: kirčiuojamas tas pats skiemuo, kaip ir vardininko)
Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011

gyventojai 65 73 31 38 20 16 8 3
Sodybų (adresų) skaičius 13
Šeimų pavardės Anksčiau Pažiegę sudarė 3 kaimai. Pažiegė I buvo nuo Pakniškių kaimo ribos iki 

Bieliūno sodybos palei Žiego ežerą. Pažiegė II buvo Puteikiai, kurį aplink juosia 
toje vietoje susiaurėjęs Žiegas. Pažiegė III dabartinio kaimo šiaurėje, čia buvo vie-
tovės vadinamos Salos, Pagrabai, Pajaujė, Pabarzdė, Ostrava, Užumiškė. 
Pažiegės kaimas susidėjo iš trijų viensėdžių, kuriuose 1909 m. duomenimis gy-
veno šie žemvaldžiai. 
Pažiegės I viensėdžio plotas – 65, 2108 dešimtinių žemės. Gyveno: 
1. Kuzmos: Juozapas, Dominykas ir Petras, Jono – 29, 118 dešimtinių žemės. 
2. Bieliūnas Norbertas, Ciprijono – 14, 126 dešimtinės žemės. 
3. Bieliūnai: Antanas ir Jonas, Jurgio – 14, 126 dešimtinės žemės.
4. Lingės: Julius ir Jonas, Vinco – 7, 187 dešimtinių žemės. 
Pažiegės II viensėdžio plotas – 35, 150 dešimtinių žemės. Gyveno: 
1. Kuzma Jonas, Kazimiero – 27, 510 dešimtinių žemės.
2. Bertašienė Uršulė, Juozapo – 3, 128 dešimtinės žemės.
3. Masionis Juozapas, Kazimiero – 3, 140 dešimtinių žemės.
4. Grigėnas Juozapas, Jono – 3, 123 dešimtinės žemės.
5. Navickienė Petronėlė, Juozapo – 3, 142 dešimtinės žemės.
6. Dalibagas Juozapas, Vinco – 1, 688 dešimtinės žemės.
7. Maskoliūnas Justinas, Jono – 2, 125 dešimtinės žemės.
Pažiegės III viensėdžio plotas – 46, 602 dešimtinių žemės. Gyveno: 
1. Būga Kazimieras, Albino – 20, 52 dešimtinės žemės, paveldėtos nuo tėvo.
2. Lingė Jonas, Juliaus – 10, 26 dešimtinės žemės.
3. Lingė Vincas, Juliaus – 10, 26 dešimtinės žemės.
4. Dijokas Petras, Andriaus – 0, 50 dešimtinės žemės.
XX a. gyveno Baltakiai, Barzdos, Bertašiai, Bieliūnai, Būgos, Dalibagai, Dijokai, 
Girčiai, Grigėnai, Kuzmos, Lingės, Masionys, Maskoliūnai, Navickai, Saprana-
vičiai
2019 m. gyvena Aižinai, Berniūnai, Bertašiai, Breiviai, Laima Giparienė, Kuz-
mos, Latvėnai, Sirvydžiai. 

Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Žiegas, Žiegelis
Upės, upelės Žiegelė, Vėgėlė – Šventojėlė
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai Užumiškė 
Kalvos, lankos, pievos Salos kalnas (Velnio kupra), Barzdos kalnas, Salos, Pagrabai, Pajaujė, Pabarzdė, 

Ostrava, Raganų Velėklės (Žiego ežero pakrantėje) 
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

Stogastulpis ir rodyklė į K. Būgos gimtinę, kalbininko Kazimiero Būgos gimtoji 
sodyba, kalbininko Kazimiero Būgos gimtosios sodybos namas, kalbininko Kazi-
miero Būgos gimtosios sodybos ūkinis pastatas, sodyba „NerDas villa“ 

Tautosaka Žr. Senosios Lietuvos šventvietės. Aukštaitija. 2006, psl. 639.
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Biografijos, CV Kaz. Būga http://www.buga.zarasumuziejus.lt/kazimieras-buga/biografija 
Jonas Būga, Juozas Būga, Liucija Būgaitė-Baubonienė, Juozas Kuzma
https://lt.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%BEieg%C4%97 

Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai

LCVA, f. 1250, ap. 3: byla 12255, byla 12256, byla 12257. 
Liucija Būgaitė-Baubonienė. Proskynos. Utena, 2002.
Vykintas Vaitkevičius. Senosios Lietuvos šventvietės. Aukštaitija. Vilnius: Die-
medis, 2006. – 784 p. 
http://www.buga.zarasumuziejus.lt/kazimieras-buga/bibliografija 

Nuorodos internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%BEieg%C4%97 
http://www.buga.zarasumuziejus.lt 

Bendruomenės ryšiai Pažiegės k., Dusetų sen., LT-32310 Zarasų r. sav.
Pakniškių seniūnaitijos seniūnaitė Regina Jakutienė, tel. 8 611 416 36.
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Pute ik ia i

Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Putekiai (2 k. Kiti linksniai: Putekių, Putekiams, į Puteikiús, ties Putekiais, 
Putekiuose)

Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011
gyventojai 42 37 14 18 11 3 3 4

Sodybų (adresų) skaičius 6
Šeimų pavardės Anksčiau vadinosi Pažiegė II. 

Seniau gyveno Dalibagai, Grigėnai, Masionys, Maskoliūnai, Namajuškos, 
Navickai, Urbanai.
2019 m. gyvena Adamavičiai, dvi Berniūnų šeimos, Bertašiai, Kuzmos, Valiu liai. 

Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Žiegas
Upės, upelės Žiegelė
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai
Kalvos, lankos, pievos
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas
Tautosaka 
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai
Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Puteikių k., Dusetų sen., LT-32310 Zarasų r. sav. 

Pakniškių seniūnaitijos seniūnaitė Regina Jakutienė, tel. 8 611 416 36.
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Saka l i škės

Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Sakalškės (2 k. Kiti linksniai: Sakalškių, Sakalškėms, į Sakališkés, ties 
Sakalškėmis, Sakalškėse)

Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011
gyventojai 16 27 12 8 7 4 1 3

Sodybų (adresų) skaičius 3
Šeimų pavardės XX a. gyveno 

2019 m. gyvena Balčiūnai, Budriai, Latvėnai. 
Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai
Upės, upelės
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai
Kalvos, lankos, pievos
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas
Tautosaka 
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai
Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Sakališkių k., Dusetų sen., LT-32137 Zarasų r. sav.

Pakniškių seniūnaitijos seniūnaitė Regina Jakutienė, tel. 8 611 416 36.
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Drage l i škės 

Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Dragẽliškės (1 k. Kiti linksniai: kirčiuojamas tas pats skiemuo, kaip ir vardi-
ninko)

Gyventojų skaičius metai 1923 1936 1959 1970 1979 1989 2001 2011
gyventojai 104 86 35 33 16 15 11 6

Sodybų (adresų) skaičius 4
Šeimų pavardės 1925 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius. 

XX a. gyveno Svilai.
2019 m. gyvena Barzdai, Urbanai, Vaitkevičiai, Vingiliai. 

Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai
Upės, upelės
Tvenkiniai Žuvininkystės ūkio – UAB „Vasaknos“ – tvenkiniai 
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai
Kalvos, lankos, pievos
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

1934 m. durpyne, 50 cm gylyje, prie kaimo aptiktas XIII–XIV amžiaus 
Drageliškių lobis. 

Tautosaka 
Biografijos, CV Povilas Svilas https://lt.wikipedia.org/wiki/Povilas_Svilas 
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai

„Lietuvos kariuomenės karininkai“, tomas VII, 2007, psl. 236–238.
Vytautas Indrašius „Aukštaitijos šviesuliai“, 1999, psl. 157–159.
Vytautas Indrašius „Drageliškių kaimo Svilai“ („Lietuvos aidas“, 2016 m. spalio 
29 d.)

Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Drageliškių k., Dusetų sen., LT-32310 Zarasų r. sav.

Pakniškių seniūnaitijos seniūnaitė Regina Jakutienė, tel. 8 611 416 36.
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Riškonys 

Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Riškόnys (3 k. Kiti linksniai: Riškoni, Riškonms, į Riškόnis, ties Riškonims, 
Riškonysè)

Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011
gyventojai 43 50 26 27 12 9 3 2

Sodybų (adresų) skaičius 2
Šeimų pavardės Seniau gyveno Sakalnykai.

2019 m. gyvena Grižai, Namajuškos, Steponavičiai. 
Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai
Upės, upelės
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai
Kalvos, lankos, pievos
Paveldo objektai, lankytinos vie-
tos, kaimo turizmas

Senkapis, vadinamas Kapeliais

Tautosaka 
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, foto-
grafijos, vaizdo ir garso įrašai
Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Riškonių k., Dusetų sen., LT-32310 Zarasų r. sav.

Pakniškių seniūnaitijos seniūnaitė Regina Jakutienė, tel. 8 611 416 36.
Vosgėlių kaimo bendruomenės pirmininkė Regina Jakutienė, tel. 8 611 416 36, 
el. p. reginele6887@gmail.com 



26 Duse tų Kaimų paLik imas

Vosgė l ia i 

Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Vosgliai (2 k. Kiti linksniai: Vosglių, Vosgliams, į Vosgėliùs, ties Vosgliais, 
Vosgliuose; vietiniai taria Vozgėliai)

Gyventojų skaičius metai 1923 1959 1970 1979 1987 1989 2001 2011
gyventojai 66 126 106 82 51 53 51 28

Sodybų (adresų) skaičius 26
Šeimų pavardės XX a. gyveno Braukylos, Garuoliai, dvi Lingių šeimos, Ragauskai. 

2019 m. gyvena Budriai ir dvi Būgų šeimos, Daugalavičiai, Grinevičiai, Grižai, 
Gruodžiai, Gudonys, Jakimavičiai, Jakučiai, Lapienys, Lukošiūnai, Maskoliūnai, 
Matiukai, Pakarnai, dvi Pūrų šeimos, Repšiai, Stasiulioniai, Svilai, Tamašauskai, 
Tuševai, Urbonai, Vigėliai, Vingiliai, Vladarskiai. 

Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Salinis, Salinėlis
Upės, upelės
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai
Kalvos, lankos, pievos Vosgėlių piliakalnis
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

Vosgėlių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, Vosgėlių piliakalnis su gyvenvie te, 
Vosgėlių piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė, Akmuo I prie piliakalnio, Vosgėlių 
k. senosios kapinės

Tautosaka Žr. Senosios Lietuvos šventvietės. Aukštaitija. 2006, psl. 660–661.
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai

Angelė Viburytė-Braknienė. Laiko laiptais. – Utena, 2013. – 204 p. 
Angelė Viburytė-Braknienė. Jaunystės pėdos. Prisiminimai. – Utena, 2017. 
Angelė Viburytė-Braknienė. Gyvenimo pragiedruliai. – Utena, 2019. – 202 p.
Vykintas Vaitkevičius. Senosios Lietuvos šventvietės. Aukštaitija. Vilnius: Die-
medis, 2006. – 784 p.

Nuorodos internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Vosg%C4%97liai_(Zarasai) 
Bendruomenės ryšiai Vosgėlių k., Dusetų sen., LT-32310 Zarasų r. sav.

Pakniškių seniūnaitijos seniūnaitė Regina Jakutienė, tel. 8 611 416 36.
Vosgėlių kaimo bendruomenės pirmininkė Regina Jakutienė, tel. 8 611 416 36, 
el. p. reginele6887@gmail.com 
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Paindrė 

Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Pandrė (1 k. Kiti linksniai: kirčiuojamas tas pats skiemuo, kaip ir vardininko)
Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011

gyventojai 39 61 12 22 7 0 0 0
Sodybų (adresų) skaičius 1
Šeimų pavardės Seniau gyveno trys Braknių šeimos, Budriai, Čepėnai, Kasčiuškai, Klibiai, 

Namajuškos, Tuševai, Vaškai, Viburiai, Vingiliai, Zavackai. 
Iki 1945 m. buvo 8 ūkininkų sodybos, daugumos jų gyventojai nukentėjo nuo 
sovietinio genocido, kol kaimas buvo galutinai sunaikintas melioracijos.

Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Indrailis 
Upės, upelės Indraja
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai
Kalvos, lankos, pievos
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

Laumių stalas (Didysis akmuo, iš Paindrės atvilktas prie Davainių kaimo, prie 
kelio Dusetos–Užpaliai)

Tautosaka Žr. Senosios Lietuvos šventvietės. Aukštaitija. 2006, psl. 636–638.
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai

Angelė Viburytė-Braknienė. Laiko laiptais. – Utena, 2013. – 204 p. 
Angelė Viburytė-Braknienė. Jaunystės pėdos. Prisiminimai. – Utena, 2017. 
Angelė Viburytė-Braknienė. Gyvenimo pragiedruliai. – Utena, 2019. – 202 p.
Vykintas Vaitkevičius. Senosios Lietuvos šventvietės. Aukštaitija. Vilnius: Die-
medis, 2006. – 784 p.

Nuorodos internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Paindr%C4%97 
Bendruomenės ryšiai Paindrės k., Dusetų sen., LT-32310 Zarasų r. sav.
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Dava in ia i 

Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Davaniai (2 k. Kiti linksniai: Davanių, Davaniams, į Davainiùs, ties Davaniais, 
Davaniuose)

Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011
gyventojai 212 170 78 69 58 38 26 12

Sodybų (adresų) skaičius 19
Šeimų pavardės Slopindama 1863 m. sukilimą iš kaimo į Sibirą carinė valdžia ištrėmė aštuonių 

ūkininkų šeimas: Kazimiero Dijoko, Prano Gaidžio, Adolfo Galvydžio, Dominy-
ko Galvydžio, Izidoriaus Galvydžio, Klemenso Mikšio, Kazimiero Repšio ir Petro 
Žvyrono. Jų ūkiuose apgyvendino 16 kolonistų pravoslavų šeimų. 
XX a. gyveno Barauskai, Bisliai, Charitonovai, Gaidžiai, Galvydžiai, Kiliai, Lin-
gės, Paškonys, Repšiai, Semėnai, Stasiškiai, Vairos, Zaveckai.
2019 m. gyvena Čepėnai, Čeponys, Galvydžiai, Jusiai, Kublickai, Miliai, Paršiu-
kai, Rutkauskai, Savickai, Semėnai, Šeikai, Ubeikos. 

Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Paštys, Liminas, Dūvėnas, Dūvėnėlis 
Upės, upelės Šventoji, Indraja 
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos Pelkė Gojai (20 m į rytus nuo A. Rutkausko sodybos, apie 1,5 ha ploto)
Miškai, miškeliai
Kalvos, lankos, pievos Kundrakalnis (apie 10 m pakilimas maždaug 4 ha ploto), Leviškių kalnas 
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

Davainių akmuo, vadinamas Laumių stalu (iš Paindrės laukų atvilktas), Davainių 
k. pirmosios senosios kapinės, Davainių k. antrosios senosios kapinės, Davainių 
kryžius, Paminklas žuvusiems partizanams

Tautosaka Žr. Senosios Lietuvos šventvietės. Aukštaitija. 2006, psl. 636–638.
Biografijos, CV Kazimiero Dijoko, Prano Gaidžio, Dominyko Galvydžio, Kazimiero Repšio, Pe-

tro Žvyrono šeimos – 1863 m. sukilimo tremtiniai 
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai

Vytautas Indrašius. Išginti į užmarštį (1863 m. sukilimo tremtiniai nuo Dusetų 
ir Užpalių) Vilnius; Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjunga, 2015.
Vykintas Vaitkevičius. Senosios Lietuvos šventvietės. Aukštaitija. Vilnius: Die-
medis, 2006. – 784 p.
http://www.zarasumuziejus.lt/?page_id=2506 
http://genocid.lt/Statiniai_Vietos/Paminklai/Zarasai_paminklai.htm 

Nuorodos internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Davainiai 
Bendruomenės ryšiai Davainių k., Dusetų sen., LT-32310 Zarasų r. sav.

Pakniškių seniūnaitijos seniūnaitė Regina Jakutienė, tel. 8 611 416 36.
Bendruomenės pirmininkė Regina Jakutienė, tel. 8 611 416 36,
el. p. reginele6887@gmail.com 
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Likanč ia i

Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Likañčiai (2 k. Kiti linksniai: Likañčių, Likañčiams, į Likančiùs, ties Likañčiais, 
Likañčiuose)

Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011
gyventojai 192 156 38 29 12 8 3 2

Sodybų (adresų) skaičius 5
Šeimų pavardės XX a. gyveno 

2019 m. gyvena Beliūnai, Miškiniai ir dvi Nanėnų sodybos. 
Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai
Upės, upelės
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai
Kalvos, lankos, pievos
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

Vaiskūnų geomorfologinis draustinis

Tautosaka 
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai
Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Likančių k., Dusetų sen., LT-32310 Zarasų r. sav.

Pakniškių seniūnaitijos seniūnaitė Regina Jakutienė, tel. 8 611 416 36.
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Antadava inė 

Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Antãdavainė (1 k. Kiti linksniai: kirčiuojamas tas pats skiemuo, kaip ir 
vardininko)

Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011
gyventojai 107 91 55 54 29 15 12 14

Sodybų (adresų) skaičius 9
Šeimų pavardės 1663 m. Užpalių dvaro inventoriuje, Antadavainės kaimo sąraše, užrašyti gyven-

tojai, kurie už žemę mokėjo mokesčius zlotais ir grašiais: Jozef Romanel, liet. 
Juozas Romanas, Walensy Kayrel, liet. Valentinas Kairelis, Jan Namnuiiszko, liet. 
Jonas Namajuška. 
1765 m. Antadavainės gyventojų sąraše (Ukmergės apskrities inventoriuje) buvo 
užrašyti devyni gyventojai: Jurgis Burokas, Mykolas Juškonis, Baltramiejus Paš-
konis, Baltrus Vaitonis, du Valiuliai (Jokūbas ir Martynas), Kazimieras Viliūnas, 
du lenkai Pieslakai (Stanislaw ir Jan). 
1789 m. Užpalių dvaro inventoriuje surašyti Antadavainės kaimo gyventojai ir jų 
mokami mokesčiai: 
Jan Pieslak, liet. Jonas Pieslakas, 77 zl.;
Jokub Pieslak; liet. Jokūbas Pieslakas, 77 zl.;
Gabryel Pauliuk, liet. Gabrielius Pauliukas, 57 zl. 22 gr.;
Baltramiey Paszkonis, liet. Baltramiejus Paškonis, 77 zl.;
Jokub Walulis, liet. Jokūbas Valiulis, 77 zl.;
Kazimier Wilunasž, liet. Kazimieras Viliūnas, 77 zl.;
Symon Czyczynis, liet Simonas Čyžius, 57 zl. 22 gr.;
Baltroni Woytanis, liet. Baltrus Vaitonis, 96 zl. 71 gr.;
Marcin Walulis, liet. Martynas Valiulis, 96 zl. 71 gr.
1908 m. Antadavainės kaime buvo 15 šeimų. Jos gyveno palei kelią. Prie kelio – 
gyvenamasis namas, o toliau – kiti pastatai. Pagal 1908 m. žemės matavimo planą, 
buvo atmatuota: 
Valiuliui Martynui Mykolo 22 deš. 24,2 a
Vaitoniui Juozui Mykolo 22 deš. 24,2 a
Valiuliui Jonui Mataušo 28 deš. 30,8 a
Sakalnykui Liudvikui Juozo 38 deš. 41,8 a
Galvydienei Onai Antano našlei 9 deš. 9,9 a
Galvydžiui Juozui Martyno 14 deš. 15,4 a
Repšiui Tadeušui Jakovo 20 deš. 22,2 a
Kiliui Povilui Konstantino 21 deš. 23,1 a
Mikšiui Juozui Viktoro 22 deš. 24,2 a
Braukylai Liudvikui Juozo 20 deš. 22 a
Bisliui Juozui Prano -
Repšiui Kazimierui Juozo 1 deš. 1,1 a
Vaitoniui Mataušui Martyno 1 deš. 1,1 a
Baltakiui Stanislovui 1 deš. 1,1 a
Masiuliui Konstantinui 1 deš. 1,1 a 
Iš viso 229 deš. 252 a.
XX a. dar gyveno Baltakiai, Braukylos, Bukelskiai, Davanauskai, Gobiai, Leikai, 
Namajuškos, Vaitoniai, Valiuliai. 
2019 m. gyvena (ar turi sodybą) Bukelskiai, Garunkščiai, Jakimavičiai, Miliai, 
Pivoriūnai, Sakalnikai, Savickai. 
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Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Duvėnas
Upės, upelės Indraja
Tvenkiniai Žuvininkystės ūkio – UAB „Vasaknos“ – tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai
Kalvos, lankos, pievos
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

Paminklas žuvusiems partizanams, Vaiskūnų geomorfologinis draustinis, 
Antadavainės k. senosios kapinės

Tautosaka 
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai

LVIA SA-3765, lap. 61 atv. 62, lenkų kalba
Lietuvos istorijos institutas, „Ukmergės apskrities seniūnijų inventoriai“, Vilnius 
Academia 1994, ISBN 9986-08-001-0, 61 psl.
LVIA SA-3873, lap. 21 atv.
LCVA (Lietuvos centrinis valstybinis archyvas) f. 1250-ap.4-620/833
Braukylienė Aldona, Venskienė Nijolė. Vaiskūnai. Klaipėda, 2014, 69–72 psl. 
http://www.partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm 

Nuorodos internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Antadavain%C4%97 
Bendruomenės ryšiai Antadavainės k., Dusetų sen., LT-32310 Zarasų r. sav.

Pakniškių seniūnaitijos seniūnaitė Regina Jakutienė, tel. 8 611 416 36. 
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Vai skūna i 
Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Vaisknai (1 k. Kiti linksniai: kirčiuojamas tas pats skiemuo, kaip ir vardininko)
Gyventojų skaičius metai 1897 1902 1959 1970 1979 1989 2001 2011

gyventojai 152 40 29 20 8 1 0 0
Sodybų (adresų) skaičius 2
Šeimų pavardės Didžioji kaimo dalis priklauso Utenos r. sav.

Kaimas pradedamas minėti nuo 1663 m. Užpalių dvaro Šventupio vaitijos inven-
toriuje.
1897 m. buvo 152 gyventojai, 1923 m. stovėjo 25 sodybos su 161 gyventoju. 
1910 m. kaimas išskirstytas viensėdžiais. Turėjo savo kapines, paskutinis palaido-
jimas 1951 m. rudenį partizanų sušaudyta Prano Šlamo 5 asmenų šeima.
Seniau gyveno Stankūnai, Vanagai, Veikšros, Žvironai. 
2019 m. gyvena Gaidžiai, Vladarskiai. 

Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Dumblys
Upės, upelės
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai
Kalvos, lankos, pievos
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

Vaiskūnų geomorfologinis draustinis

Tautosaka 
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai

Braukylienė Aldona, Venskienė Nijolė. Vaiskūnai. Klaipėda, 2014.

Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Vaiskūnų k., Dusetų sen., LT-32310 Zarasų r. sav.
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Aviž ia i 
Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Avžiai (2 k. Kiti linksniai: Avžinių, Avžiniams, į Avižiniùs, ties Avžiniais, 

Avžiniuose). Tarmiškai – Avyžiai, Avyžių, Avyžiams, Avyžius ir t. t.
Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011

gyventojai 205 121 84 54 18 10 13 4
Sodybų (adresų) skaičius 4
Šeimų pavardės Kaimas 1922 m. išskirstytas viensėdžiais.

Iki Antrojo pasaulinio karo buvo 28 kiemai: gyveno Auguliai, Bertašiai, 
Daugelavičiai, Galiniai, Girčiai, Grūdės, Januškos, Kairiai, Kiliai, Krasauskai, dvi 
Malakauskų, dvi Martinėlių ir šešios Namajūnų (Juozo, Tadaušo, „Lakštutės“, 
„Petrovo“, „Talačkos“, „Jonienės“, „Plokščiagalvio“) šeimos, Navickai, Skripkos, 
Smalaliai, Stimbiriai, Urbanai („Barkai“), dvi Vainių šeimos, Viburiai.
2019 m. gyvena Novatorovai, Namajūnai. 

Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Vykežeris (Vykas), Vykežerėlis (Vykelis)
Upės, upelės Indraja
Tvenkiniai Žuvininkystės ūkio – UAB „Vasaknos“ – tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos Gailiaraistis
Miškai, miškeliai
Kalvos, lankos, pievos Avižių piliakalnis (Skerdimakalnis), Pušutakalnis, Varliškė, Urbanakelnės
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

Avižių piliakalnis (Skerdimakalnis) 

Tautosaka 
Biografijos, CV Boleslovas Martinėlis https://lt.wikipedia.org/wiki/Boleslovas_Martin%C4%97lis 

Juozas Namajūnas, Angelė Viburytė-Braknienė, Algirdas Malakauskas 
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai

Angelė Viburytė-Braknienė. Laiko laiptais. – Utena, 2013. – 204 p. 
Angelė Viburytė-Braknienė. Jaunystės pėdos. Prisiminimai. – Utena, 2017. 
Angelė Viburytė-Braknienė. Gyvenimo pragiedruliai. – Utena, 2019. – 202 p.

Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Avižių k., Dusetų sen., LT-32311 Zarasų r. sav.

Pakniškių seniūnaitijos seniūnaitė Regina Jakutienė, tel. 8 611 416 36.
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Pakeliui į Sudeikius: Šlapių kaimas, Eivenių kaimas, Pašilės kaimas, Vasaknų kaimas, Siratavos kaimas, Kairionių 
kaimas, (Antalieptės seniūnija: Garmuliškio kaimas, Jurkiškių kaimas), (Sudeikių seniūnija: Bikūnų kaimas). 

Šlapės

Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Šlãpės (2 k. Kiti linksniai: Šlãpių, Šlãpėms, į Šlapès, ties Šlãpėmis, Šlãpėse)
Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011

gyventojai 10 25 18 28 26 18 23 14
Sodybų (adresų) skaičius 3
Šeimų pavardės Seniau gyveno Juknos, Grigėnai, Kubiliūnai, Nakmajuškos, Sakalauskai, Sini-

cos, Stankevičiai. 
2019 m. gyvena Grigėnai, Skindaravičiai, Vaitukaičiai, Vanagai. 

Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai
Upės, upelės
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai
Kalvos, lankos, pievos
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

„Ievos žvėrynas“

Tautosaka 
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai
Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Šlapių k., Dusetų sen., LT-32311 Zarasų r. sav.

Žirgelių seniūnaitė Sigita Lankauskienė, tel. 8 675 57202.
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E iven ia i 

Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Eivẽniai (2 k. Kiti linksniai: Eivẽnių, Eivẽniams, į Eiveniùs, ties Eivẽniais, 
Eivẽniuose)

Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011
gyventojai 181 134 68 44 29 24 30 27

Sodybų (adresų) skaičius 16
Šeimų pavardės XX a. gyveno Barzdos, Bertašiai, Bračiškai, Grigėnai, Indrašiai, Janišiai, Ju siai, 

Liesiai, Markeliai, Mikuckai, Močiškiai, Pakeriai, Pimpės, Rapoliai, Smalaliai, 
Stimbiriai, Urbanai, Urbanavičiai, Zelionkai, Žalkauskai. 
2019 m. gyvena (ar sodybą turi) Barzdai, Bražiūnai, Čypai, Kazlai, Kriukeliai, 
Matuliai, Rapoliai, Urbonai, Utibirgenovai.

Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Daujotis
Upės, upelės Šventoji, Asiūkla
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai Barauka, Vanagupė
Kalvos, lankos, pievos Vietovės: Papušluotė, Kalnelis, Mediniai, Medinėliai, Latuškės, Pakalnėlė, 

Tiltapievė
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas
Tautosaka 
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai

Rimtautė Markelytė-Jakaitienė. Eivenių kaimas. – Dusetos: rankraštis, 2015.

Nuorodos internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Eiveniai 
Bendruomenės ryšiai Eivenių k., Dusetų sen., LT-32311 Zarasų r. sav.

Pakniškių seniūnaitijos seniūnaitė Regina Jakutienė, tel. 8 611 416 36. 
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Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Pašilė̃ (3b k. Kiti linksniai: Pašilė̃s, Pãšilei, į Pãšilę, ties Pãšile, Pašilėjè)
Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011

gyventojai 2 59 39 17 14 11 8 4
Sodybų (adresų) skaičius 9
Šeimų pavardės XX a. gyveno Cekavičiai, Daujočiai, Indrašiai, Indriūnai, Jančiai, Mikšiai, Stim-

biriai, Šlekai, Žalkauskai. Iki sovietmečio gyveno apie 60 žmonių. 
2019 m. gyvena Juknos, Kairiai. 

Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Vykežeris, Sniūtys, Daujotis
Upės, upelės Sniūtė
Tvenkiniai Žuvininkystės ūkio – UAB „Vasaknos“ – tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai Barauka
Kalvos, lankos, pievos
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

Didelis akmuo pakelėje 

Tautosaka 
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai
Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Pašilės k., Dusetų sen., LT-32311 Zarasų r. sav.

Pakniškių seniūnaitijos seniūnaitė Regina Jakutienė, tel. 8 611 416 36. 

Paši l ė
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Vasaknos 

Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Vãsaknos (3b k. Kiti linksniai: Vasakn, Vasaknόms, į Vãsaknas, ties 
Vasaknoms, Vasaknosè)

Gyventojų skaičius metai 1897 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011
gyventojai 80 77 62 87 69 63 78 52

Sodybų (adresų) skaičius
Šeimų pavardės Vasaknos (Osokno) viena seniausių vietovių šioje seniūnijoje. Tai rodo istoriniai 

duomenys apie tai, kad LDK kancleris, Vilniaus vaivadijos ir Trakų kaštelionas 
Mykolas Radvila jau 1482 m. turėjo Svėdasų, Kriaunų, Dusetų, Bikuškio ir 
Vasaknų vietoves. Apie dvaro rūmus, jam priklausančias žemes, kaimus ir gyven-
tojus vertingiausių žinių suteikia 1667, 1697 ir 1716 metais surašyti inventoriai, 
saugomi Lietuvos mokslų akademijos Rankraščių skyriuje. 
XX a. pirmojoje pusėje gyveno Beinoravičiai, Čiabylos, Čekai, Kaprauskai, Kili-
uliai, Krasauskai, Kvedarai, Markeliai, Mediniai, Norkūnai, Petkevičiai, Valiukai.
Dabar gyvena 

Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Vasaknas, Vykežeris, Vykežerėlis, Sniūtys, Merkys
Upės, upelės Šventoji, Indraja, Sniūtė
Tvenkiniai Žuvininkystės ūkio – UAB „Vasaknos“ – tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai
Kalvos, lankos, pievos
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

Vasaknų buvusio dvaro sodybos fragmentai 

Tautosaka 
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai

Osokino. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, 
T. VII (Netrebka – Perepiat). Warszawa, 1886, 648 psl. (lenk.)
Osokno. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, 
T. XV, cz. 2 (Januszpol – Żyżkowo; Aleksin – Wola Justowska). Warszawa, 1902, 
419 psl. (lenk.)
Vytautas Indrašius „Papasakok apie Antalieptę...“, Vilnius, 1995, psl. 104–108.
Vytautas Indrašius „Antalieptės kraštas“, dalis III, 2010, psl. 372–403.

Nuorodos internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Vasaknos 
Bendruomenės ryšiai Vasaknų k., Dusetų sen., LT-32311 Zarasų r. sav.

Pakniškių seniūnaitijos seniūnaitė Regina Jakutienė, tel. 8 611 416 36. 
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S i ra tava
Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Siratavà (2 k. Kiti linksniai: Siratãvos, Siratãvoms, į Siratavàs, ties Siratãvomis, 

Siratãvose)
Gyventojų skaičius metai 1897 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011

gyventojai 17 29 42 27 14 10 3 7
Sodybų (adresų) skaičius 8
Šeimų pavardės Buvęs Vasaknų dvaro palivarkas. Po 1861 m. baudžiavos panaikinimo žemės plotą 

gavo kumečiai „siratos“ Slapšinskai, Krasauskai ir kt. 1923 m. žemės sklypus gavo 
Lietuvos kariuomenės savanoriai Jonas Vingilys, Juozas Kundavičius, žuvusio 
Boleslovo Macijausko brolis Petras. 
Vėliau dar gyveno Mikučionys, Misevičiai, Rutuliai. 
2019 m. gyvena Budriai, Macijauskai, Nakučiai, Šukiai. 

Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Vasaknas, Sniūtys, Vykežeris (Vikas), Vykežerėlis (Vikelis) 
Upės, upelės Indraja, Sniūtė, įrengus tvenkinius dingę upeliai Audrija ir Pagrunda
Tvenkiniai Žuvininkystės ūkio – UAB „Vasaknos“ – tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai Atžalynas 
Kalvos, lankos, pievos
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

„Sigitos sodyba“, Nakučių sodyba

Tautosaka 
Biografijos, CV Tarpukario Lietuvos karininkas plk. Antanas Slabšinskas (1891–1939).
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai

Vytautas Indrašius. Mūsų kaimai prie Šventosios. – Vilnius: Gimtinė, 1996, psl. 
127–129.

Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Siratavos k., Dusetų sen., LT-32311 Zarasų r. sav.

Pakniškių seniūnaitijos seniūnaitė Regina Jakutienė, tel. 8 611 416 36. 
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Kai r i onys
Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Kairiónys: (3 k. Kiti linksniai: Kairioni, Kairionms, į Kairiόnis, ties 

Kairionims, Kairionysè)
Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011

gyventojai 32 143 82 59 31 1 2 2
Sodybų (adresų) skaičius 2
Šeimų pavardės XX a. buvo apie 30 sodybų. Gyveno Balčiūnai, Briedžiai, Budriai, Dijokai, Kli-

pai, Kundavičiai, Kuzmos, dvi Lingių, dvi Pimpių ir dvi Raugų šeimos, Pakeriai, 
Sidarkevičiai, dvi Stukų šeimos. 
2019 m. gyvena Jakimavičiai, Lingės. 

Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Vasaknas, Vykežeris, Vykežerėlis
Upės, upelės Indraja, Sniūtė 
Tvenkiniai Žuvininkystės ūkio – UAB „Vasaknos“ – tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai
Kalvos, lankos, pievos
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas
Tautosaka 
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai
Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Kairionių k., Dusetų sen., LT-32310 Zarasų r. sav.

Pakniškių seniūnaitijos seniūnaitė Regina Jakutienė, tel. 8 611 416 36. 
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Garmul i šk i s 

Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Garmulškis (2 k. Kiti linksniai: Garmulškio, Garmulškiui, į Garmulškį, ties 
Garmuliškiù, Garmulškyje). Dar vadintas Benediktavu.

Gyventojų skaičius metai 1897 1923 1939 1959 1979 1984 2001 2011
gyventojai 57 98 100 48 35 26 14 7

Sodybų (adresų) skaičius 9
Šeimų pavardės Priklauso Antalieptės seniūnijai, bet Dusetų parapijai. 

XIX a. gyveno Balčiukai, Kavoliai, Kumeliai, Valašinai.
1923 m. gyveno Bukelskiai, Igliukai, Kavoliai, Kazlauskai, Kirdeikiai, Klezai, 
Likauskai, Lukošiūnai, Lumbės, Mičeliai, Navodničėnai, Ragaišiai, Raguočiai, 
Rameikiai, Rimoniai, Rusakevičiai, Skardinskai, Slapšinskai. 
2019 m. gyvena Gėgliai, Pakeriai, Pelakauskai, Smilskiai. 

Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Vasaknas
Upės, upelės Indraja
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai
Kalvos, lankos, pievos
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas
Tautosaka 
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai

Vytautas Indrašius „Papasakok apie Antalieptę...“, 1995, psl. 20–22. 
Vytautas Indrašius „Mūsų kaimai prie Šventosios“, 1996, psl. 80–81.
Vytautas Indrašius „Antalieptės kraštas“, I dalis, 2008, psl. 223–248. 

Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Garmuliškio k., Antalieptės pšt., LT-32241 Zarasų r. sav.
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Jurk i škės

Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Jukiškės (1 k. Kiti linksniai: kirčiuojamas tas pats skiemuo, kaip ir vardininko)
Gyventojų skaičius metai 1923 1959 1979 1995 2001 2011

gyventojai 13 21 9 1 3
Sodybų (adresų) skaičius 2
Šeimų pavardės Priklauso Antalieptės seniūnijai, bet Dusetų parapijai. 

Buvęs Vasaknų dvaro palivarkas. 1795 m. gyveno Ančiai ir Kavoliukai. XIX a. 
gyveno Vereščinskai, Pranckūnai-Prunskiai, Sabanskiai. 
Nuo 1905 m. čia gyveno bajoro Kazimiero Jakimavičiaus šeima. Dar gyveno 
Ramanauskai, Masiuliai, Raugai, Bukelskiai, Petrovai. 
2019 m. gyvena Stunžėnai.

Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Vasaknas
Upės, upelės Indraja
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai
Kalvos, lankos, pievos
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

Vytautas Indrašius „Antalieptės kraštas“, dalis I, 2008, psl. 331–339.

Tautosaka 
Biografijos, CV 1944 m. gruodžio 3 d. stribai su kariuomene, ieškodami „Eimučio“ būrio 

partizanų, sudegino Mečislovo Jakimavičiaus sodybą, o jį patį nušovė. 
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai

LVIA. f. 716, ap. 1, b. 3013, lap. 3 v.
Vytautas Indrašius „Papasakok apie Antalieptę...“, 1995, psl. 36–37. 
Vytautas Indrašius „Antalieptės kraštas“, I dalis, 2008, psl. 331–339. 

Nuorodos internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Jurki%c5%a1k%c4%97s_(Zarasai) 
Bendruomenės ryšiai Jurkiškių k., Antalieptės pšt., LT-32241 Zarasų r. sav.
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Bikūna i
Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Biknai (1 k. Kiti linksniai: kirčiuojamas tas pats skiemuo, kaip ir vardininko). 

Priklauso Sudeikių seniūnijai, bet Dusetų parapijai.
Gyventojų skaičius metai 1897 1923 1959 1979 1984 2001 2011

gyventojai 249 346 223 135 118 65 48
Sodybų (adresų) skaičius
Šeimų pavardės Senovėje kaimas vadintas Panendre ir su kitais dideliais kaimais – Nendrija (Ve-

laikiai), Bagdanavas (Zabičiūnai) – priklausė Vasaknų dvarui. Didikų Radvilų val-
dų sąraše paminėtas 1594 m., turėjo 43 valakus (921,4 ha) žemės. 
1862 m. buvo 53 sodybos su 213 gyventojų. 1923 m. buvo 70 sodybų. 
Priklauso Sudeikių seniūnijai, bet Dusetų parapijai. 
Seniau gyveno Adomėliai, Algaminai, Antanavičiai, Ardišauskai, Armaliai, Aže-
liai, Bekiešos, Beregiai, Braukylos, Bukelskiai, Čiočiai, Čepiai, Dijokėliai, Gruo-
džiai, Gružinskai, Ilgarūbiai, Jakštai, Janušoniai, Juknos, Kanapeckai, Kavoliai, 
Kavolėliai, Kazakevičiai, Kazlauskai, Kustelės, Kvedarai, Likauskai, Maliaukos, 
Merkiai, Mierkiai, Miškiniai, Murmaniai, Namajūnai, Namikai, Oželiai, Paške-
vičiai, Petrulioniai, Pranckūnai, Pratkeliai, Pučioniai, Ragaišiai, Rapoliai, Rėzos, 
Rimoniai, Rukšos, Sidarkevičiai, Stasiulioniai, Statulevičiai, septynios Slapšinskų 
šeimos, Stankūnai, Šapokos, Urbonai, Užkuriai, Taukeliai, Triponiai, Vanagins-
kai, Verbeliai, Virbilai, Zalūbos. 
2019 m. gyvena Slapšinskai.

Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Malinis, Krimblys
Upės, upelės Indraja
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai
Kalvos, lankos, pievos
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas
Tautosaka 
Biografijos, CV Jonas Kazlauskas (1854–1938) – knygnešys, slaptų mokyklų daraktorius,

Jonas Kanapeckas (1867–1939) – kunigas, lietuviškos spaudos platintojas,
Adolfas Slapšinskas (1910–1944) – „Eimučio“ partizanų būrio vadas,
Tamira Slapšinskaitė-Žalėnienė (g. 1925) – poetė, kraštotyrininkė,
Antanas Kazakevičius (1925–2015) – „Audros“ partizanų būrio vadas, Vyties 
kryžiaus ordininkas,
Juozas Slapšinskas (nuo 1940 m. Rimantas) – spaudos darbuotojas, bibliografas, 
mokytojas,
Vytautas Statulevičius (1929–2003) – akademikas, Fizikos ir matematikos insti-
tuto direktorius,
Jonas Jakštas (g. 1931) – poetas.
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Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai

Vytautas Indrašius „Mūsų kaimai prie Šventosios“, 1996, psl. 30–58.
Vytautas Indrašius „Antalieptės kraštas“, I dalis, 2008, psl. 90–175. 

Nuorodos internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Bik%C5%ABnai 
Bendruomenės ryšiai Bikūnų k., Sudeikių sen., LT-28402 Utenos r. sav.
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Pakeliui į Antalieptę: Padustėlio kaimas, Kraštų kaimas, Butkelių kaimas, Skineikių kaimas, Gasių kaimas, Gugių 
kaimas, Pempių kaimas, Šaltamalkių kaimas, Česnaviškio kaimas, Navikų kaimas, Sirotiškių kaimas, Dikmonių kaimas, 
Lungelių kaimas. 

Padus tė l i s
Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Padustlis (2 k. Kiti linksniai: Padustlio, Padustliui, į Padustlį, ties Padustėliù, 

Padustlyje)
Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1986 2001 2011

gyventojai 143 192 218 199 230 211 188 152
Sodybų (adresų) skaičius
Šeimų pavardės Padusetės (Padustėlio) dvarelis su Vaskaučyznos (Vosiškių) palivarku buvo Duse-

tų dvaro administracinis vienetas,
Seniau gyveno: 1607 m. buvusios tarnybos – Bajoriška, Bartašiūnai, Bernotai-
Dudėnai, Bumšos, Butkevičiai, Čyvėnai, Diržiai, Ditmoniai, Dolkuškos, Dvina-
giai, Eimiečiai, Ginželiai, Girčiškiai, Girdeikiškiai, Giruška, Guntuliai, Jadaugiai, 
Jadugiai, Jameikos, Janaudiškiai, Jateikiai, Jauneikiai, Jotkėnai, Juciuškiai, Kebliš-
kiai, Lungeliai, Maciuškos, Margučionys, Masionys, Mažeikiškiai, Milašiškiai, 
Mineišiai, Naručionys, Okuškiai, Rameikos, Rimavičiai, Romaniškiai, Rusteikiai, 
Stankai, Stasiškiai, Strazideniai, Šakavičiai, Šileikiai, Šiliuniškiai, Vaičiuškos, 
Vainūnai, Vieversiai, Vitkūnai, Žageliai, Žameitai, Žeguniai, Žvirbliai; 1687 m. – 
Grodžiai, Ginželiai, Grodziai, Novikai, Mačiuliai, Skirai, Kovalanai, Krysiunai, 
Kulbakos, Garnai, Mačiuliai; (po 1831 m. sukilimo dvaras buvo suvalstybintas, o 
gyventojai įvardinti valstybiniais valstiečiais) 1845 m. – Ebrederiai, Kairiai, Šu-
tai, Kazakevičiai, Briedžiai; 1856 m. – Atkočiūnai, Bliumai, Čiegiai, Indriūnai, 
Jureckai, Kazakevičiai, Kazlauskai, Kryžanauskai, Kulikauskai, Kuzmos, Lašai, 
Liesiai, Lukošiūnai, Markeliai, Pranckūnai, Sirvydžiai, Šeikai, Taruliai, Ubeikos, 
Urbanai, Vienažindžiai; XIX a. pab. – XX a. gyveno Baltrukaičiai, Barkevičiai, 
Bukauskai, Buračinskiai-Burokai, Čiegiai, Drageliai, Girčiai, Guntuliai, Jamei-
kiai, Jasiūnai, Jureckai, Juozėnai, Kazakevičiai, Kazlai, Kazlauskai, Klipai, Kryža-
nauskai, Kuzmos, Lapieniai, Lašai, Makaveckai, Markeliai, Mikučioniai, Pimpės, 
Pranckūnai, Skurkiai, Stankevičiai, Stasiulioniai, Šeikai, Širviai, Ubeikos, Urbo-
nai, Vainiai, Žalinkevičiai.
2019 m. gyvena Antanavičiai, Arlauskai, Guntuliai, Juodelės, keturios Kuzmų 
šeimos, Macijauskai, Mitalai, Sirvydžiai, Šinkūnai, dvi Ubeikų ir dvi Vainių šei-
mos.

Šaltiniai, šuliniai Čiegio šaltinis (Stebuklingoji versmė) 
Ežerai, ežerėliai Vainius, Svaitūtas, Svaitūtėlis prie Mineišių-Žegunių, Lukštinis, Versminis
Upės, upelės Gaigalutė, bevardis upelis
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai Maciejiškių, Plytničios, Triborkos, Švapiliškių, Rimdeišiškių, Aukštakalnio go-

jus, Pagrundos gojus, Janaudiškių, Treininės, Baltasalės, prie Krioniškių ribos: 
Jaurai, Medinė, Galinė.

Kalvos, lankos, pievos Pievos: Dupliuška, Gaigaluta, Svaituta, Einoriškės, Versminė, Kermošinė, 
Macieška, Putriškė, Butkiškė; Kaukazo kalnas
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Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

Pauliaus Širvio gimtasis namas 1983 m. pažymėtas paminkline lenta, Čiegio 
šaltinis (Stebuklingoji versmė), Sartų regioninis parkas

Tautosaka Žr. Senosios Lietuvos šventvietės. Aukštaitija. 2006, psl. 635, 636. 
Biografijos, CV Kazimieras Ubeika (1884–1942), visuomenės veikėjas, pedagogas.

Elena Žalinkevičaitė-Petrauskienė (1900–1986), aktorė.
Paulius Širvys (1920–1979), lietuvių poetas. Gimtasis namas 1983 m. 
pažymėtas paminkline lenta.
Leonas Urbonas (1922–2000), tapytojas, grafikas, skulptorius.
Žr. Vytautas Indrašius. Svaitutėlės čiurlenimas. 2001. 103–186 psl. 

Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai

Vytautas Indrašius. Svaitutėlės čiurlenimas: kraštotyrinės apybraižos. – Vilnius: 
Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjunga, 2001, psl. 92–186. 
Lietuvos CVA, Fondas 1276 ap. 1, byla 660 ir „Metrica Litewska“. 
Lietuvos VIA, F. 525 ap. 8, byla 169. 
Lietuvos mokslų akademijos Rankraščių skyrius, Fondai 198-61, 65, 74. 
Lietuvos CVA, F. 525 ap. 2, byla 1734. 
Lietuvos CVA, Fondas 1250 ap. 3, byla 12261. 
Vykintas Vaitkevičius. Senosios Lietuvos šventvietės. Aukštaitija. Vilnius: Die-
medis, 2006. – 784 p.

Nuorodos internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Padust%C4%97lis 
Bendruomenės ryšiai Padustėlio k., Dusetų sen., LT-32312 Zarasų r. sav. 

Padustėlio seniūnaitė Aldona Žiliukienė, tel. 8 614 598 75, 
el. p. ziliukiene@gmail.com 
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Kraš ta i

Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Krašta (4 k. Kiti linksniai: Krašt, Kraštáms, į Kraštùs, ties Kraštas, Kraštuosè)
Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011

gyventojai 110 120 75 59 19 12 4 3
Sodybų (adresų) skaičius 5
Šeimų pavardės Dusetų dvaro Padustėlio palivarko inventoriuose vietovės pavadinimas 

pradedamas minėti po 1700 metų. 
Seniau gyveno: 1815 m. – Karkos, Ubeikos, Kavoliukai; XX a. – Baniuliai, But-
leriai, Chmieliauskiai, Chmielevskiai, Garsiai, Juškėnai, Kavoliukai, Kiesyliai, 
Kuzmos, Lapieniai, Makarskai, Merkiai, Mikučionys, Padatkūnai, Skrebiai, 
Stalemėkai, Survilos, Šileikai, Šlepečiai, Ubeikos, Veikšros.
2019 m. yra Baniulių, Kulikauskų, dvi Seibučių sodybos. 

Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai
Upės, upelės Šventoji, upelis Juodžerys, Griežupėlis, Gaigalutė (arba Skardžius)
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos Varlebala, raistai: Dabravėčiai ir Pagrunda
Miškai, miškeliai
Kalvos, lankos, pievos Vošiakalnis, pievos: Pūkynė, Rudynė, Baniškės, Darymas, Degaluobis, 

Degutinė, Karčiamavietė, Margelos, Pakarklynė
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

Kraštų senųjų kapinių komplekso antkapinis paminklas, Kraštų senųjų kapinių 
komplekso senosios kapinės, Kraštų senųjų kapinių kompleksas

Tautosaka 
Biografijos, CV Žr. Vytautas Indrašius. Svaitutėlės čiurlenimas, 2001, psl. 67–92.
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai

Vytautas Indrašius. Svaitutėlės čiurlenimas: kraštotyrinės apybraižos. – Vilnius: 
Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjunga, 2001, psl. 55–92. 
Lietuvos CVA, Fondas 1250, ap. 3, byla 1222.
Lietuvos centrinis istorijos archyvas F. 1276, ap. 1, byla 639.

Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Kraštų k., Dusetų sen., LT-32312 Zarasų r. sav. 

Padustėlio seniūnaitė Aldona Žiliukienė, tel. 8 614 598 75, 
el. p. ziliukiene@gmail.com 
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Butke l ia i 

Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Butkẽliai (2 k. Kiti linksniai: Butkẽlių, Butkẽliams, Butkeliùs, Butkẽliais, 
Butkẽliuose)

Gyventojų skaičius metai 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011
gyventojai 90 64 69 0 9 8 11

Sodybų (adresų) skaičius 10
Šeimų pavardės Vietovė paminėta 1607 m. Padusetės dvaro valdytojo Vasilijaus Druckio-Ozerec-

kio valdų inventoriuje. Minimos Butkų, Ginželių ir Žegunių tarnybos (sodybos), 
priklausiusios Vaskaučyznos (Vosiškių) palivarkui. 1914 m. išsiskirstė viensė-
džiais. 1923 m. kaime buvo 16 sodybų su 90 gyventojų.
1924–1972 m. veikė pradinė mokykla, vedėjais buvo: Marija Stauskaitė-Zaleckie-
nė, Jurgis Baltrūnas, Ona Reinytė, Alfonsas Pranckūnas, Antanas Guntulis, Elena 
Lašaitė-Skurkienė, Adelė Raugienė, Vilius Jasiūnas, Bronė Kuzmienė, Birutė Ba-
kanavičienė, Adelė Silivanovienė ir Janina Savičiutė.
Seniau gyveno Bizokai, Bylos, Butkai, Butkeliai, Budzilai, Čiegiai, Ginželiai, 
Guntuliai, Janavičiai, Kėkštai, Kibirkštavičius, Kuzmos, Maskoliūnai, Raugai, Sei-
bučiai, Stalemėkai, Stanevičiai, Šakaliai, Vaitoniai, Žeguniai. 
2019 m. gyvena Cibulskiai, Kuzmos, Lingės, Maskoliūnai, Paznokai, Puodžiai, 
dvi Ribokų šeimos. 

Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Svaitūtas, Lukštinis, Lūgas (apie 20 ha ežeriukas) 
Upės, upelės Svaitūtėlė, Pralūgas
Tvenkiniai Trys Paznoko tvenkiniai – Bylos tvenkinys, Akivaras, Varlinis 
Pelkės, liūnai, balos Bylos raistas, Didžioji Liepų ir Mažoji salos Svaitūto ežere, Varlinis (užakęs 

ežerėlis), Žegunis (3 ha raistas)
Miškai, miškeliai Pakapė (apie 8 ha, yra seni kapai)
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Kalvos, lankos, pievos Beržų kalnas (aukščiausias apylinkėse, apie 5 ha), Bylos kalnas, Žegunio kalne-
lis (apie 8 ha), Ginželinė (0,5 ha kalvota pieva), Daunariškė (Einariškė, dirva ir 
pieva apie 3 ha), Gipiškė (pieva apie 0,5 ha), Kryžavonės (pieva apie 400 arų), 
Lūgos pievos, Kapuščiarys (pusiasalis), Moliabestis (molėta pieva apie 3 arus), 
Paupė (14 ha pieva prie Šventosios), Tarpežerė (apie 11 ha)

Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

Rytinėje kaimo pusėje yra senos nelaidojamos kapinės, išlikę keletas nuvirtusių 
granitinių paminklų, Skineikių piliakalnis, kaimo turizmo sodyba „Butkeliai“

Tautosaka Žr. Vytautas Indrašius. Svaitutėlės čiurlenimas, 2001, psl. 6, 7.
Biografijos, CV Kaime gimė ir augo kunigai Antanas ir Norbertas Budzilai, Antanas Čiegis, 

Jeronimas Stalemėkas, Lietuvos kariuomenės kapitonas Jonas Budzilas, majoras 
Balys Raugas (Čikagoje leisto žurnalo „Karys“ redaktorius), tarpukario Lietuvos 
karininkai: jūrininkas ltn. Jonas Guntulis ir inžinierius ltn. Justinas Guntulis, 
rašytoja, 15 apysakų ir romanų autorė Regina Guntulytė-Rutkauskienė. 
Žr. Vytautas Indrašius. Svaitutėlės čiurlenimas, 2001, psl. 10–29.

Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai

Vytautas Indrašius. Svaitutėlės čiurlenimas: kraštotyrinės apybraižos. – Vilnius: 
Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjunga, 2001, psl. 5–31. 
Vytautas Indrašius. Mūsų kaimai prie Šventosios. – Vilnius: Gimtinė, 1996. 

Nuorodos internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Butkeliai_(Zarasai)
Bendruomenės ryšiai Butkelių k., Dusetų sen., LT-32312 Zarasų r. sav. 

Padustėlio seniūnaitė Aldona Žiliukienė, tel. 8 614 598 75, 
el. p. ziliukiene@gmail.com 
Turizmo sodyba „Butkeliai“, tel.: 8 686 106 84, 8 612 151 49, 
el. p. butkeliai@puslapiai.lt, svetainė www.butkeliai.puslapiai.lt 
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Sk ine ik ia i

Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Skinekiai (2 k. Kiti linksniai: Skinekių, Skinekiams, į Skineikiùs, ties 
Skinekiais, Skinekiuose). Tarmiškai – Skinaikiai; manoma, kad kaimo pava-
dinimas atsirado nuo žodžio „išskinti“ (iškirsti) mišką)

Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011
gyventojai 114 51 35 28 19 7 6 11

Sodybų (adresų) skaičius 5
Šeimų pavardės Skineikių vietovė minima 1607 m. Padustėlio dvaro inventoriuje. XVII a. gyveno 

Daveiniai, Griganai, Jakubovičiai, Lapeikiai, Skineikiai. 1856 m. gyveno Dijokai, 
Leleikos, Mikučioniai, Pranckūnai, Raugai, 1836 m. kaime gimė kunigas Jurgis 
Pranckūnas-Pranckevičius, kurio tėvelius carinė valdžia 1864 m. ištrėmė į Sama-
ros guberniją, o į sodybą atkėlė Popovą. Vėliau atsikėlę Novikovai, ilgainiui tapo 
Novikais arba Navikais. 
1923 m. buvo 10 ūkių ir 51 gyventojas. Gyveno Barzdos, Ešeriai, Grigaliūnai, 
Leleikos, Makarskai, Mažiuliai, Markeliai, Mikučionys, Navikai, Raugai, Straz-
dai. 
2019 m. gyvena Leleikos ir Raugai. 

Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Lūgas, Dugnelis (Lauminė)
Upės, upelės Svaitūtėlė 
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos Ežerėlis (liūnuota su akivarais bala), Lūgos (bala), Myčešilis (apie 10 ha durpin-

ga bala) 
Miškai, miškeliai Trakelis, Ežerėlis (apie 4 ha)
Kalvos, lankos, pievos Skineikių piliakalnis, Češulynė (apie 2 ha dirva), Kesyliškė (apie 1 ha), Kulys 

(apie 4 ha pieva prie Šventosios, dabar ten Vasaknų tvenkiniai), Labas (apie 2 ha 
pieva), Molyniniai (apie 2 ha dirva), Matkevičiskė (apie 5 ha pieva), Pagaigala 
(apie 1 ha durpėta pieva), Pagrunda (apie 2 ha pieva), Pūkinė (apie 20 ha pieva), 
Strazdiškiai (apie 2 ha dirva), Svaitutėlė, Vežiuškės (apie 5 ha pievos ir dirva), 
Žegunė (apie 8 ha dirva su raisteliu, dižioji dali priklausė Gasių kaimui)
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Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

Skineikių piliakalnis, Skineikių senkapiai ir kapinės 

Tautosaka Žr. Senosios Lietuvos šventvietės. Aukštaitija. 2006, psl. 650.
Biografijos, CV Žr. Vytautas Indrašius. Svaitutėlės čiurlenimas, 2001, psl. 191–203.
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai

Lietuvos CVA. Fondas 525, ap. 2, byla 1733 ir byla 1734.
Lietuvos CVA. Fondas 655, ap. 1, byla 33. 
Vytautas Indrašius. Svaitutėlės čiurlenimas: kraštotyrinės apybraižos. – Vilnius: 
Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjunga, 2001. psl. 186–203.
Vytautas Indrašius. Išginti į užmarštį (1863 m. sukilimo tremtiniai nuo Dusetų ir 
Užpalių), Vilnius; Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjunga, 2015.
Vykintas Vaitkevičius. Senosios Lietuvos šventvietės. Aukštaitija. Vilnius: Die-
medis, 2006. – 784 p. 

Nuorodos internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Skineikiai 
Bendruomenės ryšiai Skineikių k., Dusetų sen., LT-32312 Zarasų r. sav. 

Padustėlio seniūnaitė Aldona Žiliukienė, tel. 8 614 598 75, 
el. p. ziliukiene@gmail.com 
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Gas ia i

Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Gasia (4 k. Kiti linksniai: Gasi, Gasiáms, į Gasiùs, ties Gaisias, Gasiuosè)
Gyventojų skaičius metai 1897 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011

gyventojai 37 40 37 25 15 2 6 0
Sodybų (adresų) skaičius 1
Šeimų pavardės Pirmą kartą paminėtas 1686 m. Dusetų dvaro inventoriuje. Tuomet čia gyveno 

5 valstiečių šeimos. 1897 m. buvo 37 gyventojai, 1923 m. – 40 gyv. (7 kiemai). 
1932 m. kaimas išsiskirstė viensėdžiais. Apie 1970 m. kaimą sunaikino melio-
racija, gyventojai išsikėlė į Dusetas. 
Seniau gyveno Butkeliai, Gaseliai, Gasiai, Girčiai, Lapieniai, Šeikai, Urbanai, 
Urbonavičiai, Užkuriai, Vienažindžiai. 
Po melioracijos liko tik viena sodyba. 
2019 m. gyvena Jonėnai. 

Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Lūgas
Upės, upelės Svaitūtėlė, Išgriuvėlis (teka tik pavasariais)
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos Kalebala, Skardžius (per jį teka Svaitūtėlė)
Miškai, miškeliai Kraivis (mišku apaugęs apie 1,5 ha kalnas), Katilnyčia (arba pinigų kalnas) 
Kalvos, lankos, pievos Gasių piliakalnis, Bukio kalnas, Kiaušakalnis, Vilkų kalnas, Didesija (3 ha 

pieva), Luobelis (apie 1 ha pieva), Pagintinė (apie 4 ha pieva), Pagoja (apie 4 ha 
pieva), Pakapės laukas, Žegunė (dirva, pieva ir miškas)

Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

Gasių piliakalnis (Piniginis kalnas), Bukio kalnas, Kiaušakalnis, Vilkų kalnas, 
Didesija (3 ha pieva), Luobelis apie 1 ha pieva), Pagintinė (apie 4 ha pieva), 
Pagoja (apie 4 ha pieva), Pakapės laukas, Žegunė (dirva, pieva ir miškas)

Tautosaka 
Biografijos, CV Iš šio kaimo kilę: sovietinis pulkininkas, lakūnas Antanas Girčys (1896–1997), 

girininkas Pranas Girčys (g. 1917 m. spalio 4 d.), medikė Janina Laurinavičiutė-
Buinevičienė, pedagogė Alma Lapienytė-Vaitonienė, jos brolis inžinierius Pet-
ras Lapienis. 
Žr. Vytautas Indrašius. Svaitutėlės čiurlenimas, 2001, psl. 35–55. 

Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai

Vytautas Indrašius. Svaitutėlės čiurlenimas: kraštotyrinės apybraižos. – Vilnius: 
Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjunga, 2001, psl. 31–55. 
LCIA. F. 1276, ap. 1, byla 1599. 

Nuorodos internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Gasiai 
Bendruomenės ryšiai Gasių k., Dusetų sen., LT-32312 Zarasų r. sav. 

Padustėlio seniūnaitė Aldona Žiliukienė, tel. 8 614 598 75, 
el. p. ziliukiene@gmail.com 
Sadūnų kaimo bendruomenės pirmininkė Regina Macijauskienė, 
tel. 8 647 139 03, el. p. rega226@hotmail.com
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Gug ia i

Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Gugia (4 k. Kiti linksniai: Gugi, Gugiáms, į Gugiùs, ties Gugias, Gugiuosè)
Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011

gyventojai 70 42 22 21 31 2 2 3
Sodybų (adresų) skaičius 1
Šeimų pavardės Seniau gyveno Rusakevičiai.

2019 m. gyvena Urbanai. 
Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai
Upės, upelės
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai
Kalvos, lankos, pievos Gugių piliakalnis
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

Gugių piliakalnis

Tautosaka 
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai
Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Gugių k., Dusetų sen., LT-32313 Zarasų r. sav. 

Padustėlio seniūnaitė Aldona Žiliukienė, tel. 8 614 598 75, 
el. p. ziliukiene@gmail.com 
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Pempės
Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Pémpės (1 k. Kiti linksniai: kirčiuojamas tas pats skiemuo, kaip ir vardininko; 

vietiniai taria Pimpės)
Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011

gyventojai 33 45 32 25 19 12 7 6
Sodybų (adresų) skaičius 2
Šeimų pavardės Seniau gyveno keturios Guntulių šeimos, Makarskai, Rapoliai. 

2019 m. gyvena Kulikauskai, Kardaševičiai.
Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai
Upės, upelės
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai Barsiukavietė 
Kalvos, lankos, pievos Kalnelis Majokas, pievos: Kuzavienė, Lanka 
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas
Tautosaka 
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai
Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Pempių k., Dusetų sen., LT-32313 Zarasų r. sav.

Sadūnų seniūnaitijos seniūnaitis Vidmantas Laurinavičius, tel. 8 672 871 55. 
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Ša l tamalk ia i

Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Šaltamakiai (2 k. Kiti linksniai: Šaltamakių, Šaltamakėms, į Šaltamalkès, ties 
Šaltamakėmis, Šaltamakėse)

Gyventojų skaičius metai 1897 1923 1959 1970 1979 1995 2001 2011
gyventojai 56 40 28 23 13 5 5 1

Sodybų (adresų) skaičius 3
Šeimų pavardės Buvęs Padustėlio dvaro palivarkas. 1609 m. gyveno Rimavičiai, Staniuliai. 

1635 m. gyveno Gruodeliai, Lapeikiai, Šaltamalkiai, o 1687 m. – Bičeberniai, 
Davainiai, Gruodžiai, Lapeikiai, Lungiai. 1834 m. gyveno Guntuliai, Lapeikiai, 
Liesiai, Markeliai, Mažeika, Mikučionys, Namajūnai, Skineikiai, Vaitasiai, Zabie-
lai. 1856 m. gyveno Guntuliai, Liesiai, Mikučionys, Namajūnai, Skibinskiai (Ski-
neikiai), tarnaitė Apuokaitė. 1930 m. gyveno Guntuliai, Kukankos (Kukonai), 
Liesiai, Mikučionys, Namajūnai, Skineikiai, Vilučiai. 
2019 m. gyvena Liesiai, Macijauskai, dvi Mikučionių sodybos, Skinaikiai, Sta-
siulioniai. 

Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Svaitūtas
Upės, upelės Svaitūtėlė 
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai
Kalvos, lankos, pievos Kupoliakalnis (Pukoliakalnis) 
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

Vosiškių k. senosios kapinės, Guntulių koplytstulpis (6 m.) su Šv. Jono 
skulptūrėle

Tautosaka Žr. Senosios Lietuvos šventvietės. Aukštaitija. 2006, psl. 653.
Biografijos, CV 1924 m. gimė pedagogas, poetas, Antalieptės himno žodžių autorius Petras 

Guntulis. Mirė 2001 m. gruodžio 23 d. Palaidotas Varėnoje.
Žr. Vytautas Indrašius. Svaitutėlės čiurlenimas, 2001, psl. 223–241. 

Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai

Lietuvos CVA. Fondas 525, ap. 8, byla 169, lapas 58.
Lietuvos CVA. Fondas 525, ap. 2, byla 1734. 
Lietuvos CVA. Fondas 1250, ap. 3, byla 12155. 
Vytautas Indrašius. Papasakok apie Antalieptę..., 1995, Vilnius. psl. 91–94.
Vytautas Indrašius. Svaitutėlės čiurlenimas: kraštotyrinės apybraižos. – Vilnius: 
Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjunga, 2001. psl. 219–241.
Vykintas Vaitkevičius. Senosios Lietuvos šventvietės. Aukštaitija. Vilnius: Die-
medis, 2006. – 784 p.

Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Šaltamalkių k., Dusetų sen., LT-32313 Zarasų r. sav.

Sadūnų seniūnaitijos seniūnaitis Vidmantas Laurinavičius, tel. 8 672 871 55. 
Sadūnų kaimo bendruomenės pirmininkė Regina Macijauskienė,
tel. 8 647 139 03, el. p. rega226@hotmail.com
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Česnav i šk i s
Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Česnavškis (2 k. Kiti linksniai: Česnavškių, Česnavškėms, Česnaviškès, 

Česnavškėmis, Česnavškėse)
Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011

gyventojai 19 28 11 4 4 3 5 0
Sodybų (adresų) skaičius 1
Šeimų pavardės Seniau gyveno Bruzgos, Čiegiai, Kulikauskai, Kuzmos, Pošiūnai, Vainiai. 
Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai
Upės, upelės
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai Česnaviškis
Kalvos, lankos, pievos
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

Česnaviškio k. senosios kapinės 

Tautosaka 
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai
Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Česnaviškio k., Dusetų sen., LT-32313 Zarasų r. sav.
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Nav ika i

Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Navkai (2 k. Kiti linksniai: Navkų, Navkams, į Navikùs, ties Navkais, 
Navkuose)

Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011
gyventojai 32 33 18 8 20 11 11 6

Sodybų (adresų) skaičius 6
Šeimų pavardės Seniau gyveno Baranauskai, Vainiai, Zakarauskai.

2019 m. gyvena Jankauskai, Šakaliai.
Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai
Upės, upelės
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai Plaštakiškės
Kalvos, lankos, pievos
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas
Tautosaka 
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai
Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Navikų k., Dusetų sen., LT-32313 Zarasų r. sav.

Sadūnų seniūnaitijos seniūnaitis Vidmantas Laurinavičius, tel. 8 672 871 55. 
Sadūnų kaimo bendruomenės pirmininkė Regina Macijauskienė, 
tel. 8 647 139 03, el. p. rega226@hotmail.com
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S i r o t i škės 

Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Sirόtiškės (1 k. Kiti linksniai: kirčiuojamas tas pats skiemuo, kaip ir vardininko; 
vietiniai taria Siratiškės)

Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011
gyventojai 17 48 27 27 8 7 8 8

Sodybų (adresų) skaičius 3
Šeimų pavardės Seniau gyveno Balčiūnai, Butkai, Kukliai, Lapinskai, Leipai, Paškevičiai, 

Pipiniai. 
2019 m. gyvena Igliukai, Pupeikiai. 

Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai
Upės, upelės
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai Ąžuolynas
Kalvos, lankos, pievos
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas
Tautosaka 
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai
Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Sirotiškių k., Dusetų sen., LT-32313 Zarasų r. sav.

Sadūnų seniūnaitijos seniūnaitis Vidmantas Laurinavičius, tel. 8 672 871 55. 
Sadūnų kaimo bendruomenės pirmininkė Regina Macijauskienė, 
tel. 8 647 139 03, el. p. rega226@hotmail.com
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Dikmon ia i

Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Dikmóniai (1 k. Kiti linksniai: kirčiuojamas tas pats skiemuo, kaip ir vardininko)
Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011

gyventojai 17 104 55 58 42 27 24 18
Sodybų (adresų) skaičius 10
Šeimų pavardės Seniau gyveno Jakučiai, Lengvinai, Liesiai, Limanauskai, Urbanavičiai. 

2019 m. gyvena Kudeliovai, Kuzmai, Lapeikiai, Semionovai.
Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai
Upės, upelės Meletinė 
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai
Kalvos, lankos, pievos Dikmonių kalnas 
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

Tautosaka 
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai
Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Dikmonių k., Dusetų sen., LT-32314 Zarasų r. sav.

Sadūnų seniūnaitijos seniūnaitis Vidmantas Laurinavičius, tel. 8 672 871 55. 
Sadūnų kaimo bendruomenės pirmininkė Regina Macijauskienė, 
tel. 8 647 139 03, el. p. rega226@hotmail.com
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Lunge l ia i

Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Lungẽliai (2 k. Kiti linksniai: Lungẽlių, Lungẽliams, į Lungeliùs, ties Lungẽliais, 
Lungẽliuose)

Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011
gyventojai 65 78 38 31 20 6 14 16

Sodybų (adresų) skaičius 4
Šeimų pavardės Seniau gyveno Atkočiūnai, Gaižiai.

2019 m. gyvena Burokai, Gyliai. 
Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai
Upės, upelės
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai
Kalvos, lankos, pievos
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

Lungelių kaimo senosios kapinės

Tautosaka 
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai
Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Lungelių k., Dusetų sen., LT-32312 Zarasų r. sav. 

Padustėlio seniūnaitė Aldona Žiliukienė, tel. 8 614 598 75, 
el. p. ziliukiene@gmail.com
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Pakeliui į Degučius: Maskvyčių kaimas, Voversių kaimas, Jodaugių kaimas, Matiukų kaimas, Sadūnų kaimas, Betiš-
kių kaimas, Peškaitiškių kaimas, Jatkūniškių kaimas, Narkyčių kaimas, Merkių kaimas, Triponiškių kaimas, Merkiškių 
kaimas, Krakynės kaimas, Kunotų kaimas, Vencavų kaimas, Paberžės kaimas, Melnyčinės kaimas, Vilkiškių kaimas, 
Naujasodžio kaimas, Zablocių viensėdis, Kuikių kaimas, Kamionkos viensėdis, Vaseluškų kaimas, Raudankų kaimas, 
Plaštakiškių kaimas. 

Maskvyč i o s

Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Maskvčios (2 k. Kiti linksniai: Maskvčių, Maskvčiams, į Maskvyčiùs, ties 
Maskvčiais, Maskvčiuose)

Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011
gyventojai 180 150 9 11 7 14 17 12

Sodybų (adresų) skaičius 1
Šeimų pavardės Seniau gyveno Alifer, Barzdai, Jackevičiai, Kazakevičiai, Mazūrai, Šutai.

2019 m. gyvena Kutkai (iki 1976 m. čia buvo kitas – Bumblių kaimas), Šutai. 
Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Kanãpinis (Maskvyčių)
Upės, upelės Meletinė (tariama Malatinė)
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai
Kalvos, lankos, pievos
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

Ežeras Kanãpinis 

Tautosaka Žr. Senosios Lietuvos šventvietės. Aukštaitija. 2006, psl. 623.
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai

Vykintas Vaitkevičius. Senosios Lietuvos šventvietės. Aukštaitija. Vilnius: Die-
medis, 2006. – 784 p.

Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Maskvyčių k., Dusetų sen., LT-32312 Zarasų r. sav. 

Padustėlio seniūnaitė Aldona Žiliukienė, tel. 8 614 598 75, 
el. p. ziliukiene@gmail.com 
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Vovers ia i 

Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Vovesiai (2 k. Kiti linksniai: Vovesių, Vovesiams, į Voversiùs, ties Vovesiais, 
Vovesiuose)

Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011
gyventojai 40 58 18 15 8 3 7 6

Sodybų (adresų) skaičius 3
Šeimų pavardės Seniau gyveno Blinkai, Budzilos, Kuzmickai, Raguočiai, Raugai, Zalubos. 

2019 m. gyvena Galiniai. 
Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Blinkų ežeriokas, Pakalninis
Upės, upelės Meletinė (tariama Malatinė)
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai
Kalvos, lankos, pievos
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas
Tautosaka 
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai
Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Voversių k., Dusetų sen., LT-32314 Zarasų r. sav. 

Padustėlio seniūnaitė Aldona Žiliukienė, tel. 8 614 598 75, 
el. p. ziliukiene@gmail.com 
Sadūnų kaimo bendruomenės pirmininkė Regina Macijauskienė, 
tel. 8 647 139 03, el. p. rega226@hotmail.com
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Jodaug ia i

Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Jodaũgiai (2 k. Kiti linksniai: Jodaũgių, Jodaũgiams, į Jodaugiùs, ties Jodaũgiais, 
Jodaũgiuose)

Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011
gyventojai 170 68 62 40 41 15 8 7

Sodybų (adresų) skaičius 7
Šeimų pavardės Seniau gyveno Čiegiai, Juozėnai, Kalasinskai, penkios Makarskų šeimos, Mierk-

iai, Tijūnėliai. 
2019 m. gyvena Bertuliai, Brogos, Čirkovai, Dageliai, Girčiai, Miliukštai, 
Šapkinienė.

Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Pakalninis, Meletinis (tariama Malatinis), Doniškis
Upės, upelės
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos Bindrinė 
Miškai, miškeliai Miškas Gojus (prie Krioviškių dvaro, apie 5 ha ploto), Girela
Kalvos, lankos, pievos Lunka, Lunkela
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

Jodaugių k. senosios kapinės 

Tautosaka Žr. Senosios Lietuvos šventvietės. Aukštaitija. 2006, psl. 623.
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai

Vykintas Vaitkevičius. Senosios Lietuvos šventvietės. Aukštaitija. Vilnius: Die-
medis, 2006. – 784 p.

Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Jodaugių k., Dusetų sen., LT-32315 Zarasų r. sav. 

Sadūnų seniūnaitijos seniūnaitis Vidmantas Laurinavičius, tel. 8 672 871 55. 
Sadūnų kaimo bendruomenės pirmininkė Regina Macijauskienė, 
tel. 8 647 139 03, el. p. rega226@hotmail.com
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Mat iuka i

Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Matiuka (4 k. Kiti linksniai: Matiuk, Matiukáms, į Matiukùs, ties Matiukas, 
Matiukuosè)

Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011
gyventojai 70 35 22 25 49 27 10 13

Sodybų (adresų) skaičius 2
Šeimų pavardės Seniau gyveno Buzėnai, Jakučiai, Streikai, Vasiliauskai. 

Didžioji kaimo dalis buvo priskirta Sadūnų kaimui. 
2019 m. gyvena dvi Matiukų šeimos.

Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Blinkų ežeriokas
Upės, upelės Meletinė (tariama Malatinė)
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai
Kalvos, lankos, pievos Vopnyčios kalnas, Varpinės kalnas
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

Matiukų k. senosios kapinės 

Tautosaka Žr. Senosios Lietuvos šventvietės. Aukštaitija. 2006, psl. 623.
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai

Vykintas Vaitkevičius. Senosios Lietuvos šventvietės. Aukštaitija. Vilnius: Die-
medis, 2006. – 784 p.

Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Matiukų k., Dusetų sen., LT-32314 Zarasų r. sav.

Sadūnų seniūnaitijos seniūnaitis Vidmantas Laurinavičius, tel. 8 672 871 55.
Sadūnų kaimo bendruomenės pirmininkė Regina Macijauskienė, 
tel. 8 647 139 03, el. p. rega226@hotmail.com



64 Duse tų Kaimų paLik imas

Sadūna i 
Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Sadnai (1 k. Kiti linksniai: kirčiuojamas tas pats skiemuo, kaip ir vardininko)
Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1979 1986 1989 2001 2011

gyventojai 29 101 65 34 97 118 141 123
Sodybų (adresų) skaičius
Šeimų pavardės Seniau gyveno 

XX a. gyveno (žr. praeito amžiaus antrosios pusės telefonų knygas).
2019 m. gyvena Bertuliai, Brogos, Buzėnai, Jakučiai, Maskoliūnai, Streikai. 

Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Vencavas
Upės, upelės
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos Velniaraisčiai
Miškai, miškeliai
Kalvos, lankos, pievos
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

Vencavų malūnas, Narkyčių dvaras

Tautosaka Žr. Senosios Lietuvos šventvietės. Aukštaitija. 2006, psl. 642.
Biografijos, CV Steigiamojo Seimo narys, daktaras Juozas Buzelis, Leonas Statulevičius, Pranas 

Statulevičius, Juozas Mažeika, Jonas Tumėnas. 
Vytautas Indrašius. Aukštaitijos šviesuliai, 1999, Vilnius, psl. 53–60.
Vytautas Indrašius. Vienintelės laidos mokytojai, 2006, Vilnius, psl. 105–108, 
154–159, 166–174.

Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai

Vykintas Vaitkevičius. Senosios Lietuvos šventvietės. Aukštaitija. Vilnius: Die-
medis, 2006. – 784 p.

Nuorodos internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Sad%C5%ABnai 
Bendruomenės ryšiai Sadūnų k., Dusetų sen., LT-32314 Zarasų r. sav. 

Sadūnų seniūnaitijos seniūnaitis Vidmantas Laurinavičius, tel. 8 672 871 55.
Sadūnų kaimo bendruomenės pirmininkė Regina Macijauskienė, 
tel. 8 647 139 03, el. p. rega226@hotmail.com
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Be t i škės 
Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Bẽtiškės (1 k. Kiti linksniai: kirčiuojamas tas pats skiemuo, kaip ir vardininko)
Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011

gyventojai 50 61 43 31 13 4 3 3
Sodybų (adresų) skaičius 3
Šeimų pavardės Seniau gyveno Kiršos, Makarskai, Rubliauskai, Vaitasiai. 

2019 m. yra Bizokų, Račkauskų, Zavackų sodybos. 
Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Varniškis, Doniškis
Upės, upelės
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai
Kalvos, lankos, pievos Betiškių piliakalnis
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

Betiškių piliakalnis, Betiškių k. senosios kapinės, Betiškių dvaras 

Tautosaka 
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai
Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Betiškių k., Dusetų sen., LT-32314 Zarasų r. sav.

Sadūnų seniūnaitijos seniūnaitis Vidmantas Laurinavičius, tel. 8 672 871 55. 
Sadūnų kaimo bendruomenės pirmininkė Regina Macijauskienė, 
tel. 8 647 139 03, el. p. rega226@hotmail.com
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Peška i t i škės
Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Peškatiškės (1 k. Kiti linksniai: kirčiuojamas tas pats skiemuo, kaip ir vardininko)
Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011

gyventojai 23 31 27 28 19 8 5 4
Sodybų (adresų) skaičius 4
Šeimų pavardės Seniau gyveno Samaniai, Zlataravičiai. 

2019 m. yra dvi Andrijauskų sodybos, Jagupenkų ir Kolesnikovo sodybos. 
Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Juodkūniškis 
Upės, upelės
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai
Kalvos, lankos, pievos
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas
Tautosaka 
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai
Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Peškaitiškių k., Dusetų sen., LT-32314 Zarasų r. sav.

Sadūnų seniūnaitijos seniūnaitis Vidmantas Laurinavičius, tel. 8 672 871 55. 
Sadūnų kaimo bendruomenės pirmininkė Regina Macijauskienė, 
tel. 8 647 139 03, el. p. rega226@hotmail.com
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Jatkūn i škės

Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Jatkniškės (1 k. Kiti linksniai: kirčiuojamas tas pats skiemuo, kaip ir vardi-
ninko)

Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011
gyventojai 43 12 5 10 6 0 1 0

Sodybų (adresų) skaičius 1
Šeimų pavardės Seniau gyveno Indrašiai. 

2019 m. gyvena Lingevičius.
Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Juodkūniškis, Baltelis, Akulioriai, Pajuodis, Varniškis, Balinis, Mažvylių ež.
Upės, upelės
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai
Kalvos, lankos, pievos Jatkūniškių piliakalnis, Narkyčių piliakalnis
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

Jatkūniškių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Kiaušinėliu,
Jatkūniškių piliakalnis su gyvenviete,
Jatkūniškių piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė,
Narkyčių piliakalnis, vad. Juoduoju kalnu 

Tautosaka 
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai
Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Jatkūniškių k., Dusetų sen., LT-32314 Zarasų r. sav.

Sadūnų kaimo bendruomenės pirmininkė Regina Macijauskienė, 
el. 8 647 139 03, el. p. rega226@hotmail.com
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Narkyč ia i

Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Narkčiai (1 k. Kiti linksniai: kirčiuojamas tas pats skiemuo, kaip ir vardininko)
Gyventojų skaičius metai 1959 1970 1979 1989 2001 2011

gyventojai 89 50 32 13 9 5
Sodybų (adresų) skaičius 9
Šeimų pavardės Seniau gyveno Antanavičiai, Barauskai, Barskevičiai, Bertuliai, Čivinskai, 

Dambrovai, Eisai, Jankauskai, Maskoliūnai, Mediniai, Misiūnai, Prakai, Pretke-
liai, Ramanauskai, Rudokai. 
2019 m. gyvena Dambrovai, Kurasovai, Prakai. 

Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Juodkūniškis, Baltelis, Balinis, Mažvylių ežeras, Vencavas 
Upės, upelės
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai
Kalvos, lankos, pievos Narkyčių piliakalnis
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

Narkyčių piliakalnis, 
Narkyčių (Kriovų) buv. dvaro sodybos fragmentai,
Kryžius nukankintai (1943 m. lapkričio 2 d. sovietų desantininkų nužudytai) 
Apolonijai Karlaitei atminti 

Tautosaka 
Biografijos, CV http://www.partizanai.org/failai/html/bolseviku-okupacijoje.htm
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai
Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Narkyčių k., Dusetų sen., LT-32314 Zarasų r. sav.

Sadūnų seniūnaitijos seniūnaitis Vidmantas Laurinavičius, tel. 8 672 871 55. 
Sadūnų kaimo bendruomenės pirmininkė Regina Macijauskienė, 
tel. 8 647 139 03, el. p. rega226@hotmail.com
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Merk ia i

Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Mérkiai (1 k. Kiti linksniai: kirčiuojamas tas pats skiemuo, kaip ir vardininko). 
Dar rašoma ir tariama Mierkiai. 

Gyventojų skaičius metai 1897 1923 1942 1959 1970 1979 1989 2001
gyventojai 73 86 83 44 28 24 2 0

Sodybų (adresų) skaičius 11
Šeimų pavardės 1924 m. išsiskirstė viensėdžiais ir čia gyveno Antanavičiai, Balaišiai, Berniūnai, 

Bertuliai, Čepukai, Danilovai, Kolesnikovai, Latveliai, Matuliai, Narbutovai, 
Sidorovai, Švilpos.
2019 m. sodybų šeimininkai yra 

Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Vencavas, Glušokas
Upės, upelės
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos Mašalynės pelkė (apie 20 ha), Glušoko liūnas, Garielos raistas
Miškai, miškeliai
Kalvos, lankos, pievos Pievos – Teliatnikas ir Kavaliukavietė
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

Merkių k. senosios kapinės
Vytauto Šuto kaimo turizmo sodyba „Prie Vencavo“, tel. 8 625 05010, 
el. paštas: mamazinaida45@gmail.com

Tautosaka 
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai

LCVA. f. 1250, ap. 3, b. 12419, l. 4-5 ir l. 32. 
Vytautas Indrašius. Mūsų kaimai prie Šventosios. Vilnius, 1996, psl. 96–100.
Vytautas Indrašius. Antalieptės kraštas, I dalis, 2008, psl. 405–414.

Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Merkių k., Dusetų sen., LT-32313 Zarasų r. sav.

Sadūnų kaimo bendruomenės pirmininkė Regina Macijauskienė, 
tel. 8 647 139 03, el. p. rega226@hotmail.com
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Tr ipon i škės

Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Triponškės (2 k. Kiti linksniai: Triponškių, Triponškėms, į Triponiškès, ties 
Triponškėmis, Triponškėse)

Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011
gyventojai 13 7 11 7 3 5 4 5

Sodybų (adresų) skaičius 1
Šeimų pavardės Seniau gyveno 

2019 m. gyvena 
Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai
Upės, upelės
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai
Kalvos, lankos, pievos
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas
Tautosaka 
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai

Vytautas Indrašius. Mūsų kaimai prie Šventosios. Vilnius, 1996, psl. 158. 
Vytautas Indrašius. Antalieptės kraštas, I dalis, 2008, psl. 414–416.

Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Triponiškių k., Dusetų sen., LT-32313 Zarasų r. sav.

Sadūnų kaimo bendruomenės pirmininkė Regina Macijauskienė, 
tel. 8 647 139 03, el. p. rega226@hotmail.com
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Merk i škės

Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Mérkiškės (1 k. Kiti linksniai: kirčiuojamas tas pats skiemuo, kaip ir vardininko). 
Dar rašoma ir tariama Mierkiškės.

Gyventojų skaičius metai 1897 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011
gyventojai 29 22 16 7 2 2 1 2

Sodybų (adresų) skaičius
Šeimų pavardės Seniau gyveno Balaišiai, Juškėnai, Gaigalai, Polchovsiai, Staškoniai

2019 m. gyvena 
Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai
Upės, upelės
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai Krakynė 
Kalvos, lankos, pievos
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

Velniabalės telmologinis draustinis

Tautosaka 
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai

Vytautas Indrašius. Mūsų kaimai prie Šventosios. – Vilnius: Gimtinė, 1996, psl. 
100–101.

Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Merkiškių k., Dusetų sen., Avilių pšt., LT-32251 Zarasų r. sav.

Sadūnų seniūnaitijos seniūnaitis Vidmantas Laurinavičius, tel. 8 672 871 55. 
Sadūnų kaimo bendruomenės pirmininkė Regina Macijauskienė, 
tel. 8 647 139 03, el. p. rega226@hotmail.com
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Krakynė

Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Krakỹnė (2 k. Kiti linksniai: Krakỹnės, Krakỹnei, į Krakỹnę, ties Krakynè, 
Krakỹnėje)

Gyventojų skaičius metai 1897 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011
gyventojai 9 5 2 6 7 6 2 0

Sodybų (adresų) skaičius 1
Šeimų pavardės Viensėdis minimas 1675 m. balandžio 24 d. Vencavų dvaro inventoriuje. 

Priklausė Balčių dvarui. Nuo seno čia gyveno Medinių šeima. 
2019 m. sodybos savininkai Norvilai. 

Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Vencavas, Glušokas
Upės, upelės
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai Krakynė
Kalvos, lankos, pievos
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

Velniabalės telmologinis draustinis

Tautosaka 
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai

Vytautas Indrašius. Mūsų kaimai prie Šventosios. – Vilnius, 1996, psl. 90.
Vytautas Indrašius. Antalieptės kraštas, I dalis, 2008, psl. 355–357.

Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Krakynės k., Dusetų sen., LT-32313 Zarasų r. sav. 

Sadūnų kaimo bendruomenės pirmininkė Regina Macijauskienė, 
tel. 8 647 139 03, el. p. rega226@hotmail.com
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Kuno ta i

Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Kunõtai (2 k. Kiti linksniai: Kunõtų, Kunõtams, į Kunotùs, ties Kunõtais, 
Kunõtuose). Pavadintas Lietuvos kunigaikščio Kunoto vardu.

Gyventojų skaičius metai 1959 1970 1979 1989 2001 2011
gyventojai 38 24 20 28 18 7

Sodybų (adresų) skaičius 7
Šeimų pavardės 1924 m. iš Vencavų dvaro sudarytas kaimas. Žemę gavo Lietuvos kariuomenės 

savanoriai Alfonsas Mėlynis-Vaikutis ir Antanas Mieželis. 
Dar gyveno Bagdonavičiai, Drazdauskai, Jankauskai, Kazlauskai, Maldauskai, 
Nikitinai. 
2019 m. gyvena Busevičiai, Daškevičiai, Meškauskai, Narkevičiai. 

Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Vencavas, Baltys
Upės, upelės
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai Krakynė
Kalvos, lankos, pievos Vencavų piliakalnis (Kalvinų kalnas) 
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

Antrojo pasaulinio karo nacistinės Vokietijos karių kapai

Tautosaka 
Biografijos, CV Žr. Vytautas Indrašius. Nepriklausomybės riteriai. – Vilnius: Gimtinė, 1998.
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai

Vytautas Indrašius. Mūsų kaimai prie Šventosios. – Vilnius, 1996, psl. 93–94. 
Vytautas Indrašius. Antalieptės kraštas, I dalis, 2008, psl. 382–385.
Vytautas Indrašius. Nepriklausomybės riteriai. – Vilnius: Gimtinė, 1998. 

Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Kunotų k., Dusetų sen., LT-32313 Zarasų r. sav.

Sadūnų seniūnaitijos seniūnaitis Vidmantas Laurinavičius, tel. 8 672 871 55. 
Sadūnų kaimo bendruomenės pirmininkė Regina Macijauskienė, 
tel. 8 647 139 03, el. p. rega226@hotmail.com
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Vencava i

Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Vencava (3b k. Kiti linksniai: Vencav, Vencaváms, į Veñcavus, ties Vencavas, 
Vencavuosè). Steponas Kolupaila kildino kaimo vardą nuo romėnų deivės Ven-
eros lotyniško vardo – Venus. Tai netiesiogiai patvirtina faktas, kad iki XX a. 
pradžios kaimas suslavintai buvo vadinamas Venusov.

Gyventojų skaičius metai 1897 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011
gyventojai 23 34 24 22 36 20 23 15

Sodybų (adresų) skaičius
Šeimų pavardės Seniau gyveno Bagdonavičiai, Drazdauskai, Jatkūnai, Kazlauskai, Kolesnikovai, 

Lizinovai, Maldauskai, Maleckai, Namikai, Papovai, Pieškaičiai.
2019 m. gyvena Dambrauskai, Daškevičiai, Drazdauskai, Jankauskai, Latėnai, 
Lizinovai, Pupeikiai, trys Raskazavų šeimos, Sriubai, Šeikai, Tijūnėlis, 
Vaitkevičiai, Vaitasiai. 

Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Vencavas, Vencavėlis, Baltys
Upės, upelės
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai Gojus (Krokynės miškas)
Kalvos, lankos, pievos Kalvinų kalnas, „Topalinelio“ (kur stovėjo bažnyčia) ir „Varaščinos“ kalneliai
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

Vėjo malūnas (architektūros paminklas, būdingas XX a. I pusės kepurinio 
tipo vėjo malūnas, ketursparnis), sunykęs senas ąžuolas, Vencavų k. senosios 
kapinės, Vencavų kaimavietė

Tautosaka Žr. Senosios Lietuvos šventvietės. Aukštaitija. 2006, psl. 659–660.
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai

Viencavai. Mūsų Lietuva, T. 1. – Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 
1964. – 597 psl.
Vytautas Indrašius. Antalieptės kraštas, dalis III, 2010, psl. 403–415.
Vytautas Indrašius. Mūsų kaimai prie Šventosios. Vilnius, 1996, psl. 160–166.
Vykintas Vaitkevičius. Senosios Lietuvos šventvietės. Aukštaitija. Vilnius: Die-
medis, 2006. – 784 p.

Nuorodos internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Vencavai 
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vencav%C5%B3_dvaras 
https://www.epaveldas.lt/vbspi/biDetails.do;jsessionid=EE25365D4ACF23B667
FB4DC6F405C609?biRecordId=4416

Bendruomenės ryšiai Vencavų k., Dusetų sen., LT-32313 Zarasų r. sav. 
Sadūnų seniūnaitijos seniūnaitis Vidmantas Laurinavičius, tel. 8 672 871 55. 
Sadūnų kaimo bendruomenės pirmininkė Regina Macijauskienė, 
tel. 8 647 139 03, el. p. rega226@hotmail.com
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Paberžė
Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Pabéržė (1 k. Kiti linksniai: kirčiuojamas tas pats skiemuo, kaip ir vardininko). 

Dvarininkų „Pšegurka“ vadintas. 
Gyventojų skaičius metai 1897 1902 1923 1959 1970 1989 2001 2011

gyventojai 5 8 9 4 8 5 2 4
Sodybų (adresų) skaičius 2
Šeimų pavardės 1897 m. gyveno Alekso Jasinavičiaus 5 asmenų šeima. 1920 m. gavo žemės 

rusų–japonų kare kojos netekęs Jonas Gabrėnas. 1923 m. žemės gavo Lietuvos 
kariuomenės savanoris Petras Kanapeckas. Dar gyveno Juozėnai.
2019 m. gyvena Kanapeckai.

Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai
Upės, upelės
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai
Kalvos, lankos, pievos
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas
Tautosaka 
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai

Vytautas Indrašius. Mūsų kaimai prie Šventosios. – Vilnius: Gimtinė, 1996, psl. 
110–111.

Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Paberžės k., Dusetų sen., LT-32313 Zarasų r. sav.

Sadūnų seniūnaitijos seniūnaitis Vidmantas Laurinavičius, tel. 8 672 871 55. 
Sadūnų kaimo bendruomenės pirmininkė Regina Macijauskienė, 
tel. 8 647 139 03, el. p. rega226@hotmail.com
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Melnyč inė

Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Melnyčnė (2 k. Kiti linksniai: Melnyčnės, Melnyčnėms, į Melnyčinès, ties 
Melnyčnėmis, Melnyčnėse). Pavadinimas kilęs nuo buvusio malūno.

Gyventojų skaičius metai 1897 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001
gyventojai 9 4 9 8 8 5 3 0

Sodybų (adresų) skaičius 4
Šeimų pavardės Seniau gyveno Martanai, Kalyčiai.

2019 m. sodybą turi Martanai. 
Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai
Upės, upelės Raudė 
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai Astravas, Gojelis
Kalvos, lankos, pievos Plinzos pieva
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

Pušys Sesės

Tautosaka 
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai

LCVA f. 669, ap. 15, b. 159, lap. 34v.
Vytautas Indrašius. Mūsų kaimai prie Šventosios. Vilnius, 1996, psl. 95–96.
Vytautas Indrašius. Antalieptės kraštas, I dalis, 2008, psl. 402–405.

Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Melnyčinės k., Dusetų sen., LT-32313 Zarasų r. sav.

Sadūnų seniūnaitijos seniūnaitis Vidmantas Laurinavičius, tel. 8 672 871 55. 
Sadūnų kaimo bendruomenės pirmininkė Regina Macijauskienė,
tel. 8 647 139 03, el. p. rega226@hotmail.com
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Vi lk i škės

Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Vikiškės (1 k. Kiti linksniai: kirčiuojamas tas pats skiemuo, kaip ir vardininko)
Gyventojų skaičius metai 1897 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011

gyventojai 4 7 7 9 3 2 1 0
Sodybų (adresų) skaičius 1
Šeimų pavardės Seniau gyveno Daškevičiai, Dubulskiai, Duogiai, Trivalai, Vazgelevičiai. 

2019 m. sodybą turi 
Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai
Upės, upelės
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai Česnaviškis
Kalvos, lankos, pievos
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas
Tautosaka 
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai

Vytautas Indrašius. Mūsų kaimai prie Šventosios. – Vilnius: Gimtinė, 1996, psl. 
167–168. 

Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Vilkiškių k., Dusetų sen., LT-32313 Zarasų r. sav.
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Naujasod i s
Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Naujãsodis (1 k. Kiti linksniai: kirčiuojamas tas pats skiemuo, kaip ir vardininko). 

Novosiolkai iki 1919 m.
Gyventojų skaičius metai 1897 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011

gyventojai 40 79 55 42 38 20 9 7
Sodybų (adresų) skaičius 5 ir keliasdešimt vasarnamių
Šeimų pavardės Kaimas susiformavo iš Vencavų dvaro po baudžiavos panaikinimo ir iki 1919 m. 

slaviškuose dokumentuose buvo rašomas Novosiolki pavadinimu. 
Seniau gyveno Bagdanavičiai, Blaževičiai, Daškevičiai, Kuzmos, Makauskai, 
Martanai, Morkūnai, Paliūniai, Vrubliauskai.
2019 m. gyvena Bukelskiai, Jasiulioniai, Meškauskai, Narkūnai, Trivalai.

Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Vencavas, Vencavėlis, Stromis
Upės, upelės Raudynė (Raudė)
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai Plaštakiškės, Česnaviškis
Kalvos, lankos, pievos
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

1919 m. birželį kalvotose šio kaimo vietovėse vyko įtemptos kautynės tarp 
Lie tuvos kariuomenės savanorių ir bolševikų. Išmušant bolševikų kareivius iš 
Naujasodžio pozicijų ypač pasižymėjo Pirmojo pėstininkų pulko II kuopa, va-
dovaujama karininko Petro Murniko. Pats vadas šiose kautynėse buvo sužeistas 
į koją, apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordinu. Kartu su juo šį aukštą apdovanojimą 
gavo 14 labiausiai pasižymėjusių Lietuvos karių. 

Tautosaka 
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai

Vytautas Indrašius. Antalieptės kraštas, II dalis, Vilnius, 2009, psl. 35–61.
Vytautas Indrašius. Mūsų kaimai prie Šventosios. – Vilnius: Gimtinė, 1996, psl. 
105–109.

Nuorodos internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Naujasodis_(Zarasai) 
Bendruomenės ryšiai Naujasodžio k., Dusetų sen., LT-32313 Zarasų r. sav.

Sadūnų seniūnaitijos seniūnaitis Vidmantas Laurinavičius, tel. 8 672 871 55. 
Sadūnų kaimo bendruomenės pirmininkė Regina Macijauskienė, 
tel. 8 647 139 03, el. p. rega226@hotmail.com
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Zab lo c ia i
Viensėdžio sukirčiuotas pavadinimas Zablõciai (2 k. Kiti linksniai: Zablõcių, Zablõciams, į Zablociùs, ties Zablõciais, 

Zablõciuose; vietiniai dar sako Vadišynė)
Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1979 1989 2001 2011

gyventojai 13 5 2 1 0 0
Sodybų (adresų) skaičius 2
Šeimų pavardės Seniau gyveno Mackevičiai. 

2019 m. yra dvi Vadišių sodybos.
Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Vencavas
Upės, upelės
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai Plaštakiškės
Kalvos, lankos, pievos
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas
Tautosaka 
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai
Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Zablocių vs., Dusetų sen., LT-32313 Zarasų r. sav.
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Kuik ia i
Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Kùikiai (1 k. Kiti linksniai: kirčiuojamas tas pats skiemuo, kaip ir vardininko)
Gyventojų skaičius metai 1897 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011

gyventojai 26 18 14 9 10 4 5 0
Sodybų (adresų) skaičius 4
Šeimų pavardės Buvęs Vencavų dvaro palivarkas, paminėtas 1675 m. balandžio 24 d. dvaro inven-

toriuje. Tuomet čia lažą ėjo Kuikio šeima. Kuikiai minimi ir 1763 m. Po 1863 m. 
sukilimo palivarkas buvo nacionalizuotas ir atiduotas karininkui Jurjevui. Vėliau 
giminės paveldėjimo keliu atiteko Nikitinams. 1926 m. dalį žemės nupirko Pra-
nas Juodvalkis. 1949 m. penkių asmenų Fomkos Nikitino šeimą ištrėmė į Sibirą. 
2019 m. sodybų savininkai yra 

Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Vencavas
Upės, upelės
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai Plaštakiškės
Kalvos, lankos, pievos
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas
Tautosaka 
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai

„Lietuvos inventoriai“ XVII a., Vilnius, 1962. 
Vytautas Indrašius. Mūsų kaimai prie Šventosios. – Vilnius, 1996, psl. 93.
Vytautas Indrašius. Antalieptės kraštas, I dalis, 2008, psl. 369–370.

Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Kuikių k., Dusetų sen., LT-32313 Zarasų r. sav.

Sadūnų kaimo bendruomenės pirmininkė Regina Macijauskienė, 
tel. 8 647 139 03, el. p. rega226@hotmail.com
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Kamionka
Viensėdžio sukirčiuotas pavadinimas Kamionkà (2 k. Kiti linksniai: Kamiõnkos, Kamiõnkoms, į Kamiõnką, ties Ka-

mionkà, Kamiõnkoje)
Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011

gyventojai 3 5 6 5 2 2 0 0
Sodybų (adresų) skaičius 1
Šeimų pavardės Seniau gyveno 

2019 m. gyvena 
Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai
Upės, upelės
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai Plaštakiškės
Kalvos, lankos, pievos
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas
Tautosaka 
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai
Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Kamionkos vs., Dusetų sen., LT-32313 Zarasų r. sav.
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Vase luškos

Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Vaselùškos (2 k. Kiti linksniai: Vaselùškų, Vaselùškoms, į Vaseluškàs, ties 
Vaselùškomis, Vaselùškose)

Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011
gyventojai 9 18 12 12 7 2 2 0

Sodybų (adresų) skaičius 1
Šeimų pavardės Seniau gyveno 

2019 m. gyvena 
Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Vencavas
Upės, upelės
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai
Kalvos, lankos, pievos
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas
Tautosaka 
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai
Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Vaseluškų k., Dusetų sen., LT-32314 Zarasų r. sav.
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Raudankos

Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Raudánkos (1 k. Kiti linksniai: kirčiuojamas tas pats skiemuo, kaip ir vardi-
ninko)

Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011
gyventojai 28 17 7 6 9 7 7 5

Sodybų (adresų) skaičius 2
Šeimų pavardės Seniau gyveno 

2019 m. gyvena 
Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai
Upės, upelės
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai Miškas Gojus (apie 4 ha)
Kalvos, lankos, pievos
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas
Tautosaka Žr. Senosios Lietuvos šventvietės. Aukštaitija. 2006, psl. 640.
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai

Vykintas Vaitkevičius. Senosios Lietuvos šventvietės. Aukštaitija. Vilnius: Die-
medis, 2006. – 784 p.

Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Raudankų k., Dusetų sen., LT-32314 Zarasų r. sav.

Sadūnų seniūnaitijos seniūnaitis Vidmantas Laurinavičius, tel. 8 672 871 55. 
Sadūnų kaimo bendruomenės pirmininkė Regina Macijauskienė, 
tel. 8 647 139 03, el. p. rega226@hotmail.com
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Plaš tak i škės

Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Plaštakškės (2 k. Kiti linksniai: Plaštakškių, Plaštakškėms, į Plaštakiškès, ties 
Plaštakškėmis, Plaštakškėse)

Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011
gyventojai 11 11 4 3 2 2

Sodybų (adresų) skaičius 1
Šeimų pavardės Seniau gyveno 

2019 m. gyvena Vaitasiai. 
Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai
Upės, upelės
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai Plaštakiškės
Kalvos, lankos, pievos
Paveldo objektai, lankytinos vietos,

kaimo turizmas
Tautosaka 
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai
Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Plaštakiškių k., Dusetų sen., LT-32314 Zarasų r. sav.

Sadūnų seniūnaitijos seniūnaitis Vidmantas Laurinavičius, tel. 8 672 871 55.
Sadūnų kaimo bendruomenės pirmininkė Regina Macijauskienė, 
tel. 8 647 139 03, el. p. rega226@hotmail.com
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Pakeliui į Avilius: Morkūnų kaimas, Jomeikių kaimas, Kalniškių I kaimas, Vabolių kaimas, Gruodiškių viensėdis, 
Kundročių kaimas, Smilgių kaimas, Sniegiškių kaimas, Salos kaimas, Meilūnų kaimas, (Imbrado seniūnija: Šarkiškių 
kaimas, Grietiškių kaimas), Žukliškių kaimas, Vainiūnų kaimas, Marciūniškių kaimas, Griovadvario viensėdis, Pabalnės 
kaimas. 

Morkūna i 

Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Morknai (1 k. Kiti linksniai: kirčiuojamas tas pats skiemuo, kaip ir vardininko)
Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011

gyventojai 86 54 41 43 28 20 13 6
Sodybų (adresų) skaičius 11
Šeimų pavardės Seniau gyveno Antanavičiai, Bernotai, Černiai, Gruodžiai, Kazakevičiai.

2019 m. gyvena (ar sodybą turi) Dainiai, Gaulės, Kozlovai, Kutkai, Sorokinai. 
Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Balnys 
Upės, upelės Meletinė (tariama Malatinė)
Tvenkiniai Gabrionio tvenkiniai, Maskvyčių 
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai Morkūnai, Morkūnų (Kazakevičiaus) pušynas
Kalvos, lankos, pievos Morkūnų piliakalnis, Velniakalnis, Velniuonas pieva
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

Morkūnų piliakalnis, Sartų regioninis parkas

Tautosaka 
Biografijos, CV Inžinierius Antanas Gruodis, medicinos mokslų daktarė Stefanija Gruodytė
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai
Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Morkūnų k., Dusetų sen., LT-32315 Zarasų r. sav. 

Padustėlio seniūnaitė Aldona Žiliukienė, tel. 8 614 598 75, 
el. p. ziliukiene@gmail.com
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Jome ik ia i 
Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Jomekiai ( 2 k. Kiti linksniai: Jomekių, Jomekiams, į Jomeikiùs, ties Jomekiais, 

Jomekiuose)
Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011

gyventojai 11 27 24 20 15 0 0 0
Sodybų (adresų) skaičius 2
Šeimų pavardės Seniau gyveno 

2019 m. 
Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Pakalninis
Upės, upelės Meletinė (tariama Malatinė), Zaduojos upelė
Tvenkiniai Gabrionio tvenkiniai 
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai
Kalvos, lankos, pievos
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

Sartų regioninis parkas

Tautosaka 
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai
Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Jomeikių k., Dusetų sen., LT-32315 Zarasų r. sav. 
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Kaln i škės  I 

Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Kálniškės I (1 k. Kiti linksniai: kirčiuojamas tas pats skiemuo, kaip ir vardi-
ninko)

Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011
gyventojai 29 31 24 17 5 4 2 1

Sodybų (adresų) skaičius 2
Šeimų pavardės Seniau gyveno Lingevičiai.

2019 m. gyvena Mieliūnai.
Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Balnys, Latviškis
Upės, upelės
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai
Kalvos, lankos, pievos Mergakalnis (apie 2 ha ploto) 
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

Sartų regioninis parkas

Tautosaka Žr. Senosios Lietuvos šventvietės. Aukštaitija. 2006, psl. 623.
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai

Vykintas Vaitkevičius. Senosios Lietuvos šventvietės. Aukštaitija. Vilnius: Die-
medis, 2006. – 784 p.

Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Kalniškių I k., Dusetų sen., LT-32315 Zarasų r. sav. 

Padustėlio seniūnaitė Aldona Žiliukienė, tel. 8 614 598 75, 
el. p. ziliukiene@gmail.com 
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Vabo l ia i 

Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Vabõliai (2 k. Kiti linksniai: Vabõlių, Vabõliams, į Vaboliùs, ties Vabõliais, Va-
bõliuose)

Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011
gyventojai 40 24 38 33 21 8 17 16

Sodybų (adresų) skaičius 9
Šeimų pavardės Po 1863 m. sukilimo iš kaimo į Samaros gubernijos stepes carinė valdžia ištrėmė 

Nikjodemo ir Vincentos Urbanų (septynių asmenų) šeimą. 
Seniau gyveno Butleriai, Urbanai
2019 m. gyvena Baltakiai, Burokai, Kibirkščiai, Kuzmos, Pacevičiai, Razevičiai, 
Šutai.  

Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Latviškis 
Upės, upelės Zaduoja, Suntakos (Santakos, kur į Malatinėlę įteka Pakalnytė)
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai
Kalvos, lankos, pievos Dauba 
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

Sartų regioninis parkas

Tautosaka Žr. Senosios Lietuvos šventvietės. Aukštaitija. 2006, psl. 657–658.
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai

Vytautas Indrašius. Išginti į užmarštį (1863 m. sukilimo tremtiniai nuo Dusetų 
ir Užpalių), Vilnius; Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjunga, 2015.
Vykintas Vaitkevičius. Senosios Lietuvos šventvietės. Aukštaitija. Vilnius: Die-
medis, 2006. – 784 p.

Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Vabolių k., Dusetų sen., LT-32315 Zarasų r. sav. 

Padustėlio seniūnaitė Aldona Žiliukienė, tel. 8 614 598 75, 
el. p. ziliukiene@gmail.com
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Gruod i škės
Viensėdžio sukirčiuotas pavadinimas Grúodiškės (1 k. Kiti linksniai: kirčiuojamas tas pats skiemuo, kaip ir vardi-

ninko)
Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011

gyventojai 5 6 3 5 2 0 1
Sodybų (adresų) skaičius 1
Šeimų pavardės Seniau gyveno Veršeliai.

2019 m. gyvena Šlepečiai. 
Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Pakalninis, Meletinis (tariama Malatinis)
Upės, upelės
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai
Kalvos, lankos, pievos
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

Sartų regioninis parkas

Tautosaka 
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai
Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Gruodiškių vs., Dusetų sen., LT-32315 Zarasų r. sav. 

Sadūnų kaimo bendruomenės pirmininkė Regina Macijauskienė, 
tel. 8 647 139 03, el. p. rega226@hotmail.com
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Kundroč ia i 
Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Kundrõčiai (2 k. Kiti linksniai: Kundrõčių, Kundrõčiams, į Kundročiùs, ties 

Kundrõčiais, Kundrõčiuose). Arba Kondročiai, seniau Svitkava ir Azariškiai.
Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011

gyventojai 7 25 24 19 16 1 0 0
Sodybų (adresų) skaičius 2
Šeimų pavardės Seniau gyveno Drabuliai. 

2019 m. gyvena Gaižiai. 
Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Pakalninis, Meletinis (tariama Malatinis)
Upės, upelės Zaduojos upelė 
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai
Kalvos, lankos, pievos
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

Sartų regioninis parkas

Tautosaka 
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai
Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Kundročių k., Dusetų sen., LT-32315 Zarasų r. sav. 
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Smi lgės 

Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Smigės (1 k. Kiti linksniai: kirčiuojamas tas pats skiemuo, kaip ir vardininko)
Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011

gyventojai 36 23 21 11 12 10 9
Sodybų (adresų) skaičius 8
Šeimų pavardės Seniau gyveno Gaulės, Kairiai, Kuzmos, Matuliai, Rudzinskai. 

2019 m. gyvena Ciprai, Drabuliai. 
Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Latviškis
Upės, upelės Zaduoja, Suntakos (Santakos, kur į Malatinėlę įteka Pakalnytė) 
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai
Kalvos, lankos, pievos
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

Sartų regioninis parkas

Tautosaka 
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai
Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Smilgių k., Dusetų sen., LT-32315 Zarasų r. sav. 

Padustėlio seniūnaitė Aldona Žiliukienė, tel. 8 614 598 75, 
el. p. ziliukiene@gmail.com
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Sn i eg i škės
Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Sniẽgiškės (1 k. Kiti linksniai: kirčiuojamas tas pats skiemuo, kaip ir vardininko)
Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011

gyventojai 9 24 14 15 15 12 7 5
Sodybų (adresų) skaičius 4
Šeimų pavardės 1976 m. panaikintas ir prie Sniegiškių prijungtas Budriškių kaimas.

Seniau čia gyveno Andrijauskai, Aršvilai, Baranauskai, Mažiuliai, Šakaliai, Vasi-
liauskai. 
2019 m. gyvena Auzarai, Baltakiai, Samanavičiai, Samėnai. 

Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Meletinis (tariama Malatinis)
Upės, upelės Zaduoja
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai Gojus (Gojinis miškas)
Kalvos, lankos, pievos Piliakalnio kalnelis
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

Budriškių k. senosios kapinės, Vokiečių karių kapai, Sartų regioninis parkas

Tautosaka Žr. Senosios Lietuvos šventvietės. Aukštaitija. 2006, psl. 650–651.
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai

Vykintas Vaitkevičius. Senosios Lietuvos šventvietės. Aukštaitija. Vilnius: Die-
medis, 2006. – 784 p.

Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Sniegiškių k., Dusetų sen., LT-32315 Zarasų r. sav. 

Padustėlio seniūnaitė Aldona Žiliukienė, tel. 8 614 598 75, 
el. p. ziliukiene@gmail.com
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Sa la
Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Salà (4 k. Kiti linksniai: Salõs, Sãlai, į Sãlą, ties Salà, Salojè)
Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011

gyventojai 21 9 5 2 2 0 0
Sodybų (adresų) skaičius 2
Šeimų pavardės Seniau gyveno Armėnai, Auzarai.
Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Meletinis (tariama Malatinis)
Upės, upelės Zaduoja
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai Šlaitas, Kelpšiškių miškas
Kalvos, lankos, pievos
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

Sartų regioninis parkas

Tautosaka 
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai
Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Salos k., Dusetų sen., LT-32315 Zarasų r. sav. 
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Mei lūna i
Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Meilnai (1 k. Kiti linksniai: kirčiuojamas tas pats skiemuo, kaip ir vardininko)
Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011

gyventojai 6 13 9 6 3 0 0 0
Sodybų (adresų) skaičius 0
Šeimų pavardės Seniau gyveno Arminai, dvi Samanavičių šeimos.
Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Meletinis (tariama Malatinis), Varklinis, Patašinė
Upės, upelės
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai Šlaitas, Kelpšiškių miškas
Kalvos, lankos, pievos
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas
Tautosaka 
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai
Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Meilūnų k., Dusetų sen., LT-32315 Zarasų r. sav. 
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Šark i škės
Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Šárkiškės (1 k. Kiti linksniai: kirčiuojamas tas pats skiemuo, kaip ir vardininko)
Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011

gyventojai 7 8 5 2 0 0 0
Sodybų (adresų) skaičius 0
Šeimų pavardės Priklauso Imbrado seniūnijai, bet Dusetų parapijai. 

Seniau gyveno Gaidžiai, Mierkiai.
Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Kriovelis, Dubužis, Varklinis
Upės, upelės
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai Kelpšiškių miškas
Kalvos, lankos, pievos
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas
Tautosaka 
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai
Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Šarkiškių k., Imbrado sen., Avilių pšt., LT-32251 Zarasų r. sav.
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Gr i e t i škės
Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Griẽtiškės (1 k. Kiti linksniai: kirčiuojamas tas pats skiemuo, kaip ir vardininko)
Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011

gyventojai 13 10 9 8 0 0 0
Sodybų (adresų) skaičius 0
Šeimų pavardės Priklauso Imbrado seniūnijai, bet Dusetų parapijai. 

Seniau gyveno Dainiai, Gaidžiai, Gvazdai.
Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Dubužis, Varklinis
Upės, upelės
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai Kelpšiškių miškas
Kalvos, lankos, pievos
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas
Tautosaka 
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai
Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Grietiškių k., Imbrado sen., Avilių pšt., LT-32251 Zarasų r. sav.
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Žuk l i škės

Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Žùkliškės (1 k. Kiti linksniai: kirčiuojamas tas pats skiemuo, kaip ir vardininko)
Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011

gyventojai 8 21 13 19 9 6 10 6
Sodybų (adresų) skaičius 4
Šeimų pavardės Seniau gyveno Andrijauskai, Kecoriai, Šakaliai.

2019 m. gyvena Klenauskai, Sipavičiai, Žvirbliai. 
Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Salinis (dar sakoma Kecioriškis)
Upės, upelės
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos Velniaraistis 
Miškai, miškeliai Gojus (Gojinis miškas)
Kalvos, lankos, pievos
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

Velniaraistis (minimas prie kapelių kaimo laikuose)

Tautosaka Žr. Senosios Lietuvos šventvietės. Aukštaitija. 2006, psl. 631, 651, 663.
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai

Vykintas Vaitkevičius. Senosios Lietuvos šventvietės. Aukštaitija. Vilnius: Die-
medis, 2006. – 784 p.

Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Žukliškių k., Dusetų sen., LT-32315 Zarasų r. sav. 

Padustėlio seniūnaitė Aldona Žiliukienė, tel. 8 614 598 75, 
el. p. ziliukiene@gmail.com 
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Vain iūna i

Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Vaininai (1 k. Kiti linksniai: kirčiuojamas tas pats skiemuo, kaip ir vardininko)
Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011

gyventojai 51 39 28 26 12 2 5 0
Sodybų (adresų) skaičius 1
Šeimų pavardės Seniau gyveno Kairiai.

2019 m. gyvena Dainiai. 
Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Vykas
Upės, upelės
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai Gojus
Kalvos, lankos, pievos
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas
Tautosaka 
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai
Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Vainiūnų k., Dusetų sen., LT-32315 Zarasų r. sav. 
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Marc iūn i škės

Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Marciniškės (1 k. Kiti linksniai: kirčiuojamas tas pats skiemuo, kaip ir vardi-
ninko). Kitados – Marteniškės.

Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011
gyventojai 10 33 28 36 31 21 11 9

Sodybų (adresų) skaičius 10
Šeimų pavardės Seniau gyveno Girčiai, Kairiai, Vaitasiai.

2019 m. gyvena Andrijauskai, Aršvilai, Girčiai, Gugiai, Mažeikai, Milašiai, 
Stankevičiai.

Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Latviškis, Salinis (dar sakoma Kecioriškis)
Upės, upelės
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos Rudaraistis
Miškai, miškeliai
Kalvos, lankos, pievos Marciūniškių piliakalnis
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

Marciūniškių piliakalnis, vad. Palatviškio sala, Marciūniškių kaimo senosios 
kapinės, akmuo Martynas 

Tautosaka Žr. Senosios Lietuvos šventvietės. Aukštaitija. 2006, psl. 630. 
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai

Vykintas Vaitkevičius. Senosios Lietuvos šventvietės. Aukštaitija. Vilnius: Die-
medis, 2006. – 784 p.

Nuorodos internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Marci%C5%ABni%C5%A1ki%C5%B3_piliakalnis
Bendruomenės ryšiai Marciūniškių k., Dusetų sen., LT-32315 Zarasų r. sav. 

Padustėlio seniūnaitė Aldona Žiliukienė, tel. 8 614 598 75, 
el. p. ziliukiene@gmail.com 
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Gr i ovadvar i s

Viensėdžio sukirčiuotas pavadinimas Griõvadvaris (1 k. Kiti linksniai: kirčiuojamas tas pats skiemuo, kaip ir vardi-
ninko)

Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011
gyventojai 41 14 9 7 2 2 0

Sodybų (adresų) skaičius 1
Šeimų pavardės Seniau gyveno Arminai, Ivanovai.

2019 m. gyvena Mikalauskai.
Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Latviškis, Salinis (dar sakoma Kesioriškis)
Upės, upelės
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai
Kalvos, lankos, pievos
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

Dvaro griuvėsių liekanos, stogastulpis Stasiui Kuzmickui, Sartų regioninis par-
kas

Tautosaka 
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai
Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Griovadvario vs., Dusetų sen., LT-32315 Zarasų r. sav. 

Padustėlio seniūnaitė Aldona Žiliukienė, tel. 8 614 598 75, 
el. p. ziliukiene@gmail.com 
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Paba lnė
Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Pabálnė (1 k. Kiti linksniai: kirčiuojamas tas pats skiemuo, kaip ir vardininko)
Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011

gyventojai 5 4 3 4 0 1 0
Sodybų (adresų) skaičius 1
Šeimų pavardės Seniau gyveno 

2019 m. gyvena 
Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Balnys
Upės, upelės
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai
Kalvos, lankos, pievos
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

Sartų regioninis parkas

Tautosaka 
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai
Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Pabalnės k., Dusetų sen., LT-32315 Zarasų r. sav. 
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Pakeliui į Antazavę: Antakalnio kaimas, Paeglynės kaimas, Jasų kaimas, Pačiaunės kaimas, (Antazavės seniūnija: 
Ilgašilio kaimas, Pakerių kaimas, Meletiškių kaimas, Rokėnų kaimas).

Antaka ln i s
Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Antãkalnis (1 k. Kiti linksniai: kirčiuojamas tas pats skiemuo, kaip ir vardininko)
Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011

gyventojai 18 35 13 5 6 10 10 9
Sodybų (adresų) skaičius 3
Šeimų pavardės Seniau gyveno 

2019 m. gyvena Kublickai.
Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Ėglius
Upės, upelės Meletinė (tariama Malatinė)
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai
Kalvos, lankos, pievos Ragaiškalnis
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

Sartų regioninis parkas 

Tautosaka 
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai
Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Antakalnio k., Dusetų sen., LT-32315 Zarasų r. sav. 

Padustėlio seniūnaitė Aldona Žiliukienė, tel. 8 614 598 75, 
el. p. ziliukiene@gmail.com 
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Paeg lynė

Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Pãeglynė (1 k. Kiti linksniai: kirčiuojamas tas pats skiemuo, kaip ir vardininko)
Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011

gyventojai 20 19 16 6 9 14 9
Sodybų (adresų) skaičius 3
Šeimų pavardės Seniau gyveno Gruodžiai, Ivanovai, Križanauskai, Žilinskai.

2019 m. gyvena Jadlauskai, Lukošiūnai.
Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Ilgis
Upės, upelės
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai Eglynas
Kalvos, lankos, pievos
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

Sartų regioninis parkas

Tautosaka 
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai
Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Paeglynės k., Dusetų sen., LT-32315 Zarasų r. sav. 

Padustėlio seniūnaitė Aldona Žiliukienė, tel. 8 614 598 75, 
el. p. ziliukiene@gmail.com 
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Jasa i

Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Jasa (4 k. Kiti linksniai: Jas, Jasáms, į Jasùs, ties Jasas, Jasuosè). Seniau 
Daržininkai.

Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011
gyventojai 91 87 63 46 32 20 18 19

Sodybų (adresų) skaičius 13
Šeimų pavardės Seniau gyveno Lumbiai, Pravazavičiai, Matiukai, Streikai, Trimbiliai, Udrai.

2019 m. gyvena Debeikiai, Deveikiai, Girčiai, Kairiai, dvi Matiukų šeimos, 
Ražanai, Vilkauskai, Žiogai

Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Ėglius, Ėgliokas (Ėgliukas), Čiaunas, Ilgis
Upės, upelės
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai Eglynas, Ilgašilis
Kalvos, lankos, pievos
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

Jasų kaimo senosios kapinės, Jasų kaimo koplytėlė (koplytstulpis paplentėje), 
Jasežeriai (Ėglius ir Ėgliukas), Sartų regioninis parkas

Tautosaka Žr. Senosios Lietuvos šventvietės. Aukštaitija. 2006, psl. 623. 
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai

Vykintas Vaitkevičius. Senosios Lietuvos šventvietės. Aukštaitija. Vilnius: Die-
medis, 2006. – 784 p.

Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Jasų k., Dusetų sen., LT-32315 Zarasų r. sav. 

Padustėlio seniūnaitė Aldona Žiliukienė, tel. 8 614 598 75, 
el. p. ziliukiene@gmail.com
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Pač iaunė

Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Pačiáunė (1 k. Kiti linksniai: kirčiuojamas tas pats skiemuo, kaip ir vardininko)
Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011

gyventojai 11 8 5 6 1 1 1
Sodybų (adresų) skaičius 2
Šeimų pavardės Iki 1918 m. oficialiai vadintas Sruogiškėmis I. Iki XIX a. vidurio priklausė 

Padusečio valstybiniam dvarui (имение). 
XIX a. gyveno Bakučiai, Brogos, Leleikos. Po Pirmojo pasaulinio karo buvo du 
ūkiai: Brogų (38,56 ha) ir Leleikų (apie 5,05 ha). Leleikų sodybą nupirko Ivano-
vai. Ištremtų Brogų sodyboje gyveno Botovai, Jasanai, Gruodžiai, Matiukai. 
2019 m. gyvena Kažemėkai. 

Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Čiaunas
Upės, upelės
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai Ažùčiaunė – kita Čiauno ežero pusė
Kalvos, lankos, pievos
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

Koplytstulpis Pačiaunėje gyvenusioms visoms Brogų kartoms atminti, Sartų 
regioninis parkas 

Tautosaka 
Biografijos, CV Kaime gimė ir augo poetas ir vertėjas Linas Broga (1925–2005 m.).

Vladas Leleika yra surinkęs „Lietuvių kalbos žodynui“ apie 1000 žodžių.
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai

Linas Broga (1925–2005) Atminimo knyga / Sudarytoja Romana Brogienė. – 
Vilnius: „Krantų“ redakcija, 2008. – 564 p. 

Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Pačiaunės k., Dusetų sen., LT-32315 Zarasų r. sav. 

Padustėlio seniūnaitė Aldona Žiliukienė, tel. 8 614 598 75, 
el. p. ziliukiene@gmail.com 
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I lgaš i l i s

Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Ìlgašilis (1 k. Kiti linksniai: kirčiuojamas tas pats skiemuo, kaip ir vardininko)
Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011

gyventojai 19 26 19 8 4 3 4 3
Sodybų (adresų) skaičius 2
Šeimų pavardės Priklauso Antazavės seniūnijai, bet Dusetų parapijai. 

Seniau gyveno Kairiai (iki 1956 m.), Kesiliai.
2019 m. gyvena Bylos, Lapieniai, Svilai. 

Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Zaduojys, Čiaunas, Ilgis
Upės, upelės Zaduoja
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos Ilgašilio pelkė
Miškai, miškeliai Ilgašilis
Kalvos, lankos, pievos
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

Ilgašilio pažintinis takas (240 m ilgio, įsteigtas siekiant išsaugoti biologinę 
įvairovę ir gamtos sukurtas vertybes), Sartų regioninis parkas

Tautosaka 
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai
Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Ilgašilio k., Antazavės sen., LT-32263 Zarasų r. sav. 
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Paker ia i

Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Pakeria (3 k. Kiti linksniai: Pakeri, Pakeriáms, į Pãkerius, ties Pakerias, Pake-
riuosè)

Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011
gyventojai 103 146 87 71 44 29 25 20

Sodybų (adresų) skaičius 13
Šeimų pavardės Priklauso Antazavės seniūnijai, bet Dusetų parapijai.

Seniau gyveno Balanaška, Lapieniai, Mažeikai, Paršiukai, Povilioniai, 
Snukiškiai.
2019 m. gyvena Kuzmos, Sakalauskai, Šileikiai, dvi Snukiškių ir dvi Špūrų 
šeimos. 

Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Vykas, Vykelis, Čiaunas
Upės, upelės Zaduoja 
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai Šilas, Ilgašilis
Kalvos, lankos, pievos
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

Pakerių kapinynas (senkapiai), Pakerių kaimo senosios kapinės, Pakerių kada-
giai – valstybės saugomas gamtos paveldo objektas, Sartų regioninis parkas

Tautosaka 
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai
Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Pakerių k., Antazavės sen., LT-32263 Zarasų r. sav. 
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Mele t i škės
Kaimo, viensėdžio sukirčiuotas pavadini-
mas

Meletškės (2 k. Kiti linksniai: Meletškių, Meletškėms, į Meletiškès, ties 
Meletškėmis, Meletškėse; vietiniai taria Malatiškės)

Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011
gyventojai 34 29 13 14 4 2 4 2

Sodybų (adresų) skaičius 4
Šeimų pavardės Priklauso Antazavės seniūnijai.

Seniau gyveno Verzos.
2019 m. yra Kazanavičių, dvi Lapienių sodybos.

Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Zaduojys
Upės, upelės Zaduoja 
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai
Kalvos, lankos, pievos
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

Sartų regioninis parkas

Tautosaka 
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai
Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Meletiškių k., Antazavės sen., LT-32263 Zarasų r. sav.
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Rokėna i

Kaimo, viensėdžio sukirčiuotas pavadini-
mas

Roknai (1 k. Kiti linksniai: kirčiuojamas tas pats skiemuo, kaip ir vardininko). 
Vietiniai taria Rakėnai; kaimas kilęs iš asmenvardžio Rokėnas. Seniau dar vadin-
tas – Škudelių kaimu.

Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011
gyventojai 157 109 103 98 114 113 124 95

Sodybų (adresų) skaičius
Šeimų pavardės Priklauso Antazavės seniūnijai. 

Seniau gyveno Gaulės, Pauliukai, Šakaliai.
2019 m. gyvena Gaulės, Ivanovai, Kačenai, Kavoliai, Latvėnai, Lukošiūnai, Mar-
kevičiai, Matiukai, Mieliauskai, Navickai, dvi Pupeikių šeimos, Stipinai, Špūrai, 
Šablinskai, Tumėnai, Ulevičiai, Žalkauskai.

Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Zaduojys, Zalvys
Upės, upelės Upėsnis
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos Plikabalė
Miškai, miškeliai Antazavės šilas, Ilgašilis, Nuoskynų miškas, Gurecko pušynėlis
Kalvos, lankos, pievos
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

Juozo Gruodžio buvusios sodybos vieta ir ją menantis paminklas, stogastulpis-
rodyklė Juozo Gruodžio gimtosios sodybos vietą nurodyti, į šiaurę nuo kaimo 
auga dvi šimtametės pušys – ten senieji kaimo kapeliai, kuriuose dar laidota 
XIX a. II pusėje. Už jų kiek toliau auga aukštas Pužienės beržas. Einant keliuku 
nuo Balio Gaulės ir Vinskių namų išlikusi didelė sena Mažiulių liepa, menanti, 
kur ūlyčioje buvo Mažiulių namai, sudegę (kaip ir didžioji ūlyčios dalis) baisiame 
gaisre XX a. pradžioje. 2009 m. pastatytas ir pašventintas stogastulpis Andriūnų 
šeimai, išauginusiai tris karininkus, inžinierių ir pedagogę.

Tautosaka 
Biografijos, CV Juozas Gruodis, Petras Gaulė, Vytautas Mažiulis
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai

https://lt.wikipedia.org/wiki/Juozas_Gruodis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vytautas_Ma%C5%BEiulis 

Nuorodos internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Rok%C4%97nai 
Bendruomenės ryšiai Rokėnų k., Antazavės sen., LT-32263 Zarasų r. sav.



110 Duse tų Kaimų paLik imas

Pakeliui į Obelius: Dusetų viensėdis, Jaskoniškių kaimas, (Antazavės seniūnija: Pasartės kaimas, Gipėnų kaimas, 
Zaduojos kaimas, Pazaduojės kaimas, Velikuškių kaimas).

Duse tų v i ensėd i s

Viensėdžio sukirčiuotas pavadinimas Dùsetos (3 k. Kiti linksniai: Duset, Dusetόms, į Dùsetas, ties Dusetoms, 
Dusetosè)

Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011
gyventojai 28 77 62 14 119 62 74

Sodybų (adresų) skaičius 21
Šeimų pavardės Seniau gyveno 

2019 m. gyvena
Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai
Upės, upelės Meletinė (tariama Malatinė)
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai Ilgašilis
Kalvos, lankos, pievos Ragaiškalnis 
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

Sartų regioninis parkas

Tautosaka 
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai
Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Dusetų vs., Dusetų sen., LT-32315 Zarasų r. sav. 

Padustėlio seniūnaitė Aldona Žiliukienė, tel. 8 614 598 75, 
el. p. ziliukiene@gmail.com 
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Jaskon i škės

Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Jaskonškės (2 k. Kiti linksniai: Jaskonškių, Jaskonškėms, į Jaskoniškès, ties 
Jaskonškėmis, Jaskonškėse)

Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011
gyventojai 96 37 27 20 14 5 5 7

Sodybų (adresų) skaičius 4
Šeimų pavardės Gyvenvietė pradedama minėti nuo 1686 m. grafų Pliaterių valdų aprašyme. Iki 

1863 m. buvo Bieliūno, dviejų Stauskų ir Tumėno sodybos. Po 1863 m. sukilimo 
carinė valdžia į Tolovkos kaimą, Samaros gubernijoje ištrėmė dviejų ūkininkų 
Stauskų šeimas. Jų sodyboje apgyvendino kolonistų Grimailovų šeimas. 1922 m. 
iš tremties grįžę Stauskų vaikai ir anūkai atgavo atimtas sodybas. 
XX a. gyveno Markeliai, Stauskai, Šakaliai. 
2019 m. yra Stausko, Volkovų ir dvi Šakalių sodybos. 

Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Ilgelis, Ilgis, Sartai
Upės, upelės Meletinė (tariama Malatinė) 
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai Jaskoniškės, Ilgašilis
Kalvos, lankos, pievos
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

Jaskoniškių pažintinis takas (1,4 km ilgio, įrengtas 2003 m.), Jaskoniškių pažin-
tinio tako Vyčio kryžius (šaulių, maždaug nuo 1935 m.), koplytstulpis, menantis 
tremtinių Stauskų / 1863 m. sukilimo dalyvių ir dailininko Petro Stausko tėviškę, 
Ilgašilio pušis – valstybės saugomas gamtos paveldo objektas, Sartų regioninis 
parkas 

Tautosaka 
Biografijos, CV Markelio sodyboje, šios sodybos savininko išduotas, kovoje su sovietiniais 

baudėjais didvyriškai žuvo Lokio rinktinės vadas Mykolas Kazanas su kovos 
draugais Adolfu Bražiu ir Jonu Lukošiūnu.
Žr. Vytautas Indrašius. Aukštaitijos šviesuliai. Vilnius, 1999, psl. 5–27.

Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai

Vytautas Indrašius. Aukštaitijos šviesuliai. Vilnius, 1999, psl. 5–27.
Vytautas Indrašius. Išginti į užmarštį (1863 m. sukilimo tremtiniai nuo Dusetų ir 
Užpalių), Vilnius; Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjunga, 2015.

Nuorodos internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Jaskoni%C5%A1k%C4%97s 
Bendruomenės ryšiai Jaskoniškių k., Dusetų sen., LT-32316 Zarasų r. sav. 

Padustėlio seniūnaitė Aldona Žiliukienė, tel. 8 614 598 75, 
el. p. ziliukiene@gmail.com 
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Pasar t ė

Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Pasart (3 k. Kiti linksniai: Pasarts, Pãsartei, į Pãsartę, ties Pãsarte, Pasartėjè)
Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011

gyventojai 13 14 14 13 9 8 3 3
Sodybų (adresų) skaičius 7
Šeimų pavardės Priklauso Antazavės seniūnijai, bet Dusetų parapijai. 

Seniau gyveno dvi Butlerių šeimos, Kamarauskai, Malakauskai, Matiukaitė, 
Nykštai, Rutkauskai, Stankevičiai, Tamošiūnai, Valiukai.
2019 m. yra Burokų, Čižai, Jonikų, Počiabūtų, Šuminų sodybos.

Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Sartai, Luodis, Ilgis 
Upės, upelės
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai Ilgašilis, Jaskoniškės 
Kalvos, lankos, pievos
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

Ilgašilio pušis – valstybės saugomas gamtos paveldo objektas, Sartų regioninis 
parkas

Tautosaka 
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai
Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Pasartės k., Antazavės sen., Dusetų pšt., LT-32316 Zarasų r. sav.
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G ipėna i

Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Gipnai (1 k. Kiti linksniai: kirčiuojamas tas pats skiemuo, kaip ir vardininko)
Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011

gyventojai 182 94 74 48 33 26 23 16
Sodybų (adresų) skaičius 20
Šeimų pavardės Priklauso Antazavės seniūnijai, bet Dusetų parapijai. 

Seniau gyveno Bertašiai, Briedžiai, dvi Dubinskų šeimos, Gaučiai, Gabrusiai, dvi 
Jameikių šeimos, Jankauskai, Juodelės, Kamarauskai, Lipkos, Semėnai, Snukiš-
kiai, Valiukai, keturios Vienažindžių šeimos. 
2019 m. gyvena Beresnevičiai, Bertašiai, Dubakos, Fainai, Jankauskai, Juodelės, 
Kamarauskai, Narmontai, Narūnai, Neniškiai, Palivanai, Šimoliūnai, Šutai, Va-
liukai, Vertibavičiai, Vienažindžiai, Žiukeliai. 

Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Sartai, Zaduojys, Kaušelis (Kaušežeris)
Upės, upelės
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai Ilgašilis
Kalvos, lankos, pievos Kepurės (Gipėnų) kalnas
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

Gipėnų kaimo etnoarchitektūrinės sodybos namas ir sodyba (poeto Antano 
Vienažindžio sodyba-muziejus nuo 1972 metų, poeto senelio sodyba), Gipėnų 
kaimo etnoarchitektūrinės sodybos šulinys, Gipėnų kaimo etnoarchitektūrinės 
sodybos svirnas su vežimine Gipėnų kaimo gryčia, Gipėnų stogastulpis-rodyklė į 
Antano Vienažindžio gimtosios sodybos vietą (S. Karanausko, 1979 m.), Gipėnų 
kaimo senosios kapinės, Kepurės (Gipėnų) kalnas, Kaušelis (Kaušežeris), Sartų 
regioninis parkas

Tautosaka Žr. Senosios Lietuvos šventvietės. Aukštaitija. 2006, psl. 617–618.
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai

Vykintas Vaitkevičius. Senosios Lietuvos šventvietės. Aukštaitija. Vilnius: Die-
medis, 2006. – 784 p.

Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Gipėnų k., Antazavės sen., Dusetų pšt., LT-32316 Zarasų r. sav.
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Zaduo ja 

Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Zaduojà (3 k. Kiti linksniai: Zaduojõs, Zadúojai, Zadúoją, ties Zadúoja, Zaduo-
jojè)

Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011
gyventojai 74 65 56 43 44 29 28 28

Sodybų (adresų) skaičius 20
Šeimų pavardės Priklauso Antazavės seniūnijai, bet Dusetų parapijai. 

Seniau gyveno Būgai, Jakučiai, Juodeliai, Lipšai.
2019 m. gyvena Arlauskai, Barzdai, Bertašiai, Čiežai, Girniai, Legos, Matiukai, 
Mikalauskaitė, Molėtos, Raugai, Remeikiai, Šinkūnai, Špūrai, Vaikučiai. 

Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Sartai, Zaduojys
Upės, upelės
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai Antazavės šilas
Kalvos, lankos, pievos Kepurės (Gipėnų) kalnas, Viliūnaščiūris (pieva)
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

Kepurės (Gipėnų) kalnas, Sartų regioninis parkas

Tautosaka Žr. Senosios Lietuvos šventvietės. Aukštaitija. 2006, psl. 618. 
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai

Vykintas Vaitkevičius. Senosios Lietuvos šventvietės. Aukštaitija. Vilnius: Die-
medis, 2006. – 784 p. 

Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Zaduojos k., Antazavės sen., Dusetų pšt., LT-32316 Zarasų r. sav.
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Pazaduo j ė

Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Pãzaduojė (1 k. Kiti linksniai: kirčiuojamas tas pats skiemuo, kaip ir vardininko)
Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011

gyventojai 33 51 34 18 9 8 1 0
Sodybų (adresų) skaičius 7
Šeimų pavardės Priklauso Antazavės seniūnijai.

Seniau gyveno Grumbinai, Skrebeliai, Slapšiai, Vienažindžiai.
2019 m. yra Biržiečių, Kuzmų sodybos.

Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Zaduojys
Upės, upelės
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos
Miškai, miškeliai Antazavės šilas
Kalvos, lankos, pievos
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

Pazaduojės vienkiemio kryžius, Sartų regioninis parkas

Tautosaka 
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai
Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Pazaduojės k., Antazavės sen., LT-32263 Zarasų r. sav.
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Ve l ikuškės

Kaimo sukirčiuotas pavadinimas Velkuškės (1 k. Kiti linksniai: kirčiuojamas tas pats skiemuo, kaip ir vardininko)
Gyventojų skaičius metai 1902 1923 1959 1970 1979 1989 2001 2011

gyventojai 73 75 37 27 14 8 4 6
Sodybų (adresų) skaičius 10
Šeimų pavardės Priklauso Antazavės seniūnijai. 

Seniau gyveno Venslovai.
2019 m. gyvena Balčiūnai, Dagiai. 

Šaltiniai, šuliniai
Ežerai, ežerėliai Sartai, Zalvė 
Upės, upelės
Tvenkiniai
Pelkės, liūnai, balos Pelkė Polumskinė 
Miškai, miškeliai Antazavės šilas
Kalvos, lankos, pievos Du Velikuškių piliakalniai 
Paveldo objektai, lankytinos vietos,
kaimo turizmas

Velikuškių piliakalnis I, Velikuškių piliakalnis II (Sala), Velikuškių kaimo seno-
sios kapinės, Velikuškių koplytstulpis, Sartų regioninis parkas

Tautosaka Žr. Senosios Lietuvos šventvietės. Aukštaitija. 2006, psl. 659. 
Biografijos, CV
Bibliografija, tekstų šaltiniai, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašai

Piliakalnių papėdėj: atsiminimai apie Velikuškes (sud. Danutė Venslovaitė). – 
Vilnius: Rotas, 2004. – 145 p.
Vykintas Vaitkevičius. Senosios Lietuvos šventvietės. Aukštaitija. Vilnius: Die-
medis, 2006. – 784 p. 

Nuorodos internete 
Bendruomenės ryšiai Velikuškių k., Antazavės sen., Dusetų pšt., LT-32316 Zarasų r. sav. 
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Pana ik in t i  ka imai
1972 m. panaikinti kaimai (ltsr aukščiausiosios tarybos Prezidiumo įsaku 1972 m. rugsėjo 27 d. nr. viii-713): Dum-

bleniškis (vienkiemis), Juozapavà (vienkiemis) (žr. vytautas indrašius „mūsų kaimai prie šventosios“. – vilnius: gimtinė, 
1996, psl. 87–88. vytautas indrašius „antalieptės kraštas“, i dalis, 2008, psl. 328–331), Krioviškis, Líesiškės, Šalinė. 

1986 m. panaikinti kaimai (ltsr aukščiausiosios tarybos Prezidiumo įsaku 1986 m. spalio 20 d. nr. iX-1160): 
Antaviliaĩ (kaimo dalis), Aukštãlaukiai, Bielìškės, Blinkaĩ, Budrìškės, Bumbliaĩ, Čepiškės (vienkiemis), Išdagos (vien-
kiemis), Kairiškis, Kálniškės II (žr. vytautas indrašius „mūsų kaimai prie šventosios“. – vilnius: gimtinė, 1996, psl. 
88–90. vytautas indrašius „antalieptės kraštas“, i dalis, 2008, psl. 340–341), Lãtviškės, Lūgẽliai, Mandebūrai (manda-
būrai, žr. vytautas indrašius „antalieptės kraštas“, i dalis, 2008, psl. 398–400), Midùčiai, Napreliai (kaimo dalis), Pabal̃tė 
(vienkiemis) (žr. vytautas indrašius „mūsų kaimai prie šventosios“. – vilnius: gimtinė, 1996, psl. 109–110), Petkū́nai 
(kaimo dalis), Pušynė (vienkiemis), Šišpõniškės, Upės, Vajavotinos (vienkiemis), Veselavà, Zelioniškės. 

Jakùnčiai (kaimo dalis, 1998 m. birželio 1 d. prijungta prie jakundžių k. degučių sen.). Liuliškės (viensėdis, panaiki-
nus dvarą, buvo pavadintas midučių k.). 

Duse tų sen iūn i j o j e  saugomi 
ku l tūros  pave ldo  ob j ek ta i

Dvarų paveldas: narkyčių (kriovų) buv. dvaro sodybos fragmentai, vasaknų buv. dvaro sodybos fragmentai.
Pastatai: varpinė (dusetos), sodyba ir namas (Padustėlio k.), vėjo malūnas (vencavų k.), kalbininko kazimiero Būgos 

gimtoji sodyba, gimtosios sodybos namas ir gimtosios sodybos ūkinis pastatas (Pažiegės k.).
Paminklai: paminklas lietuvos nepriklausomybei (nepriklausomybės a., dusetos), stogastulpis ir rodyklė į k. Būgos 

gimtinę (Pažiegės k.), stogastulpis su horeljefine skulptūra (užtiltės k.), k. Būgos paminklas (vytauto g., dusetos), kraštų 
senųjų kapinių komplekso antkapinis paminklas (kraštų k.). 

Piliakalniai ir jų gyvenvietės: vosgėlių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vosgėlių piliakalnis su gyvenviete, 
vosgėlių piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė, jatkūniškių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. kiaušinėliu, jatkūniš-
kių piliakalnis su gyvenviete, jatkūniškių piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė, marciūniškių piliakalnis, vad. Palatviškio 
sala, narkyčių piliakalnis, vad. juoduoju kalnu, skineikių piliakalnis, Betiškių piliakalnis, morkūnų piliakalnis, gugių pilia-
kalnis, gasių piliakalnis, vad. katilničia, Piniginiu kalnu, šaikine, antažiegės piliakalnis, avižių piliakalnis. 

Sakralinis, mitologinis paveldas: paveikslo „marija su kūdikiu“ aptaisas, altorėlis su aušros vartų marijos paveiks-
lu, kilnojamas altorėlis, vargonai, altorius su skulptūromis, sakykla, davainių akmuo, vad. laumių stalu. 

Senkapiai, kapinės ir kapai: senkapis, vad. kapų ščiuriu (kavolių k.), senkapis, vad. kapeliais (riškonių k.), lie-
tuvos karių kapai (dusetos), dusetų žydų senosios kapinės, kraštų senųjų kapinių komplekso senosios kapinės, kraštų 
senųjų kapinių kompleksas, Betiškių k. senosios kapinės, marciūniškių k. senosios kapinės, Česnaviškio k. senosios kapinės, 
davainių k. pirmosios senosios kapinės, davainių k. antrosios senosios kapinės, matiukų k. senosios kapinės, jodaugių k. 
senosios kapinės, Bileišių k. pirmosios senosios kapinės, Bileišių k. antrosios senosios kapinės, antažiegės k. senosios kapi-
nės, vosiškių k. senosios kapinės (šaltamalkių k.), Berniūnų k. senosios kapinės, antadavainės k. senosios kapinės, jasų k. 
senosios kapinės, lungelių kaimo senosios kapinės, merkių k. senosios kapinės, vosgėlių k. senosios kapinės, Budriškių k. 
senosios kapinės (sniegiškių k.), vencavų k. senosios kapinės, kavolių k. senosios kapinės, antrojo pasaulinio karo nacisti-
nės vokietijos karių kapai (kunotų k.). 

Vietos: vencavų kaimavietė, dusetų miesto istorinė dalis, didžiadvario dvarvietė. 
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Bib l i ogra f i ja  i r  nuorodos  į  ša l t i n ius
kan. strelčiūnas (Petras). dusetų bažnyčios ir parapijos istorija nuo 1530 iki 1930 metų. – marijampolė: marijonų spaustu-
vė, 1931. – 47 p. 
jeronimas girčys. didžiadvaris, – kaunas: lnrs, 2000. – 64 p. 
leokadija lukošiūnaitė-malcienė. dusetos. – utena: utenos spaustuvė, 2002. – 354 p. 
liucija Būgaitė-Baubonienė. Proskynos. utena: utenos spaustuvė, 2002. – 198 p.: iliustr.
Piliakalnių papėdėj: atsiminimai apie velikuškes (sud. danutė venslovaitė). – v.: uaB rotas, 2004. – 145 p.: iliustr. 
linas Broga (1925–2005) atminimo knyga / sudarytoja romana Brogienė. – vilnius: „krantų“ redakcija, 2008. – 564 p. 
rimtautė markelytė-jakaitienė. eivenių kaimas. – dusetos: rankraštis, 2015. – 13 p. 
angelė viburytė-Braknienė. laiko laiptais. – utena, 2013. – 204 p. 
angelė viburytė-Braknienė. jaunystės pėdos. Prisiminimai. – utena, 2017. – 202 p.
angelė viburytė-Braknienė. gyvenimo pragiedruliai. – utena, 2019. – 202 p.
vytautas indrašius (dalis jo veikalų, kuriuose aprašomas dusetų kraštas ir jo žmonės): 

1. Papasakok apie antalieptę...: kaimų istorijos. – vilnius: gimtinė, 1995. – 146 p.: iliustr.
2. mūsų kaimai prie šventosios. – vilnius: gimtinė, 1996. – 184 p.: iliustr.
3. nepriklausomybės riteriai. – vilnius: gimtinė, 1998. – 209 p.: iliustr. 
4. lietuvos nepriklausomieji rašytojai. – vilnius: lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjunga, 1998. – 262 p.: iliustr. 
5. aukštaitijos šviesuliai: dokumentinės apybraižos. – vilnius: lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjunga, 1999. – 
224 p.: iliustr. 
6. laisvės saulei tekant: kovos dėl lietuvos išvadavimo iš bolševikų Zarasų krašte, 1919 m. birželis–rugpjūtis / vytau-
tas indrašius, stasys knezys, jeronimas naprys. – vilnius: lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjunga, 1999. – 259 p.: 
iliustr. 
7. svaitutėlės čiurlenimas: kraštotyrinės apybraižos. – vilnius: lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjunga, 2001. – 
243 p.: iliustr. 
8. lietuvos kariuomenės karininkai, 1918–1953 (su kitais). – t. ii–viii. – 2002–2008.
9. doros, šviesos ir tiesos apaštalai: Zarasų krašto dvasininkai. – vilnius: lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjunga, 
2003. – 237 p.: portr. 
10. antalieptės kraštas: vietovių istorinės apybraižos. – vilnius: lnrs, 2008–2010. – 3 d.: iliustr. (t. 1.: a–m. 2008. – 
468 p.: iliustr.; t. 2.: n–v. 2009. – 518 p.: iliustr.; t. 3.: miestelio ir vietovių istorinės apybraižos. – 2010. – 669 p.: iliustr.) 
11. indrajos motinėlės vaikai. – vilnius: tėvynės pažinimo draugija, 2013. – 363 p.: iliustr. 
12. Pauliaus širvio karas ir pokaris. – tautotyros metraštis t. 3, 2013, psl. 69–80.
13. išginti į užmarštį (1863 m. sukilimo tremtiniai nuo dusetų ir užpalių), vilnius: lietuvos nepriklausomų rašytojų 
sąjunga, 2015. – 430 p.: iliustr. 

Braukylienė aldona, venskienė nijolė. vaiskūnai. klaipėda, 2014. 
tautosakinių ir instrumentologinių ekspedicijų keliais. vytauto didžiojo universiteto folkloro ansamblio linago 1994–
2015 m. ekspedicijose užrašyta tradicinė lietuvių instrumentinė ir vokalinė muzika / sud. laimutė Proškutė. kaunas, 
2017 m. – 515 p.: iliustr.
vykintas vaitkevičius. senosios lietuvos šventvietės. aukštaitija. vilnius: diemedis, 2006. – 784 p. 
Žemė prašo nepamiršti vardų. mūsų mirusių kaimų knyga / sudarytoja Filomena kavoliutė. – vilnius: Petro ofsetas, 2019. – 
740 p.: iliustr.
vilhelmina matulytė-Čepaitienė. susitikimas prie Zalarinkos. 2008.
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kazys šešelgis. gatviniai ir vienkieminiai aukštaitijos kaimai: monografija. – vilnius: savastis, 1998. – 190 p.   
sartų regioninio parko kultūros paveldo būklės vertinimas / Parengė: kristina ivanovaitė. – dusetos, 2018. 
rokas vengalis. rytų lietuvos gyvenvietės i–Xii a. daktaro disertacija, vilnius, 2009. 
lietuvių kalbos instituto vietovardžių (iš gyvosios kalbos) kartoteka.
lietuvių kalbos instituto Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centre saugomos lietos žemės vardų anketos. 
http://vietovardziai.lki.lt 
http://lkiis.lki.lt/lietuvos-vietovardziu-geoinformacine-duomenu-baze
istoriniai vietovardžiai skelbiami istorinių vietovardžių duomenų bazėje http://lkiis.lki.lt/istoriniu-vietovardziu-duomenu-
baze
lietuvių kalbos instituto mokslininko dr. laimučio Bilkio paskaita „vietovardžių metų prasmė“ https://www.lrt.lt/mediate-
ka/irasas/2000078283/radijo-paskaitos-vietovardziu-metai
memorialinės vertybės: http://www.sartai.info/index.php?option=com_content&view=article&id=292&Itemid=218
http://www.zarasu-zydai.lt/index.php/project/dusetos
https://www.jewishgen.org/yizkor/dusetos/dusetos.html (knyga There Was a Shtetl in Lithuania Dusiat Reflected in Re-
miniscences)
https://www.piliakalniai.lt/district2.php?rajonas_id=5
skaitmeninis šios knygos variantas – http://www.buga.zarasumuziejus.lt/dusetu-krastotyra/dusetu-kaimu-palikimas
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„Žemės  ka lba“ ,  arba Vie t ovardž ių 
me tus  įp rasminan t

mūsų žymusis kalbininkas kazimieras Būga yra taip pasakęs: „kiekvienas kalbos žodis, būdamas pirma gyvenusių 
žmonių kartos padaras, yra mums istorijos dokumentas <...> Vietų vardais į mus kalba pati žemė. jos kalbos žodžiai – tai 
miestų, sodžių, upių, ežerų, balų, girių, kalnų vardai. vietoms vardus pramena žmonės. vietos tautos praminti žemės vie-
toms vardai gali patapti ir kitos tautos žemėvardžiais. tai atsitinka, kai svetima tauta įsibrauja ne į savo žemę. Įsibrovėliai 
naujokai daliai vietų palieka tuos pačius vardus, kokius rado vadinant senuosius to krašto gyventojus, daliai duoda naujus, 
iš kurių dažnas esti atsineštinis iš senosios tėviškės.“

Filomena kavoliutė, vilniaus universiteto geografijos ir kraštotvarkos katedros docentė, mokslų daktarė, parengusi 
knygą „Žemė prašo nepamiršti vardų. mūsų mirusių kaimų knyga“ (2019 m.) klausia ir atsako: „kodėl mums taip svarbu 
išsaugoti ir atgaivinti savo krašto vietovardžius? nes jie yra mūsų nematerialusis tautos kultūros paveldas. vietovardžiai, 
arba toponimai, liudija mūsų istorinę praeitį, tapatybę, savastį, tarmę, juose slypi kalbos dėsniai. vietovardžiai kalba apie 
krašto gyvenseną, papročius, geografines ypatybes. mūsų vietovardžiai daug pasako apie vietovę, turi gilias istorines šaknis, 
jie rodo mūsų tautos kūrybingumą. dauguma jų kildinami iš gamtos, iš gyvenusių žmonių vardų ar pavardžių, jų amato, 
būdo savybių.“

Pasak mokslininkės, apie vietovardžių naikinimą rašančios ir kalbančios nuo pat 1998-ųjų, gyvenamųjų vietovių vardai 
liudija mūsų valstybės teritorijos tankų apgyvenimą XX a. pirmojoje pusėje ir mūsų tautos buvusią gausą. Pagal tuos vardus 
kiekvienas atrandame, atsekame savo tėvų, senelių, sentėvių kilties vietas – jungties taškus, kuriais esame susieti su šituo 
kraštu. tai, išties, – lobynas, visos tautos intelektinė nuosavybė, nes juose užrašyta kultūrinė krašto praeitis. 

vietovių vardai – ryšys su tėvų namais, tėviške, gimtine, tiltas, jungiantis su protėviais. nelikus kaimo ir net jo pavadi-
nimo, tarsi išbraukiama visa protėvių bendruomenė, ištisos šeimos. net ir plikas laukas, kuriame kadaise būta kaimo, turėtų 
vadintis tuo pačiu istoriniu vardu. galbūt ateis laikas, kai į tą vietą žmonės sugrįš. kodėl jų namai negali vadintis taip, kaip 
anksčiau buvo vadinami? vietovardžiai yra nematerialusis tautos kultūros paveldas. jie leidžia numanyti, kaip protėviai 
gyveno, liudija mūsų istorinę tapatybę, savastį, juose slypi kalbos dėsniai, tarmių ypatybės, etnologinė, lingvistinė, paleoge-
ografinė, istorinė, kultūrinė ir kita svarbi informacija. kai kurie mūsų vietovardžiai daug senesni negu rašytiniai šaltiniai, bet 
mes nežiūrime į tai, kaip į paveldą. kraštovaizdyje vietovardžių nesimato, bet tai – mentalinis jo laukas, kuriame egzistuoja 
žmonės ir visa tai, ką jie sukuria. kai tyrinėji kraštovaizdžio raidą ir pasiimi vieno, kito, trečio šimtmečio žemėlapius, matai, 
kas vyksta, kiek vietovardžių išbraukta, kaip jie nyksta, – tvirtina žymiausia lietuvos kaimotyrininkė. 

kaip šią problemą jau ne vienerius metus siūlo spręsti kalbininkai ir kiti žinovai:
1. viena iš svarbiausių prielaidų sustabdyti kaimų ir viensėdžių vardų braukimą iš juridinių dokumentų ir atkūrimą 

senų yra valstybės vardu pripažinti vietovardžius lietuvos nematerialiąja kultūros paveldo vertybe.
2. Pripažįstant, kad vietovardžiai yra sudėtinė valstybinės lietuvių kalbos dalis, skirti didesnius mokslininkų pajėgumus 

toliau tirti ir leisti vietovardžių žodyną (išleisti tik trys tomai). vietovardžių žodyno rengimą, atsižvelgiant į atliktų darbų 
vertę, prilyginti mokslo darbams.

3. Įvertinus savivaldybių patirtį, parengti išnykusių vietų vardų žemėlapius visose seniūnijose, konsultuojantis su vals-
tybine lietuvių kalbos komisija juos aprobuotus teikti įtraukimui į registrus (pvz.: „regia“ platforma ar kt.), siūlyti varto-
tojams.

4. skatinti vietos vardų vartojimą ir menišką rašymą vietine tarmine kalba įvairiuose stenduose, rodyklėse (ant medžio, 
akmens, metalo) savivaldybėse, seniūnijose.

5. atkurti ir registruose pažymėti numelioruotų mažųjų upelių pavadinimus, bei juos nurodyti vietovėje, kaip ir didžių-
jų upių, kelių ženklais.
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6. matant didelį visuomenės susidomėjimą vietos vardų etimologija, istorija, jų lokalizacijos galimybėmis, plačiau su-
pažindinti su įvairių valstybinių institucijų ir žinybų: nacionalinė žemės tarnyba, vĮ „registrų centro“ informacinė platfor-
ma „regia“, vĮ „gis centro“ ir kt., teikiama informacija ir paslaugų įvairove.

7. kodėl autobusų stotelės liko be vietovių pavadinimų, tik maršrutų kryptys ir autobusų išvykimo laikas? autobusais 
pasiekiamų kaimų vardus derėtų sugrąžinti į tas lenteles, kad vietiniams malonu būtų, o atvykstantieji galėtų perskaityti, 
sužinoti, kokia čia vietovė.

8. savo įstatymuose, registruose turėtume paskelbti dar vieną sąvoką, kad tai – ištuštėjusi gyvenamoji vieta, kurioje 
vykdoma ūkinė veikla. ir tuomet ji atsirastų visuose dokumentuose.

taigi, norint išsaugoti vietovardžius ateinančioms kartoms, reikalingi įstatymų pakeitimai. Įrašyti tuos vardus į žemė-
lapį – kitas elementariausias atminimo ženklas, nei pūvantis, nei kitaip nykstantis. kiekvienas vietovardis yra tarsi praeities 
kartų laiškas, kurį dabarties žmonėms reikėtų išmokti perskaityti ir išsaugoti ateinančioms kartoms.

Dusetų krašto vietovardžiai  

Ežerai: agarinis, akulioriai (du ežerėliai), Balinis, Balnys, Baltelis, Baltys, Blinkų ežeriokas, Čiaunas, doniškis, du-
bužis, dumblys, duvėnas, duvėnėlis, ėgliokas, ėglius, glušokas (narkyčių k.), ilgelis, ilgis, indrailis, juodkūniškis, juodže-
rys, krakinis arba glušokas, kriovelis, kunigėlis, kunigis, latviškis, liminas, lukštinis (Butkelių k.), luodis (Pasartės k.), 
lukštinis (sruogiškių k.), mažvylių ežeras, meletinis (malatinis), Pajuodis, Pakalninis, Patašinės ežeras, Pilašius, Plavelis, 
Plavys, rašai, salinėlis, salinis (dar vad. kecoriškis, Žūkliškių k.), salinis (vosgėlių k.), sartai, sniūtys, svaitūtas, tautes-
nis, vainius, varklinis, varlinis, varniškis, vasaknas, vencavas, vencavėlis, veprys, vykas, vykelis, vykežerėlis (vykelis), 
vykežeris (vykas), Zaduojys, Žiegas, Žiegelis, Žiežulinis, Žvirgždys, Žvirgždelis. 

Upelės: Zaduoja, ilgelė, meletinė (malatinė), Cibeikė, vykelė, ožupelis, kiaulinis, juodžerys, svaitūtėlė, šventoji, 
indraja, Plavelė, Žiegelė, Ūža.  

Pelkės: šventosios pelkė, Paaudrio pelkė, ažubalių pelkė, agarinio pelkė, šalkaščiūrio pelkė, mašalynės pelkė, Pakerių 
balos.

Piliakalniai: velikuškės (i ir ii), Bradesiai, Pakačinės, ivoniškės, Petraučizna, šišponiškės, marciūniškės, morkūnai, 
varniškės, Betiškės, jatkūniškės, narkyčiai, vencavai, gugiai, gasiai, skineikiai, Zabičiūnai, Bikūnai (i ir ii), armališkės, 
likančiai, vosgėliai, avižiai, antažiegė.
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Duse tų  e smė (Tau) ,  ža i smė (š ta i  t ok ia) ,
r e ikšmė (mums i r  jums) ,  p rasmė (man)

esimu pajaustų išraiškų mįslijimu – esamų reiškinių (ne)kalbiniu (ne)su(si)vokimu:
tau BŪties Per BŪtyBes (buvimo per buvinius, būvio per čiabūvius, esamybės per esinius, esaties per esybes, (be)

tapatybės per skirtybes, bendrybės per atskirybes, panašumo per skirtumus, priežasties per pasekmes, tikslo per priemones, 
visumos per dalis, vienio per daugį, begalybės per baigtybes, beribiškumo per ribotumus, amžinybės per laikinybes, vyksmo 
per padarinius, būtinybės per atsitiktinumus, tikrovės per galimybes, tu per aš (asmenis), tavo per mano, tau per man, 
tave per mane, tavimi per manimi, tavyje per manyje, viešpaties per tarnystes, dievo per veidus, transcendencijos per 
imanencijas, Pradžiapačio per baigtis, dao per gyvenimus, švent(en)ybės per įprastybes (sacrum per profanum), kūrėjo 
per kūrinius, rimties per judesius, likimo tvarkos per sumaištis, pirmapradės prigimties per atskiras prigimtis, kitybės per 
šitybes, svetimybės per savitumus, paslapties per atskleistis, nesuprantamumo per su(si)pratimus, sąmonės per pojūčius, 
jausmus ir mintis, budrumo per sapnus, gilaus miego per nubudimus, tylos per garsus (ir balsus), ramybės per triukšmus, sa-
vasties per su(si)tapatinimus, nieko per tokius, jokio per kažkokius, niekaip per kažkaip, tuštumos per užpildymus, pilnatvės 
per tuštybes, šviesos per tamsumas, gelmės per paviršius, atleidimo per įtampas, gamtos per kultūrą, nežmogiškumo per 
žmogiškumą, esmo per niekį, grožio per (ne)grožybes, gėrio per (ne)gerybes, tiesos per (ne)teisybes ir (ne)teisingumus, 
doros per dorybes ir ydas, darnos per (ne)susiderinimus, tobulumo per trūkumus, meilės per mylimuosius, laiko per tru-
kmes, daiktiškumo (ir erdvės) per daiktus, augalijos (ir augimo) per augalus, gyvūnijos (ir gyvatos) per gyvūnus, žmonijos 
(ir (ne)žmoniškumo) per žmones, gamybos per gaminius, statybos per statinius, (pro)tėv(i)ų per (pro)vaik(i)us, gyvybės 
per (at)gimimus, substancijos per akcidencijas, noumeno per fenomen(alum)us, esmės per egzistencijas...) 

štai šitokio reiškimosi penkiomis juslių – regos, klausos, uoslės, lytėjimo, skonio – pagavomis (regimybių, vaizd(ini)ų, 
fenomenų, apraiškų, pajautų, jutiminių patyrimų, empirijos, materijos, duotybės, juslinių daiktų, faktų, įvykių, konkretybių, 
akivaizdybių, procesų, būvių, būsenų, kūnų, dalykų, elementų, elementariųjų dalelių, atomų, molekulių, medžiagų, ląstelių, 
organ(izm)ų, atsitikimų, nutikimų, patirčių, egzistencinės patirties lauko, juslumo, gyvosios dabarties, gyvybės ir mirties 
vietovės, juslinio dievo, namų, tėvynės, kosmopolio, Platono olos, amžinosios itakės, esinijos, žaismės...) 

mums ir jums (ne)ĮkalBintais (kalbų, mitų, raštų, žodžių, pažadų, veiksmų, skaičių, idėjų, kategorijų, universalijų, 
principų, formulių, konstantų, ciklų, saikų, matų, darnų, proporcijų, santykių, kanonų, vertybių, nuostatų, įstatymų, taisy-
klių, formų, normų, ideologijų, stereotipų, prietarų, pareigų, papročių, klasi(fikavim)ų, struktūrų, sistemų, aksiomų, dogmų, 
postulatų, dėsnių, dnr, genomų, reikšmių...) 

man (ne)su(si)Pratimais (mąstymais, (at)mintimis, pri(si)minimais, su(si)vokimais, pažinimais, svarstymais, in-
terpretacijomis, (pa)rodymais, tyrimais, analizėmis, sintezėmis, pritaikymais, fantazijomis, įvaizdžiais, svajonėmis, sapnais, 
iliuzijomis, nuojautomis, intuicijomis, meditacijomis, kontempliacijomis, išgyvenimais, esmo simuliakrais, niekio falsifika-
tais, utopiniais falsimuliakrais, žiniomis, ekrano terpėmis, metaforomis, simboliais, kodais, tikslais, prasmėmis...) ir 

(ne)logiškais Pa(si)aiškinimais (samprotavimais, išvadų išvedimais iš prielaidų, įrodymais, pagrindimais, ra-
miu dėmesiu, sutelktu stebėjimu ir matymu...);

PaŽinimo objektų intersubjektyviais subjektyvumais; esinio (ta)patybės objektyviu, intersubjektyviu ir subjektyviu 
atspindžiu; ką kaip kas pažįsta; to, kas pažįsta(ma) su kitais (pagal kitus, kitiems) žiniomis... 

taPatyBės santykio refleksyvumu – (x) x = x, simetriškumu – (x)(y)(x = y ⊃ y = x) ir pereinamumu (pakeičiamumu) 
– (x)(y)(z)((x = y · y = z) ⊃ x = z);

esimo PaŽinimo Formule (aksioma): esiniai = tai, kas objektyviai reiškiasi = tai, kas intersubjektyviai (ne)(į)
kalbinama = tai, kas subjektyviai (ne)suprantama; 

dievo veid(rodyj)e: diev-uje (ram-ioje visatos amžinybėje), mar-ume (mar-iuose be-veid-žiuose kūnuose), veid-
uose (ne-mar-ios veid(rod)inės dvasios atspindžiuose), ne-ram-ume (ne-ram-iose sielose); 

tau švenčiausioje trejybėje: šitoje kūrinijoje, mūsų apvaizdoje ir mano Žosmėje; 
tavo dieviškume: jo(s) tėviškume – kūrėjuje, mūsų motiniškume – saugotojoje ir mano vaikiškume – naikintojuje; 
šitame grožyje, mums gėryje ir man tiesoje; 
jo(s) meilėje, mūsų tikėjime ir mano viltyje; 
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šitose gėrybėse, mūsų vertybėse ir mano dorybėse; 
dievo draugystės veikmėje ir gyvybingumo tapsme: kiekvieno(s) (pro)tėvystėje ir (pro)motinystėje, mūsų genetinėje 

bei dvasinėje Brolystėje ir seserystėje, mano sūnystėje ar dukterystėje, vyrystėje ar moterystėje... 
visatos materijos, energijos ir informacijos vienintelėje iš begalybės vietų nuskirtoj...
PaukšČiŲ tako tarpžvaigždinių ūkų lizdelyje...
saulės žvaigždės trečiosios planetos pasaulyje...
mėnulio delčios, jaunaties, priešpilnio ir pilnaties palydoje... 
ugnies, Žemės, oro ir vandens gaivaluose... 
Žemės rutulio šiaurinėje paskliautėje ir vidutinio klimato prieglobstyje...
euroaZijos – didžiausiame planetos – žemyne...
euroPos geografiniame viduryje, europos sąjungoje ir europietiškas vertybes puoselėdami...
Baltijos jūros rytinėje pakrantėje...
nemuno ir dauguvos upynuose...
sankirtose geopolitinių ir vertybinių priešpriešų tarp vakarų ir rytų... 
lietuvos tautoje bei valstybėje...
augštaitijos (ne k, o g rašydavo k. Būga) šiaurės rytų kalvynuose ir slėniuose...
utenos apskrityje ir uteniškių pãtarme šnekėdami...
sėliŲ kalvyno aukštumų pakilumose ir atšlaitėse, vietovardžiuose ir kraštovaizdžiuose, piliakalnių ir pilkapių atminty... 
vidury tarp rokiškio, utenos ir Zarasų maždaug trisdešimties – važiuojant beveik keturiasdešimties – kilometrų 

atstumu...
ZarasŲ savivaldybėje bei rajone – daugiau kaip 300 ežerų krašte...
dusetŲ seniūnijoje (kadaise valsčiuje ir net rajone), apglėbiančioje net per šimtą kaimų...
švČ. trejyBės bažnyčios katalikiškoje parapijoje, jos dvasininkų pasišventimu... 
BesiriBojant su antazavės, imbrado, Zarasų, degučių, antalieptės, sudeikių, užpalių, jūžintų ir kriaunų seniūni-

jomis bei parapijomis...
PiliakalniŲ saugioje apsuptyje – velikuškės (i ir ii), Bradesiai, Pakačinės, ivoniškės, Petraučizna, šišponiškės, mar-

ciūniškės, morkūnai, varniškės, Betiškės, jatkūniškės, narkyčiai, vencavai, gugiai, gasiai, skineikiai, Zabičiūnai, Bikūnai 
(i ir ii), armališkės, likančiai, vosgėliai, avižiai, antažiegė... 

duseta – intekanti, pratekanti ir ištekanti šventoji – kur gaivina sartus...
sartŲ – septyniašakio, ketvirto pagal dydį (antro pagal ilgį, daugiau kaip 1300 ha ploto, apie 80 km perimetro) lie-

tuvos ežero – pakrantėse ir gausaus bei vaizdingo ežeryno, kurio dalį apima ir saugo sartų regioninis parkas, slėniuose; 
eŽerynĄ sudaro keliolika upių upelių ir aštuonias įlankas pratęsiantys, protakomis sujungti pailgi ežerai ežerėliai: nuo 
užtiltės, dusetų ir Padustėlio – įtekanti duseta (šventoji) su svaitutėle, svaitutas, vasaknas ir vasaknų tvenkiniai, nuo 
didžiadvario – Plavys, Plavelis ir Plavelė, nuo kalbutiškių ir ištekančios šventosios – rašai, salinis, Čiaunas, verležeris, 
Žiegelis ir Žiegas, liminas ir Paštys, nuo audrakampio – audra, margėnų ir Beičių tvenkiniai, nuo lašų – Biržupys, nuo 
kriaunų – kriauna su Bučiupiu, nuo mielėnų – mėlynis ir keležeris, nuo Bradesių – Zalvė, tautesnis, salinis, degučiai, Zir-
najys, kumpuolis ir ilgys, Zalvys, duburys ir duburaitis, nuo Zaduojos – Zaduojys, Čiaunas ir vykas, Žukliškis ir latviškis, 
malatinis ir Pakalninis, nuo gipėnų – ilgelė ir ilgis, o šalia dusetų – malatinėlė (Cibeikė)... 

 ŽirgŲ ristūnų vadeliotojų šimtametėmis lenktynėmis ant sartų ežero ledo, o nuo 1997 metų hipodrome... 
aštuoniais keliais, išvedančiais ir atvedančiais dusetų miestelin: per Bradesius obeliai ir rokiškis, per rakėnus 

antazavė, imbradas ir Zarasai, per Žukliškes aviliai, per vencavus degučiai, salakas ar Zarasai, per kraštus antalieptė, 
daugailiai ir utena, per vasaknas sudeikiai ir utena, per vosgėlius užpaliai ir svėdasai ar vyžuonos, per kavolius jūžintai 
ir kamajai... 

tikinČiŲjŲ maldomis – tikinčių gamtos, žmogaus, šeimos, giminės, genties ar bendruomenės švent(en)ybėmis, tautą 
bei žmoniją (iš)ganančiu šventumu, visur esančios energijos tyrumu; gamtatikius (pagonis), judėjus, krikščionis ir kitati-
kius gaivinančiomis giesmėmis; dieviškąja sąmone, savastimi, tuštuma, tyla, ramybe, šviesa; lemiamumu dusetų kūrinijai, 
lemtingąja dvasingumo knyga (Esmynu), palaimingumo dėmesiu kaskart, išlaisvinančio dvasingumo kelrodininkais... 

šviesuolišku – didikų radvilų, rudaminų, Pliaterių ir emilijos Pliaterytės..., poetų antano strazdo, antano viena-
žindžio, Fausto kiršos, Pauliaus širvio, Petro gaulės, meilės kudarauskaitės..., kalbininkų kazimiero Būgos, vytauto ma-
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žiulio..., kompozitoriaus juozo gruodžio, tautotyrininko antano mažiulio, poezijos vertėjo lino Brogos, istorijų ir prisimi-
nimų rašytojų Petro strelčiūno, igno lapienio, liucijos Būgaitės-Baubonienės, angelės viburytės-Braknienės, leokadijos 
lukošiūnaitės-malcienės, donato Čepuko, vytauto indrašiaus, marijos atkočiūnaitės-varenbergienės..., ir kitų – paveldu... 

 mokytojŲ – Petro kuzmicko, emilijos juknienės, alfonso Pranckūno, juozo kudarausko, vytauto striogos, krašto-
tyrininkės Zofijos vilytės ir kitų – išskirtinės įtakos poveikiu... 

menininkŲ prigimtimi (natūralumu), braižu (stiliumi) ir kūryba... 
religingŲjŲ šventviete (bažnyčia), šventėjimu (kultu) ir šventraščio pamokymu (doktrina)...
FilosoFuojanČiŲjŲ supratimu (interpretacija), pokalbiu (diskusija) ir įsigilinimu (meditacija)...
kiekvieno mūsų teisingumu, saikingumu, drąsa ir išmanymu...
vadovŲ, darBuotojŲ, ŪkininkŲ ir verslininkŲ kasdieniu darbu...
laBdariŲ bendruomeniškumu, palaikymu, skatinimu, planavimu ir projektavimu...
veikianČiŲjŲ tikslingai įpavidalinamomis medžiagomis...
BŪtovės aprašymais, vaizd(ini)ais bei atsimenamais pasakojimais...
laisvės kovotojus atjausdami – ypač 1864–1904 m. knygnešius, 1919 m. savanorius, 1941 m. bei pokario tremti-

nius, karo ir pokario politinius kalinius, 1944 m. išbėgėlius, 1944–1953 m. partizanus ir visus (nu)kentėjusius dėl disidentinės 
veiklos... 

Paminėdami ir Įvertindami asmens kasdienio (nu)žmogėjimo ir istorinio (nu)žmoginimo patirtis, jų lemtingas ir 
pražūtingas pasekmes – ypač 1939 metų rugpjūčio 23-iosios sovietų ir nacių nuslėptus sandėrius, 1941 metais birželio 14-ąją 
prasidėjusius trėmimus, o rugpjūčio 26-ąją krakynėje išžudytus dusetų žydus... 

štetlĄ ir kaHalĄ prisimindami, kasmet 648 nužudytų dusetiškių – 1941–1944 m. holokausto aukų – vardus, pa-
vardes ir gyventus metus iškaldami savo širdžių kenotafuose...

miestelio urbanistikos savitumu ir gatvių, vietovių pasakojimais: nepriklausomybės aikštė (seniau rinkos, turgaus, 
sovietmečiu tarybų), k. Būgos g. (seniau užtiltės, dariaus ir girėno tilto, sovietmečiu uborevičiaus), vytauto g. (seniau 
antazavės, malūno, sovietmečiu melnikaitės), vienažindžio g. (seniau šeškamiestis – samdinių priemiestis), vilniaus g. 
(seniau maskvyčių kaimas), Pauliaus širvio parkas... 

saviveiklomis mokyklose, šaulių ir kultūros namuose, BiBlioteka nuo 1937 metų. muZikos mokykla nuo 
1968 metų, dailės sustiprintu ugdymu nuo 1972 metų, kaZimiero BŪgos memorialinio muZiejaus kvietimais 
nuo 1973 metų, galerijos veikla nuo 1995 metų, dvisavaitiniu laikrašČiu „dusetos“ nuo 2007 metų, kultŪros 
Centro dusetŲ dailės galerijos renginiais nuo 2012 metų...

dusetŲ seniŪnijos ir ParaPijos Benruomenės santalkos pajėgomis nuo 2003 metų, daugybės draugijų 
veiklomis seniau ir dabarty... 

BŪsimyBės ateitin brandinančiais lūkesčiais ir svajonėmis, ketinimais ir susitarimais, strategijomis ir planais, progra-
momis ir projektais, pasiryžimais ir įsipareigojimais...

esamyBės čiadabartišku rūpesčiu... 
šeimos jaukumu bei artimŲjŲ prisijaukinimu...
valgydami vandens ir skaidulų, baltymų ir riebalų, angliavandenių ir prieskonių turintį – žalią, džiovintą, garintą, 

virtą, keptą, rūkytą, raugintą, konservuotą, namuose gamintą – maistą... 
gyvenome, gyvename ir gyvensime mes – dusetos ir sartų krašto žmonės; drauge, būname drauge – realioje 

ir virtualioje, kaimynystės ir giminystės, laikinybės ir amžinybės atveriamoje artumoje... 
tavo gyvenimo štai šitokias aplinkybes pagal mūsų ar jūsų nuostatas man priimant ir suvokiant...
savaimingai (natūraliai) ieškodama(s) ir atrasdama(s), nuosekliai (sistemingai) tyrinėdama(s) ir išrasdama(s)... 
esi, esti, esame, esu dieviškąja savastimi miestelio ir apylinkių daiktų, augalų, gyvūnų, žmonių...
tavo ir tau Palaiminimas štai šitų steBuklŲ, jums ir mums gerBiant man(o) (iš)manymĄ... 
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Duse t o s ,  Dus ia t(y) :  e s sence  ( f o r  You) , 
p lay o f  phenomena ( jus t  l i ke  t ha t ) , 

s ign i f i ca t i on  ( f o r  us  and you) ,  s ense  ( f o r  me)
By the thought of the present and felt expressions – by the (non)linguistic (not)understanding of the present phenomena:
For you Being tHrougH tHe Beings (existence through the existences, existent though the existences, existence 

through the existing, (without)identity through the distinctions, generality through the separateness, similarity through 
the differences, causes through the outcomes, aims through the means, wholeness through the parts, oneness through the 
many, infinities through the finalities, unlimitness through the limits, eternities through the temporalities, process through 
the consequence, necessitie through the coincidences, reality through the possibilities, you through me (individuals), yours 
through mine, for you through me, with you through me, in you through me, lord through the services, god through the 
faces, transcendence through the immanence, beginning through the end, dao through the lives, sanctity (-ies) through 
the commonness (sacrum per profanum), creator through the creations, stillness through the movements, destiny orders 
through the havocs, primordial nature through the separate natures, otherness through the thatness, extraneousness through 
the singularities, secretness though the revealness, non-understanding through the understandings, consciousness (sanity) 
through the senses, feelings and thoughts, alertness through the dreams, deep sleep through the waking, calmness through 
the sounds (and voices), quietness through the noises, ownself through the identification, nothing through the something, 
anything through the something, anyhow through the somehow, void through the fills, fullness through the emptiness (vani-
ties), light through the darks, deepness through the surfaces, forgiveness through the stress, nature through the culture, non-
humanity through the humanity, isness through nothing, beauty through the ugliness, good through the bad, truth through 
lies and injustice, honour through the virtue and flaws, coherence through the (un)alignments, perfection though the flaws, 
love through the loved ones, time through the duration, materiality (and space) through the objects, vegetation (and growth) 
through the plants, animal kingdom through the animals, humanity (and (in)humanity) through the humans, production 
through the products, construction works through the buildings, (grand)fathers though the (grand)children, lives through 
the (re)birth, substance through the accidents, noumenon (a thing as it is in itself) through the phenomenon (phenomenol-
ogy), essence through the existences...)  

by such five senses’ eXPressions – sight, hearing, smell, touch, taste – by its fixations (by sights, phenomena, mani-
festations, feelings, sensual experience, empirics, matter, given things, sensual objects, facts, events, concretion, blatancy, 
process, existence, bodies, objects, elements, elemental details, atoms, molecules, materials, cells, organ(i)s(sms), accidence, 
occurrence, experience, existential experience field, senses, living present, life and death places, sensual god, Home, Home-
land, cosmopolitan, Plato’s cave, everlasting ithaca, existence, play...) 

for us and you (non)CoaXed (by languages, myths, papers, words, promises, actions, numbers, ideas, categories, 
principles, formulas, constants, cycles, measures, standards, sync, proportions, relationships, canons, values, attitude, laws, 
regulations, forms, norms, ideologies, stereotypes, prejudices, duties, traditions, classics, classifications, structures, systems, 
axioms, dogmas, postulates, dna, genomes, significations...) 

for me by the (mis)understandings (by thinking, memories, understandings, familiarities, considerations, inter-
pretations, demonstrations, researches, analyses, syntheses, applications, images, fantasies, ambitions, dreams, illusions, 
suspicions, intuitions, meditations, contemplations, experiences, being simulations, nothingness falsifications, utopian sub-
stitutions, knowledge, screen mediums, metaphors, symbols, codes, aims, sense...) and 

(non)logiCal eXPlanations (by reasoning, making conclusions from the assumptions, evidences, grounding, 
calm attention, focused observation and seeing...);

By the intersubjective subjectivity of the Cognition objects; by the objective, intersubjective and subjective iden-
tity being reflection; what and how does anyone know; that, which knows by the other (according to the other, for other) 
knowledge... 

By the identity ratio reflexivity – (x) x = x, symmetry – (x)(y)(x = y ⊃ y = x) and transitivity (substitution) – (x)(y)
(z)((x = y · y = z) ⊃ x = z); 
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Being Cognition Formula (axiom): beings = things expressed objectively = that, what is intersubjectively (non)
coaxed = that, what is subjectively (not)understood; 

in the god mirror: in the god (in a calm universe eternity), mortality (in the mortal faceless bodies), faces (in the 
immortal mirror spirit reflections), immortality (in the immortal souls);

For you the Blessed trinity: in this Creation, in our divine and our language; 
in your divinity; her / his fatherhood – in the Creator, our motherhood – in our Protector and my boyishness – in the 

destroyer; 
in this Beauty, for us in the goodness and for me in the truth; 
in his / her love, in our Faith and my Hope; 
in these goodies, our values and my virtues; 
in the god Friendship efficacy and becoming vital; in every (grand)Fatherhood and (grand)motherhood, our genetics 

and spiritual Brotherhood and sisterhood, in my sonhood or daughterhood, manhood or Womanhood... 
universe matter, energy and information, cut from the infinite places... 
in the milky Way interstellar nebulosity...
in the sun star, third planet in world... 
in the waning, changing, increscent and full moon escort... 
in the elements of Fire, eartH, air and Water...
in the northern eartH globe dome and the average climate refuge... 
euroasia – in the largest planet continent...
in the euroPe geographical centre, in the european union and by cherishing the european values...
in the east coast of the Baltic sea...
in the river-basin of nemunas and dauguva... 
in the Crossings of geopolitical and valuable opposites between the West and east... 
in the nation and country of litHuania... 
in the northern east hilliness and valleys of the HigHer litHuania... 
in the district of utena and by talking with the dialect of utena people... 
in the selonian hill highness, elevations and slopes, in the place names and land names, in the memory of mounds 

and barrows... 
in the middle between rokiškis, utena and Zarasai and driving by the distance of about thirty forty kilometres...
in the district and municipality of Zarasai – more than 300 lakes... 
in the dusetos ward (once in a village or even district), clasping more than hundred villages...
in the catholic parish of the saint trinity Church, its spiritual commitment... 
By Bordering the municipalities and wards of antazavė, imbradas, Zarasai, degučiai, antalieptė, sudeikiai, 

užpaliai, jūžintai and kriauniai...
in the safe envelopment of mounds – velikuškės (i and ii), Bradesiai, Pakačinės, ivoniškės, Petraučizna, šišponiškės, 

marciūniškės, morkūnai, varniškės, Betiškės, jatkūniškės, narkyčiai, vencavai, gugiai, gasiai, skineikiai, Zabičiūnai, 
Bikūnai (i and ii), armališkės, likančiai, vosgėliai, avižiai, antažiegė... 

duseta – šventoji that flows into, flows through and flows out – where sartai is refreshed... 
in sartai – septibranch, fourth according to the size (second to the length, covers more than 1300 ha of area, around 

80 km of perimeter) lithuanian lake – coasts and in the valleys of the large and picturesque lakeland area, which part is 
included and protected by the sartai regional Park; lakeland area includes fourteen rivers, brooks and in junctions 
connected oblong lakes, lakelets that elongates the eight gulfs: from užtiltė, dusetos and Padustėliai – inflowing duseta 
(šventoji) with svaitutėlė, svaitutas, vasaknas and vasaknai ponds, from didžiadvaris – Plavys, Plavelis and Plavelė, from 
kalbutiškiai and effluent šventosios – rašai, salinis, Čiaunas, verležeris, Žiegelis ir Žiegas, liminas and Paštys, from au-
drakampio – audra, margėnai and Beičiai ponds, from lašai – Biržupys, from kriaunai – kriauna with Bučiupis, from 
mielėnai – mėlynis and keležeris, from Bradesiai – Zalvė, tautesnis, salinis, degučiai, Zirnajys, kumpuolis and ilgys, 
Zalvys, duburys and duburaitis, from Zaduojos – Zaduojys, Čiaunas and vykas, Žukliškis and latviškis, malatinis and 
Pakalninis, from gipėnai – ilgelė and ilgis, while near dusetos – malatinėlė (Cibeikė)... 

By Horse trotting centennial race on the sartai lake ice, while in hippodrome from 1997... 
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By the eigHt roads that derive and take you to the village of dusetos: through Bradesiai – obeliai and rokiškis, 
through rakėnai – antazavė, imbradas and Zarasai, through Žukliškės – aviliai, though vencavus – degučiai, salakas or 
Zarasai, through kraštai – antalieptė, daugailiai and utena, through vasaknai – sudeikiai and utena, through vosgėliai – 
užpaliai and svėdasai or vyžuonos, through kavoliai – jūžintai and kamajai... 

By the Believers’ prayers – by the believer nature, human, family, tribe or community sanctities, nation and humani-
ty, every present energy innocence; by the refreshing songs of the believers in nature (pagans), jews, Christians and infidels; 
by the divine consciousness, identity, emptiness, quietness, calmness, light; by the fatefulness for the dusetos creations, by 
the fateful Book of spirituality (Esmynas), by the blissful attention at any time, by the releasing spiritual roadsters... 

By the enligHtened – nobleman radvilos, rudaminos, Pliateriai and emilija Pliaterytė..., poets antanas straz-
das, antanas vienažindys, Faustas kirša, Paulius širvys, Petras gaulė, meilė kudarauskaitė..., linguists kazimieras Būga, 
vytautas mažiulis..., composer juozas gruodis, folk researcher antanas mažiulis, poetry translator linas Broga, writers 
of histories and memories Petras strelčiūnas, ignas lapienis, liucijas Būgaitė-Baubonienė, angelė viburytė-Braknienė, 
leokadija lukošiūnaitė-malcienė, donatas Čepukas, vytautas indrašius, marija atkočiūnaitė-varenbergienė..., and other – 
heritage... 

 By teaCHers’ – Petras kuzmickas, emilija juknienė, alfonsas Pranckūnas, juozas kudarauskas, vytautas strioga, 
ethnographer Zofija vilytė and other – exceptional impact of influence... 

By the artists nature (disengagement), touch (style) and creations... 
By the religious PeoPle sacred place (church), blessing (cult) and scriptural teachings (doctrine)...
By the PHilosoPHiZing PeoPle understanding (interpretation), conversation (discussion) and absorption (medita-

tion)...
By the eaCH of our justice, moderation, courage and knowledge... 
By the managers’, emPloyees’, Farmers’ and Businessmen’ daily work...
By the BeneFaCtors’ sociality, support, encouragement, planning and designing... 
By the PeoPle aCting with accurately shaped materials... 
By the Past descriptions, pictorial and personal tales... 
By sympathizing the Freedom FigHters – especially the book carries from 1864-1904, volunteers of 1919, also 

the postwar people, exiled in 1941, war and postwar political prisoners, refugees of 1944, partisans of 1944-1953, and all 
suffered from the dissident activity... 

By mentioning and evaluating the experiences of person’s daily and historical (de)humanization, their fateful 
and baleful consequences – especially the hidden soviets’ and nazis’ deals on 23rd of august, 1939, exiles started on 14th of 
june, while in 26th of august jewish of dusetos were killed in krakynė... 

By remembering stetl and kaHal, 648 annually killed people from dusetos – victims of holocaust in 1941–1944 – 
their forenames, surnames, lived years by carving them in heart cenotaphs... 

By the village urban identity and street, local tales: independence square (formerly market, during soviet period – 
soviet), k. Būga str. (formerly užtiltė, darius and girėnas bridge, during the soviet period - uborevičius), vytautas str. 
(formerly antazavė, malūnas, during the soviet period – melnikaitė), vienažindys str. (formerly šeškamiestis – mercenary 
outskirts), vilnius str. (formerly village of maskvyčiai), Paulius širvis park... 

By the selFeduCation schools, šauliai and culture house, liBrary from 1937. musiC school from 1968, arts 
enhanced education from 1972, kaZimieras BŪga memorial museum invitations from 1973, galery activity 
from 1995, two-week neWsPaPer “dusetos” from 2007, Culture Centre dusetos art galery events from 
2012...

By the dusetos muniCiPality and ParisH Community movement efforts from 2003, many associations’ 
activities in the past and now... 

For the eXistenCe future by nurtured expectations and dreams, intents and bargains, strategies and plans, programs 
and projects, determinations and obligations... 

By the eXistenCe present care... 
By Family cosiness and taming the Familiar PeoPle...
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By eating full of water and grains, protein and fats, carbohydrates and spices – raw, dried, steamed, boiled, fried, 
smoked, pickled, canned, homemade – food... 

We lived, We live and We Will live because we – people from lands of duseta and sartai; together, being 
together – in real or virtual, neighbouring and affinity and by temporality and eternity opened closeness... 

in my acceptance and perception according with our or your terms (regulations) here are these circumstances of your 
(tHee) liFe... 

sPontaneously (naturally) searching and discovering, Consistently (systematically) exploring and invent-
ing...

you are, tHis is, We are, i am the divine oneness (ownself) of village and surrounding objects, plants, animals, 
humans... 

Your and for You (Thee) BLESSING of these WONDERS for us and for you RESPECTING my (for me) KNOWL-
EDGE (WISDOM, ASSUMPTION)... 
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Duse t o s ,  Dus ia t(y)  :  l ’ e s s ence  (pour  To i ) , 
l e  j eu  des  phénomènes  ( jus t e  c omme ça) ,  la  s ign i f i ca t i on 

(pour  nous  e t  vous) ,  l e  s ens  (pour  mo i )
Par la pensée des expressions présentes et ressenties – par la (non) compréhension (non) linguistique des phénomènes 

présents :
Pour toi l’Être À travers les Êtres (l’existence à travers les existences, l’existence à travers les existantes, 

l’identité à travers les distinctions, la généralité à travers les séparations, la similitude à travers des différences, la cause à 
travers les conséquences, le but à travers les moyens, l’intégrité à travers les parties, l’unité à travers les innombrables, les 
infinités à travers les finalités, l’illimité à travers les limites, les éternités à travers les temporalités, le processus à travers 
les effets, la nécessité à travers les circonstances, la réalité à travers les possibilités, toi à travers moi (les personnes), les 
tiens à travers les miens, pour toi à travers pour moi, avec toi à travers moi, en toi à travers moi, seigneur à travers les 
services, dieu à travers les visages, transcendance à travers l’immanence, le début à travers la fin, dao à travers les vies, 
les sanctifications à travers les banalités (sacrum per profanum), le créateur à travers les créations, l’immobilité à travers 
les mouvements, les ordres de destin à travers les ravages, la nature primordiale à travers des natures séparées, l’altérité à 
travers le fait d’être ici, l’étrangeté à travers les particularités, le secret à travers les dévoilements, l’incompréhension à tra-
vers les compréhensions, la santé mentale à travers les sens, les sentiments et les pensées, la vigilance à travers les rêves, le 
sommeil profond à travers le réveil, le silence à travers les sons (et les voix), le calme à travers les bruits, soi-même à travers 
l’identification, rien à travers cela, n’importe quoi à travers quelque chose, n’importe comment à travers d’une manière ou 
d’une autre, le vide à travers les remplissages, la plénitude à travers les vanités, la lumière à travers l’obscurité, la profon-
deur à travers les surfaces, le pardon à travers le stress, la nature à travers la culture, le non-humanité à travers l’humanité, 
l’existence à travers le néant, la beauté à travers la laideur, le bien à travers le mal, la vérité à travers les mensonges et 
injustice, l’honneur à travers les vertus et les défauts, la cohérence à travers les désalignements, la perfection à travers les 
défauts, l’amour à travers les bien-aimés, le temps à travers la durée, la matérialité (et l’espace) à travers les objets, la végé-
tation (et la croissance) à travers les plantes, le règne animal à travers les animaux, l’humanité (et non l’humanité) à travers 
les humains, la production à travers les produits, les travaux de construction à travers les bâtiments, les (grand)-pères à 
travers les (petits) enfants, les vies à travers la (re)naissance, la substance à travers les accidents, le noumène à travers les 
phénomènes, l’essence à travers les existences...)

par les eXPressions de cinq sens – vue, audition, odorat, toucher, goût – par ses fixations (vues, phénomènes, 
manifestations, sentiments, expériences sensuelles, empiriques, matière, choses données, objets sensuels, faits, événements, 
concrétions, évidence, processus, existence, corps, objets, éléments, détails élémentaires, atomes, molécules, matériaux, cel-
lules, organismes, accidence, occurrence, expérience, champ d’expérience existentielle, sens, présence vivante, lieux de vie 
et de mort, dieu sensuel, domicile, patrie, cosmopolite, caverne de Platon, ithaca éternelle, existence, jeu...)

pour nous ou vous (non)ConvainCre (par langues, mythes, papiers, mots, promesses, actions, nombres, idées, caté-
gories, principes, formules, constantes, cycles, mesures, standards, synchronisme, proportions, relations, canons, valeurs, 
attitudes, lois, règlements, formes, normes, idéologies, stéréotypes, préjugés, devoirs, traditions, classiques, classifications, 
structures, systèmes, axiomes, dogmes, postulats, adn, génomes, significations...) 

pour moi par les (in)ComPreHensions (par la pensée, les souvenirs, les compréhensions, les familiarités, les consi-
dérations, les interprétations, les démonstrations, les recherches, les analyses, les synthèses, les applications, les images, les 
fantasmes, les ambitions, les rêves, les illusions, les soupçons, les intuitions, les méditations, les contemplations, expériences, 
simulations, falsifications du néant, substitutions utopiques, connaissances, médiums de l’écran, métaphores, symboles, 
codes, objectifs, sens...) et 

eXPliCations (non) logiQues (en raisonnant, en tirant des conclusions des hypothèses, des preuves, des bases, 
une attention calme, une observation focalisée et une vision...) ;

Par la subjectivité intersubjective des objets de ConnaissanCe ; par l’identité objective, intersubjective et subjective 
étant la réflexion ; que sait-on et comment ; celle qui sait par l’autre (selon l’autre, pour autre) connaissance... 
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Par le ratio identitÉ : la réflexivité – (x) x = x, symétrie – (x) (y) (x = y ⊃ y = x) et transitivité (substitution) – (x)(y)
(z)((x = y · y = z) ⊃ x = z) ; 

Formule de Cognition d’Être (axiome) : êtres = choses exprimées objectivement = que, ce qui est inter-subjec-
tivement (non) convaincu = que, ce qui est subjectivement (non) compris ; 

dans le miroir de die : dans le dieu (dans l’éternité d’univers calme), la mortalité (dans les corps sans visage mor-
tels), les visages (dans les reflets de l’esprit miroir immortel), l’immortalité (dans les âmes immortelles) ;

Pour toi la sainte trinité : dans cette Création, dans notre divin et notre langage ; 
dans ta divinité ; sa paternité - dans le Créateur, notre maternité - dans notre Protecteur et mon caractère enfantin - 

dans le destructeur ; 
dans cette Beauté, pour nous dans la Bonté et pour moi dans la vérité ; 
dans son amour, dans notre Foi et mon espoir ; 
dans ces Bontés, nos valeurs et mes vertus ; 
dans l’efficacité de l’amitié de dieu et devient vital ; dans chaque (grande) paternité et (grande) maternité, notre soro-

rité et fraternité spirituelle, dans mon enfance masculine ou mon enfance féminine, ma virilité ou ma féminité... 
univers matière, énergie et information, découpés dans des lieux infinis... 
dans la nébulosité interstellaire de voie laCtÉe...
dans la troisième planète de l’étoile nommé le soleil...
dans l’escorte décroissante, nouvelle, croissante et pleine de la lune... 
dans les éléments : le Feu, la terre, l’air et l’eau...
dans le globe, le dôme nord de la terre et le refuge climatique moyen... 
l’eurasie – sur le plus grand continent de la planète...
au centre géographique de l’euroPe, dans l’union européenne et en chérissant les valeurs européennes...
sur la côte est de la mer Baltique...
dans le bassin de niÉmen et daugava... 
aux Croisements des oppositions en matière géopolitique et celle de valeurs entre l’ouest et l’est 
dans la nation et l’État de lituanie... 
dans les collines et les vallées du nord-est de l’aukštaitija (litt. Haute lituanie)... 
dans l’arrondissement d’utena et en parlant en dialecte du peuple d’utena... 
dans les hauteurs et les pentes des collines de sėliai, dans les noms de lieux et les noms de terres, à la mémoire des 

monticules et des tumulus... 
À mi-CHemin entre rokiškis, utena et Zarasai, à environ trente kilomètres, ou bien à quarante en voiture...
dans le district et la municipalité de Zarasai, la région de plus de 300 lacs... 
aux environs de dusetos (petit district rural ou même région d’autrefois), entourant plus d’une centaine de villages...
dans la paroisse catholique de l’église de la sainte trinitÉ, son engagement spirituel... 
en Bordant les mairies (seniūnijos) et les paroisses d’antazavė, imbradas, Zarasai, degučiai, antalieptė, sudeikiai, 

užpaliai, jūžintai et kriaunos...
À l’abris des montiCules - velikuškės (ier et IIe), Bradesiai, Pakačinės, ivoniškės, Petraučizna, šišponiškės, 

marciūniškės, morkūnai, varniškės, Betiškės, jatkūniškės, narkyčiai, vencavai, gugiai, gasiai, skineikiai, Zabičiūnai, 
Bikūnai (ier et IIe), armališkės, likančiai, vosgėliai, avižiai, antažiegė... 

duseta - šventoji qui coule dedans, à travers et s’échappe - où sartai se rafraîchit... 
sartai - la septibranche, quatrième selon le grandeur (deuxième à la longueur, couvre plus de 1300 ha, environ 80 km 

de périmètre) le lac lituanien - côtes et dans les vallées de la région vaste et pittoresque des lacs, dont une partie est incluse 
et protégé par le Parc régional de sartai ; la region des laCs comprend quelques rivières, ruisseaux et jonctions de 
lacs en forme oblongue, de petits lacs qui allongent les huit baies : d’užtiltė, dusetos et Padustėlis - duseta (šventoji) avec 
svaitutėlė, vasaknas et les étangs de vasaknos, de didžiadvaris - Plavys, Plavlis, Plavelė, de kalbutiškiai et des effluents 
šventoji - rašai, salinis, Čiaunas, verležeris, Žiegelis et Žiegas, liminas et Paštys, de audrakampis - audra, les étangs de 
margėnai et de Beičiai ; de lašai - Biržupys, de kriaunos - kriauna avec Bučiupys, de mielėnai - mėlynis et keležeris ; de 
Bradesiai - Zalvė, tautesnis, salinis, degučiai, Zirnajys, kumpuolis et ilgys, Zalvys, duburys et duburaitis, de Zaduoja - 
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Zaduojys, Čiaunas et vykas, Žukliškis et latviškis, malatinis et Pakalninis, nuo gipėnų - ilgelė et ilgis, et près de dusetos - 
malatinėlė (Cibeikė)... 

la course des chevaux centenaire sur la glace du lac sartai, dans l’hippodrome à partir de 1997... 
Par les Huit routes qui vous emmène et vous amènent au village de dusetos : par Bradesiai - obeliai et rokiškis, par 

rakėnai - antazavė, imbradas et Zarasai, par Žukliškis - aviliai, par vencavai - degučiai, salakas ou Zarasai, par kraštai - 
antalieptė, daugailiai et utena, par vasaknos - sudeikiai et utena, par vosgėliai - užpaliai et svėdasai ou vyžuonos, par 
kavoliai - jūžintai et kamajai... 

Par les prières des Croyants - par la nature croyante, les sanctuaires humains, familiaux, tribaux ou communau-
taires, la nation et l’humanité, toute innocence énergétique présente ; par les chansons rafraîchissantes des croyants de la 
nature (païens), des juifs, des chrétiens et des infidèles ; par la conscience divine, l’identité, le vide, la tranquillité, le calme, 
la lumière ; par le destin des créations de dusetos, par le livre de la spiritualité (Esmynas), par l’attention bienheureuse à 
tout moment, par les inviteurs spirituels libérateurs... 

Par le Patrimoine immatériel - les noble radvilos, rudaminos, Pliateriai et emilija Pliaterytė..., les poètes antanas 
strazdas, antanas vienažindys, Faustas kirša, Paulius širvys, Petras gaulė, meilė kudarauskaitė, les linguistes kazimieras 
Būga, vytautas mažiulis, le compositeurs juozas gruodis, le chercheur folklorique antanas mažiulis, le traducteur de poé-
sie linas Broga, les écrivains des histoires et des souvenirs Petras strelčiūnas, ignas lapienis, liucija Būgaitė-Baubonienė, 
angelė viburytė-Braknienė, leokadija lukošiūnaitė-malcienė, donatas Čepukas, vytautas indrašius, marija atkočiūnaitė-
varenbergienė, et d’autres... 

 Par l’influence exceptionnel des enseignants - Petras kuzmickas, emilija juknienė, alfonsas Pranckūnas, juozas 
kudarauskas, vytautas strioga, l’ethnographe Zofija vilytė et d’autres... 

Par la nature des artistes, le toucher (style) et les créations... 
Par le lieu sacré des religieuX (église), bénédiction (culte) et enseignements bibliques (doctrine)...
Par la connaissance (interprétation) des PHilosoPHes, conversation (discussion) et absorption (méditation)...
Par la justice, la modération, le courage et la connaissance de CHaCun de nous...
Par le travail quotidien des managers, emPloyees, argriCulteurs et Hommes d’aFFaires...
Par la sociabilité, le soutien, l’encouragement, la planification et la conception des BienFaiteurs... 
Par les Personnes agissant avec des matériaux de forme précise... 
Par les descriptions, des histoires imagées et personnelles PassÉes... 
en sympathisant des ComBattants de la liBertÉ - en particulier les porteurs des livres de 1864 à 1904, les 

volontaires de 1919, les peuples de l’après-guerre, également exilés en 1941, les prisonniers politiques de guerre et d’après-
guerre, les réfugiés de 1944, les partisans de 1944-1953, et tous les dissidents sinistrés... 

en mentionnant et Évaluant les expériences de (dés) humanisation quotidienne et historique de la personne, 
leurs conséquences fatales et néfastes - en particulier les accords cachés conclus entre les soviets et les nazis le 23 août 1939, 
les exils qui ont commencé le 14 juin 1941, tandis que le 26 août des juifs de dusetos ont été tués à krakynė... 

en nous souvenant de stetl and kaHal, 648 habitants de dusetos tués - victimes de l’Holocauste de 1941 à 1944 - 
leurs prénoms, noms de famille, leurs années en gravant dans des cénotaphes de nos cœurs... 

Par l’identité urbaine du village et rue, par les contes locaux: Place de l’indépendance (autre fois du marché, à 
l’époque soviétique - soviétique), la rue de k. Būga (autre fois užtiltė, le pont de darius et girėnas, à l’époque soviétique - 
uborevičius), la rue de vytautas. (autre fois antazavė, malūnas, au cours de la période soviétique - melnikaitė), la rue de 
vienažindys (autre fois šeškamiestis - banlieue mercenaire), la rue de vilnius (ancien village de maskvyčiai), le parc de 
Paulius širvys... 

Par les aCtivitÉs à l’école, šauliai et dans la maison de la Culture, BiBliotHÈQue de 1937, école de musiQue de 
1968, l’éducation en BeauX-arts renforcée de 1972, les invitations de 1973 au musÉe CommÉmoratiF de kaZi-
mieras BŪga, l’activité de la galerie des BeauX-arts à partir de 1995, le journal bihebdomadaire dusetos de 2007, 
le Centre de la Culture de 2012...

grâce aux efforts déployés par la muniCiPalitÉ dusetos et le mouvement Communautaire de 2003, les 
activités de nombreuses associations dans le passé et maintenant... 

Pour l’eXistenCe future nourrie par des attentes et des rêves, des intentions et des accords, des stratégies et des plans, 
des programmes et des projets, des déterminations et des obligations... 
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Par les soins actuels d’eXistenCe... 
Par convivialité Familiale et en apprivoisant les ProCHes...
en mangeant de la nourriture pleine d’eau et de céréales, de protéines et de graisses, de glucides et d’épices crus, 

séchés, cuits à la vapeur, bouillis, frits, fumés, marinés, en conserve, des plats cuisinés à la maison... 
nous avons vÉCu, nous vivons et nous vivrons parce que nous, gens de dusetos et des environs de sar-

tai ; ensemble, nous sommes ensemble - dans le réel ou dans le virtuel, voisins et parents dans rapprochement ouvert par 
temporalité et éternité... 

de tels faits de ta vie acceptés et perçus par moi dans notre ou votre perspective...
en cherchant et en trouvant tout sPontanÉment (naturellement), en examinant et en inventant Constamment 

(systématiquement)...
tu es, on est, nous sommes, je suis identité divine du village et ses environs : des choses, des plantes, des ani-

maux, des gens. 
La BÉNÉDICTION de ces MIRACLES donnée par Toi et celle destinée à Toi, en RESPECTANT ma (et à moi) 

SAPIENCE par vous et nous...
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Woran l i eg t  das  Wesen  der  Städchen 
Duse t o s  ( für  Dich) ,  das  Zusammensp i e l 

( i s t  f o lgendes) ,  w i e  groß  i s t  d i e  Bedeu tung 
( für  uns  und für  euch)  und der  Sinn  ( für  mi ch)

die Wahrnehmung des rätselhaften daseins kommt - durch die erscheinung der anwesenden verbalen (oder auch nicht) 
erkenntnisse:

 Für dich erscheint die WesenHeit durCH das Wesen (die anwesenheit durch das dasein, die existenz durch 
die Wesenheit, das sein durch die existenz, die identität durch die abart, die gemeinsamkeit durch die absonderung, die 
Ähnlichkeit durch das unterschied, die ursache durch die Folgen, das Ziele durch die maßnahme, das ganze durch die 
einzellteile, die einzigartigkeit durch die vielfalt, die unendlichkeit durch die vollendung, die grenzenlosigkeit durch die 
Begrenzheit, die ewigkeit durch die vorübergehende existenz, das Prozes durch die Folgen, die notwendigkeit durch die 
Zufälle, die realität durch die möglichkeiten, du über mich (Personen), deins über meins, dich über mich, mit dir über 
mich, in dich über mich, des Herrschers durch die Ämter, des gottes durch die Personen, der transzendenz durch das evi-
dente, des anfangs durch das ende, dao durch das leben, die Heiligkeit durch die angewohnheit (sacrum per profanum), 
der verfasser durch die Werke, die gemessenheit durch die Bewegung, die unberechenbarkeit des schicksals durch das 
gewirr, die ursprüngliche natur durch das einzigartige, die Fremdheit durch die eigenart, das geheimniss durch die enthül-
lungen, die unbegreiflichkeit durch die klarsicht, das Bewusstsein durch die sinneswahrnehmung, durch die gefühle und 
gedanken, durch einen leisen schlaf, tiefer schlaf durch das erwachen, die stille durch die töne (und stimmen), die ruhe 
durch den lärm, die selbstverwirklichung durch die identität, keine durch irgendwelche, keinerlei durch irgendwie, die lee-
re durch die auffüllung, die vollständigkeit durch die eitelkeit, das licht durch die Finsternisse, die tiefe durch die ober-
flächen, die vergebung durch die spannungen, die natur durch die kultur, die unmenschlichkeit durch die menschlichkeit, 
das Wesentliche durch das nichts, die schönheit durch die Hässlichkeit, die güte durch das Übel, die Wahrheit durch die 
(un-) gerechtigkeit, die moral durch die tugend und laster, die Harmonie durch die einstimmung, die Perfektion durch die 
mängel, die liebe durch die geliebten, der raum durch die dinge, die Flora (und Wachstum) durch die Pflanzen, die Fauna 
durch das lebewesen, die menschheit und (un-) menschlichkeit durch die menschen, die Herstellung durch das Produkt, 
der Bau durch die Bauwerke, die (vor-) eltern durch die kinder und (ur-) enkeln, das leben durch die (Wieder-) geburt,die 
substanz durch das akzidens, durch die phänomenale reflexion der erscheinung, das Wesentliche durch die egsistenz...)

in rahmen der BetÄtigung durch fünf sinne - durch das gesichtssinn, das gehör, den geruchssinn, das sinn der 
Berührung, durch den geschmackssinn - durch die Wahrnehmung der folgenden auffasungen (wie illusion, vorstellung, 
Phänomen und erscheinung, Fühlen, sinneserfahrung, materie, spüren der dinge, Fakten, ereignisse, konkretheit, offen-
sichtliche Prozesse, das dasein und Zustand, das leib, die gegenstand, elemente, atome, molekül, den stoff, die Zelle, den 
organismen, das ereignis, erlebnis, durch die sinnliche erfahrung des umfeldes der existenz, die lebendige gegenwart, den 
ort des lebens und des todes, die sinnliche Betätigung des gottes, des Zuhauses, der Heimat, die Höhle des Platons, der 
ewigen itake, die Frage des daseins und des Zusammenspieles...)

Für uns oder für sie durch die folgenden Zureden (der sprachen, mythen, der schriften, der Wörter, der verspre-
chungen, der Handlungen, der Zahlen, ideen, kategorien, des universalismus, der Prinzipien, Formeln, konstanten, Zyklen, 
des maßes, der einklang, des gleichmaßes, verhältnisses, der kanonen, Werten, vorschriften, gesetzen, regeln, Formen, 
ideologien, stereo, vorurteile, Pflichten, sitten, klasifikation und strukturen, system, axiom, dogma, Postulat, dnk, Be-
deutungen...)

Für mich kommt die Bedeutung durch missverstÄndnisse und erkenntnisse ( durch Überlegungen, gedan-
ken und erinnerungen, auffassungen, erkenntnisstheorien, erörterungen, durch die interpretation, anweisungen, erfor-
schungen, analyse, synthese, anwendung, Phantasien, image, träume, illusionen, ahnung, intuition, durch meditation, 
versenkung, erlebnisse, utopie, kenntnisse, durch das medium des Bildschirmes, metaphern, symbolen, Code, Ziele, der 
sinn...) und durch die unlogisCHe erklÄrungen (Betrachtungen, das ziehen der konsequenzen aus der annahmen, 
Beweisungen, durch stille aufmerksamkeit, konzentrierte Beobachtungen und das sehen...);
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durch die subjektiven erkenntnisse der gegenstÄnde; durch das objektive, subjektive und interobjektive Wie-
derspiegelung des Wesens; das Wissen zu haben wie einer erkennt den anderen, was man da gemeinsames hat (nach den 
anderen, für die anderen)...

durch die reflektivität der identitÄtsBeZieHung – (x) x= x, durch die symetrische anordnung – (x)(y)(x = y ⊃ y 
= x) und durch die Übergang (das ersetzen) – (x)(y)(z)((x = y · y = z) ⊃ x = z);

durch die aXiom der erkenntnistHeorie des daseins: das Wesen= das, was objektiv in erscheinung tritt = 
das, was intersubjektiv einen zum reden bringt = das, was subjektiv unverständlich bleibt;

in der darstellung des gÖttliCHen gesiCHtes: (in der stille des universums), in der tödlichkeit (in den 
leicht dem tode verfallenden gesichtslosen leiben), in den gesichtern (den unsterblichen spiegelung der geister), in der 
unruhe (in der unruhigen seelen);

Für dich in der Heiligen dreifaltigkeit: in dieser schöpfertum, in unserer vorsehung und in meiner redeweise;
in deiner göttlichkeit: in seiner vaterschaft – im gott der schöpfer, in unserer mutterschaft – in ihrer geborgenheit und 

meiner kindlichkeit – in dem vernichter;
in dieser schönheit, in dieser güte für uns und in dieser Wahrheit für mich;
in ihrer liebe, in unserem glauben und in meiner Hoffnung;
in diesen schätzen, in unseren Werten und in meinen tugenden;
in der tätigkeit der Freundschaft gottes und in dem Werdegang der lebensfülle: in der mutterschaft und vaterschaft 

von jedem, in unserer genetischen und seelischen Brüderschaft, in meiner rolle des sohnes und tochters, in dem mannes-
alter, in der Weiblichkeit...

an der einziger stelle der universums, die durch der unendlichkeit der energien und information zugeordnet wur-
de...

im nest der sternhimmel und von der milCHstraße umhüllt...
in der Welt der drittgrößter stern... in dem stern der sonne
in der Begleitung vom abnehmendem mond, neumond, vollmond und zunehmendem mond...
in den naturgewalten des Feuers, der erde, der luFt und des Wassers...
unter dem nördlichem gewölbe der erdkugel und in der mittleren klimazone...
in eurasien – auf dem größten kontinent der erde...
in dem geographischen Zentrum euroPas, ein mitglied der europäischen union, der europäische Werte pflegt...
an der östlicher küste der ostsee...
auf dem Flußgebiet von nemunas und dauguva...
an der kreuZungsstelle, da wo die geopolitischen und kulturelle Werte zwischen osten und Westen zusammen-

treffen...
ist ein teil des litauischen volkes und staates litauen...
im region des litauen augštaitija (mit g und nicht k hat immer k. Būga geschrieben) genannt, eingerrichtet auf 

den nordöstlichen Hügeln und tälern...
im kreis von utena, da wo auch die ortsmundart von utena gesprochen wird...
da wo früher der stamm als sėliai bekannt herrschte, in dessen ortsnamen und landschaft und die zahlreichen grab-

hügeln, über dessen existenx uns erinnern...
in der mitte zwischen rokiškis, utena und Zarasai, bis zu der Wegstrecke, die bis zu 30 kilometer beträgt...
gehört zur kommunalverwaltung und zum Bezirk der stadt Zarasai – des landes der über 300 seen...
in der dorfschaft von dusetos (früher gemeindeverwaltung und sogar Bezirk), die mehr als ein hundert dörfer 

umfasst...
in der katholischen Pffargemeinde der kirche der Heiligen dreiFaltigkeit und ihre dienernden Priester...
grenZend an die folgende dorfschaften und gemeinden wie antazavė, imbradas, Zarasai, degučiai, antalieptė, 

sudeikiai, užpaliai, jūžintai und kriaunos...
in der geborgener umgebung der nahe liegenden graBHÜgeln - velikuškės (i und ii), Bradesiai, Pakačinė, 

ivoniškės, Petraučizna, šišponiškės, marciūniškės, morkūnai, varniškės, Betiškės, jatkūniškės, narkyčiai, vencavai, gugiai, 
gasiai, skineikiai, Zabičiūnai, Bikūnai (i und ii), armališkės, likančiai, vosgėliai, avižiai, antažiegė...
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duseta - die einfließende, durchfließende und abfließende šventoji – die sartai belebt....
in der tälern von sartai - der siebenzweigigen, der viertgrößten (dem zweitem der länge nach, mit der Fläche mehr 

als 1300 Ha, und mit Perimeter über 80 km) see des litauens. des sees, der größte teil von dem im regionalpark sartai 
liegt. einige Flüße und Bächer, und acht durch leche miteinander verbundene und durch Buchten fortgesetzte und lang-
gezogene seen, bilden die seenPlatte der sartai: von užtiltė, dusetos und Padustėlis - einfließende duseta (šventoji) 
mit svaitutėlė, svaitulas, vasaknas und mit dem staubecken von vasaknos, von didžiadvaris - Plavys, Plavelis ir Plavelė, 
von kalbutiškis und abfließender šventoji - rašai, salinis, Žiegelis und Žiegas,... und Paštys, von audrakampis - audra, die 
staubecken von margėnai und Beičiai, von lašai – Biržupys, von kriaunos - kriauna und Bučiupys, von mielėnai - mėlynis 
und keležeris, von Bradesiai - Zalvė, tautesnis, salinis, degučiai, Zirnajys, kumpuolis und ilgys, Zalvys, duburys und du-
buraitis, von Zaduoja - Zaduojys, Čiaunas und vykas, Žukliškis und latviškis, malatinis und Pakalninis, von gipėnai - ilgelė 
und ilgis, und in der nähe von dusetos - malatinėlė (Cibeikė)...

mit hundertjärigen traBrennen auf dem eis der see sartai, und seit 1997(neunzehnhundertsiebenundneunzig) auf 
dem Pferderennbahn...

durCH aCHt straßen, die hinaus- und heraus nach dusetos führen: durch Bradesiai, obeliai und rokiškis, durch 
rakėnai, antazavė und imbradas, durch imbradas und Zarasai, durch Žukliškės und aviliai, durch vencavai ir degučiai, sa-
lakas und Zarasai, durch antalieptė, daugailiai und utena, durch vasaknos, sudeikiai und utena, durch vozgėliai, užpaliai 
und svėdasai oder vyžuonos, durch kavoliai, jūžintai und kamajai...

durch die gebete der glÄuBigen - die an die Heilligtum der natur, der leuten, der Familie, der verwandschaft, an die 
Heiligkeiten des stammes oder der gemeinde glauben, an die Heiligkeit, die die menschheit erlöst, und an die klarheit der 
energie um uns herum glauben; durch kirchenlieder, die an die natur glaubenden Heiden, juden, Christen und andergläu-
bigen belebt; durch göttliche Besinnung, leere, stille, ruhe und durch licht; durch das enscheidende für dusetos, durch das 
entscheidendes geistliches Buch, durch die gesegnete aufmerksamkeit, durch den leitstern der erlösender geistlichkeit...

durch die erbschaft der geBildeten adligen - der Familien von radvilos, rudaminai, Pliateriai und emilija 
Pliaterytė..., von den dichtern antanas strazdas, antanas vienažindys, Faustas kirša, Paulius širvys, Petras gaulė, meilė 
kudarauskaitė..., der sprachwissenschaftler kazimieras Būga, vytautas mažiulis..., der komponisten juozas gruodis, des 
volkskundlers antanas mažiulis, des Poesieübersetzers linas Broga, den schriftstellern der geschichten und erinnerun-
gen Petras strelčiūnas, ignas lapienis, liucija Būgaitė-Baubonienė, angelė viburytė-Braknienė, leokadija lukošiūnaitė-
malcienė, donatas Čepukas, vytautas indrašius, marija atkočiūnaitė-varenbergienė..., und vielen mehr...

durch die leHrer - Petras kuzmickas, emilija juknienė, alfonsas Pranckūnas, juozas kudarauskas, vytautas strio-
ga, der Heimatkundlerin Zofija vilytė und durch die außergewöhnlicher einfluss der anderen...

durch die angeborene kÜnstler (ihre natürlichkeit), durch die schöpferische ausdrucksweise und die schöpfung...
durch das Heiligtum (die kirche) der religiösen glÄuBigen, das kultus und durch die Belehrung des Heiliges schrif-

tes (doktrin)...
durch das vestehen (interpretation) der Philosopfierenden, durch das gespräch (disskusion) und die vertiefung (me-

ditation)...
duch die gerechtigkeit, Bescheidenheit, mut und verständnis von jedem von uns...
durch die tägliche arbeit von unseren leiter, arBeiter, Bauern und unterneHmern...
durch die gemeinschaftlichkeit, unterstützung, Förderung, Planung und Projektierung der WoHltÄter...
durch die zielgerichtete tÄtigkeiten der dekorateuren...
durch die Beschreibungen und bildreichen persönlichen erzählungen der damaligen eXistens...
in rahmen der erinnerungen an die FreiHeitskÄmPFer - besonderes mitgefühl für die Büchenträger in den jahren 

1864-1904, in erinnerung an die Freiwilligen im jahr 1919, an die Heimatvertriebenen im jahr 1941 und während der nach-
kriegszeit, an die politische gefangene des krieges und während der nachkriegszeit, an die Flüchtlinge im jahr 1944, an die 
Partisanen in den jahren 1944-1952 und an alle, die durch ihre dissidente tätigkeit zur opfer geworden sind...

durch das gedenken der täglichen entmenschlichen der Person und durch die erfahrungen der historischen ent-
menschlichen, und dessen schicksalhaften und verheerenden Folgen, besonders durch die geheime abmachung zwischen 
nazis und sowjetmacht am 23. august, 1939, durch die verbannungen, die am 14 juni 1941 angefangen haben, und durch 
in krakynė ermordeten juden von dusetos am 26. august...
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durch die erinnerung an sCHtetl und kaBala, durch die 648 ermordeten einwohner der Bevölkerung vom duse-
tos in den jahren 1942-1944, die zu opfer der Holokaust geworden sind und namen dessen wir in unseren Herzen tragen...

durch die eigenartige städtebau des stÄdCHen dusetos und durch erzählungen der straßen und der ortschaf-
ten: der unabhängigkeitsplatz (früher marktplatz (rinkos, turgaus) und während der sowjetzeit tarybų Platz genannt), 
k.Būgos str. (früher užtiltės str., die straße der Brücke von darius und girėno, und uborevičiaus str. während der sow-
jetzeit), vytauto str. (früher antazaves oder mühlenstraße (malūno) und marytės melnikaitės str. während der sowjetzeit 
genannt), vienažindžio str. (früher šeškamiestis - die vorstadt der knechte genannt), vilniaus str. (früher maksvyčių 
dorf), der Park von Paulius širvys...

durch die leienkunst in den schulen, schützen - und kulturhaus, BiBliotHek seit dem jahr 1937. die musik-
sCHule im jahr 1968, durch die verstärktes Bildung des kunstenterriCHtes seit jahr 1972, durch die einladung vom 
memorialmuseum von kaZimieras BŪga seit 1973, der tätigkeit der kunstgalerie siet 1995, zweiwöchigen 
Zeitschrift „dusetos“ seit 2007, durch die veranstaltungen der kunstgalerie des kulturHauses von dusetos 
seit 2012...

durch die tätigkeiten der zahlreichen vereine vom damals und jetzt, die durch ZusammenHalt der dorF-
sCHaFt und gemeinde von dusetos im jahr 2003 gegründet wurden...

durch die Pläne und erwartungen für das weiteres daseins, durch die absichten und vereinbarungen, strategien und 
Pläne, Programmen und Projekte, entschlüsse und verpflichtungen...

durch das gegenwärtiges kummer der eXistenZ...
durch die traulichkeit des Familienkreises und der Zähmung der nÄCHsten...
durch das verZeHr von durch Fasern und Wasser, eiweiß und Fett, kohlenhydrate und gewürzreichem - rohem, 

getrocknetem, gedünstetem, gekochtem, gebratenem, geräuchertem, vergärtem und hausgemachtem essen...
HaBen da geleBt, leBen jetZt noCH und Werden Weiter leBen, wir - die leute von dusetos und sartai; 

alle zusammen, in der realität und virtueller nähe, in nachbarschaft und verwandschaft, in der für uns geöffneter nähe der 
ewigkeit...

die folgenden umstände deines leBens, nach unseren oder ihren Bestimmungen, in meiner annahme und Wahr-
nehmung... 

durch sPontan (natürlich) entstehende suche und entdeckung, durch konsequente (systematische) Forschung und 
entdeckung...

du, iCH, Wir sind das göttliche eigenart der sachen, Pflanzen, tiere und einwohner des städtchens und seiner um-
gebung...

 deins und für dich ist das segnen von diesen Wundern, auch für uns und für euch, resPektierend meine 
BesCHlagenHeit... 
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Дусетoc (Дусятoc, Dusiat(y), Dusetos): cуть (Тебе), 
игра явлений (вот такая), значение (нам и вам), смысл (мне) 

Присутствующей догадкой прочувствованных выражений – (не)языковым (не)пониманием существующих яв-
лений: 

Тебе БЫТИЕ В СУЩЕСТВОВАНИИ (бытие присутствия, вот-бытие, здесь-бытие, существование здесь, (не)
тождество в (или, точнее сказать, «через», и так далее иметь в виду) различиях, общность в разобщённостях, 
сходство в непохожести, причина в следствиях, цель в средствах, целое в частях, единое во множестве, бесконечность 
в конечном, безграничность в ограничениях, вечность во временном, процесс в последствиях, необходимость в 
случайностях, Действительность в возможностях, Ты через меня (лицо), Ты через меня, Ты через мне, Тебя через 
меня, Тобой через мною, в Тебе через во мне, Господство в служении, Бог в лицах, Трансценденция в иманенциях, 
Самоначало в кончине, Дао в жизнях, Святость в простоте (sacrum per profanum), чужеродность в самобытности, 
таинственность в открытости, непонимание в понимании, сознание в ощущениях, чувствах и мыслях, бодрость во 
снах, глубокий сон в пробуждениях, тишина в звуках (и голосах), спокойствие в шуме, достояние в отождествлениях, 
никто в ком-то, ничто в чём-то, никак в как-то, пустота в наполнении, полнота в пустоте, свет в темноте, недра в 
поверхностях, расслабление в напряжении, природа в культуре, бесчеловечность в человечности, Сущее в Пустяке, 
красота в (не)привлекательности, добро в (не)благах, истина в (не)правде и (не)справедливости, нравственность в 
добродетели и грехах, гармония в (не)согласии, совершенство в недостатках, любовь в любимых, время в продол-
жительности, вещизм (и пространство) в вещах, растительный мир (и рост) в растениях, животный мир (и жизнь) 
в животных, человечество (и (бес)человечность) в людях, производство в изделиях, строительство в зданиях, (пра)
родители в (пра)внуках, жизнь в (воз)рождении, субстанции в акциденциях, ноумен в феноменальности, суть в эк-
зистенции...) 

вот такое ПРОЯВЛЕНИЕ пятью пониманиями органов чувств – зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса 
(иллюзиями, видами, феноменами, проявлениями, ощущениями, осязанием, эмпирией, материей, данностью, 
чувственными вещами, фактами, событиями, конкретностью, очевидностью, процессами, существованием, 
состоянием, телами, предметами, элементами, элементарными частицами, атомами, молекулами, веществами, 
клетками, орга(низмами)нами, случаями, случайностями, опытом, полем экзистенциального опыта, чувственности, 
живого настоящего, месте жизни и смерти, Чувственного Бога, Дома, Родины, космополиса, пещерой Платона, 
вечной Итаки, Есении, игрой слов...) 

нам и вам (НЕ)УГОВОРЁННЫМИ (языками, мифами, письмами, словами, обещаниями, действиями, числами, 
идеями, категориями, универсалиями, принципами, формулами, константами, циклами, умеренностью, измерениями, 
нравственностью, пропорциями, отношениями, канонами, ценностями, положениями, законами, правилами, 
формами, нормами, идеологиями, стереотипами, предрассудками, обязательствами, привычками, клас(ификациями)
сами, структурами, системами, аксиомами, догмами, постулатами, законами, ДНК, геномами, значениями...)

мне (НЕ)ПОНИМАНИЯМИ (умом, мыслями, на(вос)понинаниями, пониманиями, познаваниями, обсуждениями, 
интерпретациями, показаниями, исследованиями, анализами, синтезами, приспосабливаемостью, фантазиями, 
образами, мечтами, снами, иллюзиями, предчувствиями, интуицией, медитациями, контемпляциями, выживанием, 
симулякрами сущего, фальсификатами Пустяка, утопическими фальсимулякрами, знаниями, средой Экрана, 
метафорами, символами, кодами, целями, смыслами...) и 

(НЕ)ЛОГИЧНЫМИ ПО(ОБЪ)ЯСНЕНИЯМИ (размышлениями, выводами из предпосылок, доказательствами, 
обоснованиями, спокойным вниманием, сконцентрированным наблюдением и видением...);

Интерсубъективными субъективностями объектов ПОЗНАНИЯ; объективностью тождества предмета, 
интерсубъективным и субъективным отражением; что как кто познаёт; знаниями того, что познаёт(ся) с другими 
(согласно другим, для других)... 

Cоотношениями ТОЖДЕСТВА: рефлексивностью – (x) x = x, симметричностью – (x)(y)(x = y ⊃ y = x) и переход-
ностью (заменимостью) – (x)(y)(z)((x = y · y = z) ⊃ x = z); 
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ФОРМУЛОЙ ПОЗНАНИЯ ПРИСУТСТВИЯ (аксиома): предметы = то, что объективно проявляется = то, что 
интерсубъективно (не)уговаривается = то, что субъективно (не)понимается; 

В ЗЕРКАЛЕ БОГА: в боге (в спокойной вечности вселенной), в смертности (в смертных безликих телах), в лицах 
(бессмертных отражениях зеркального духа), в беспокойстве (в беспокойных душах); 

Тебе Святая Троица: в этом Творении, нашем Проведении и моей Речи; 
В твоей Божественности: его(её) отцовственности – Творце, в нашей материнственности – Хранительнице и в 

моей детскости – Уничтожителе; 
в этой Красоте, для нас Благе и для меня Истине; 
его(её) Любви, нашей Вере и моей Надежде; 
в этих Благах, наших Ценностях и моих Добродетелях; 
в активности Божественной Дружбы и в становлении жизнеспособности: в каждого (-й) (про)Отце и (про)

Матери, в нашем генетическом и духовном Братстве и Сестричестве, в моём Сыновстве или Дочерничестве, 
Мужественности или Женственности... 

Предназначенной в единственном из бесконечности мест материи, энергии и информации ВСЕленной...
ПТИЧЬЕЙ ТРОПЫ в гнезде межзвёздного хозяйства...
В мире третьей планеты звезды СОЛНЦА...
В проводах убывающей, молодой, растущей и полной ЛУНЫ... 
Под северным сводом ЗЕМНОГО шара и под сенью среднего климата...
В ЕВРАЗИИ – на крупнейшем континенте планеты...
в географическом центре ЕВРОПЫ, в Европейском Союзе и поддерживая европейские ценности...
на восточном побережье БАЛТИЙСКОГО моря... 
в бассейнах рек НЯМУНАС и ДАУГАВА... 
НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ геополитических и ценностных противоречий между Западом и Востоком... 
В ЛИТОВСКОЙ нации и государстве... 
на холмах и в долинах АУГШТАЙТИИ (К. Буга писал «г», а не «к»)... 
в УТЕНСКОМ округе и на утенском поддиалекте разговаривая...
на подъёмах и откоса холмов СЕЛЯЙ, в географических названиях и ландшафтах, в памяти курганов и городищ... 
ПОСРЕДИНЕ между Рокишкисом, Утеной и Зарасай на расстоянии около тридцати – на транспорте – почти 

сорока километров... 
В ЗАРАСАЙСКОМ самоуправлении и в районе – крае 300 озёр... 
в сянюнии (когда-то волости и даже районе) ДУСЕТoC, в окружении более ста деревень... 
в католическом приходе костёла СВЯТОЙ ТРОИЦЫ, освящённая его священником... 
ГРАНИЧА с сянюниями и приходами Антазаве, Имбрадас, Зарасай, Дегучяй, Анталепе, Судейкяй, Ужпаляй, 

Южинтай и Кряунай...
В безопасном окружении КУРГАНОВ – Великушкес (i и ii), Брадесяй, Пакачине, Ивонишкес, Петраучизна, 

Шишпонишке, Марцюнишкес, Моркунай, Варнишкес, Бетишкес, Яткунишкес, Наркичяй, Венцавай, Гуряй, Гасяй, 
Скинейкяй, Забичюнай, Бикунай (i и ii), Армалишкес, Ликанчяй, Восгеляй, Авижяй, Антажеге... 

ДУСЕТА – впадающая, протекающая и вытекающая Швянтойи – где освежает Сартай...
САРТАЙ – с семью ветвями, четвёртого по размеру (второго по длине, площадью более 1300 га, около 80 км в 

периметре) озера Литвы – на берегах и в долинах обильного и живописного бассейна озера, часть которого охваты-
вает и охраняет региональный парк Сартай; БАССЕЙН ОЗЕРА состоит из продлённых четырнадцатью речушками 
и восемью бухтами и соединённых протоками озёрец: от Ужтилте, Дусетай и Падустелиса – впадающая Дусета 
(Швянтойи) с прудами Свайтутеле, Свайтутас, Васакнас и Васакнай, от Диджядвариса – Плавис, Плавялис и Плавя-
ле, от Калбутишкяй и вытекающей Швянтойи – Рашай, Салинис, Жегелис и Жегас... и Паштис, от Аудракамписа – 
Аудра, пруды Маргенай и Бейчяй, от Лашай – Биржупис, от Кряунай – Кряуна с Бучюпис, от Мелену – Мелинис 
и Кележерис, от Брадесяй – Залве, Таутеснис, Салинис, Дегучяй, Зирнайис, Кумполис и Илгис, Залвис, Дубурис и 
Дубурайтис, от Задойя – Задойис, Чяунас и Викас, Жуклишкис и Латвишкис, Малатинис и Пакалнинис, от Гипенай – 
Илгяле и Илгис, а рядом с Дусетай – Малатинеле (Цибейке)... 
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Столетними бегами рысаков правителей ЛОШАДЕЙ по льду озера Сартай, а с 1997 года на ипподроме... 
ВОСЕМЬЮ ДОРОГАМИ, выводящими и приводящими к городку Дусетoc: через Брадесяй Обяляй и Рокишкис, 

через Ракенай Антазве, Имбрадас и Зарасай, через Жуклишкес Авиляй, через Венцавай Дегучяй, Салакас или 
Зарасай, через Краштай Анталепте, Даугайляй и Утена, через Васакнос Судейкяй и Утена, через Восгеляй Ужпаляй 
и Сведасай или Вижонос, через Каволяй Южинтай и Камаяй... 

молитвами ВЕРУЮЩИХ – святынями верующих, природы, человека, семьи, племени или общества, спасающей 
нацию и человечество святостью, чистотой присутствующей везде энергией; возрождающими песнями язычников, 
иудеев, христиан и представителей других верований; божественным сознанием, достоянием, пустотой, тишиной, 
спокойствием, светом; Важностью Творения Дусетoc, Судьбоносной Книгой Одухотворённости (Esmynas), благо-
словением к Вниманию с каждым разом, Светочами Освобождающей Одухотворённости... 

ПРОСВЕЩЁННОСТЬЮ – наследием дворян Радвилов, Рудаминов, Плятеров и Эмилии Плятерите..., поэтов 
Антанаса Страздаса, Антанаса Венажиндиса, Фаустаса Кирши, Паулюса Ширвиса, Пятраса Гауле, Мяйле 
Кудараускате..., лингвистов Казимераса Буги, Витаутаса Мажюлиса..., композитора Юозаса Груодиса, краеведа 
Антанаса Мажюлиса, переводчика поэзии Линаса Броги, писателей историй и воспоминаний Пятраса Стрельчу-
наса, Игнаса Лапениса, Люции Бугайте-Баубонене, Ангеле Вибурите-Бракнене, Леокадии Лукошюнайте-Малцене, 
Донатаса Чепукаса, Витаутаса Индрашюса, Марии Аткочюнайте-Варенбергене..., и других... 

воздействием исключительного влияния УЧИТЕЛЕЙ – Пятраса Кузмицкаса, Эмилии Юкнене, Альфонсаса 
Пранцкунаса, Юозаса Кудараускаса, Витаутаса Стриоги, краеведа Зофии Вилите и других... 

естеством (натуральностью), чертой (стилем) и творчеством ХУДОЖНИКОВ... 
РЕЛИГИОЗНЫМ святым местом (костёлом), святостью (культом) и наставлением святого писания (доктриной)...
пониманием (интерпретацией), разговором (дискуссией) и погружением (медитацией) ФИЛОСОФОВ... 
справедливостью, умеренностью, смелостью и разумностью КАЖДОГО из нас... 
ежедневным трудом РУКОВОДИТЕЛЕЙ, РАБОТНИКОВ, ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ И БИЗНЕСМЕНОВ... 
общностью БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ, поддержкой, стимулированием, планированием и проектированием... 
ДЕЙСТВУЮЩИМИ целенаправленно оформляющими материалами... 
описаниями ИСТОРИЙ, живописными и запоминающимися рассказами...
БОРЦАМ ЗА СВОБОДУ сочувствуя – особенно книгоношам 1864-1904 годов, добровольцам 1919 г., ссыльным 

1941 г. и в послевоенные годы, политическим заключённым во время и после войны, беглецам 1944 г., партизанам 
1944-1953 гг. и всем пострадавшим из-за диссидентской деятельности... 

ВСПОМИНАЯ и ЦЕНЯ опыт ежедневного о(бес)человечивания личности и исторического о(бес)человечивания, 
его судьбоносные и пагубные последствия – особенно скрытые сделки советской власти и нацистов 23 августа 1939 
года, начавшиеся 14 июня 1941 года ссылки, убитых 26 августа в Кракине евреев Дусетoc... 

вспоминая ШТЕТЛ и КАХАЛ, имена и фамилии убитых ежегодно 648 жителей Дусетoc – жертв холокоста 1941-
1944 гг., и выбивая годы их жизни на кенотафах своих сердец... 

самобытностью урбанистики ГОРОДКА, рассказами улиц и местностей: площадь Независимости (ранее 
Рыночная, Базарная, в советские времена – Советская), ул. К. Бугос (ранее Ужтилтес, моста Дарюса и Гиренаса, в 
советские времена – Уборявичяус), ул. Витауто (ранее Антазавес, Малуно, в советские времена – Мельникайтес), 
ул. Венажинджио (ранее Шешкаместис – пригород челяди), ул. Вильняус (ранее деревня Масквичю), парк Паулюса 
Ширвиса... 

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ в школах, в Доме культуры и Доме стрелков, БИБЛИОТЕКОЙ с 1937 года. 
МУЗЫКАЛЬНОЙ школой с 1968 года, ХУДОЖЕСТВЕННЫМ усиленным образованием с 1972 года, приглашениями 
МЕМОРИАЛЬНОГО МУЗЕЙ КАЗИМЕРА БУГИ с 1973 года, деятельностью ГАЛЕРЕИ с 1995 года, два раза в недели 
выходящей ГАЗЕТОЙ «dusetos» с 2007 года, мероприятиями ЦЕНТРА КУЛЬТУРЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГАЛЕРЕИ 
ДУСЯТЫ с 2012 года... 

ОБЪЕДИНЕНИЕМ СИЛ ОБЩЕСТВЕННОСТИ СЯНЮНИИ И ПРИХОДА ДУСeТoC с 2003 года, деятельностью 
большого количества обществ, как прежде, так и сейчас... 

придающими зрелость БУДУЩЕМУ ожиданиями и мечтами, намерениями и договорённостями, стратегиями и 
планами, программами и проектами, решимостью и обязательствами... 
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СУЩЕГО сиюминутной заботой... 
СЕМЕЙНЫМ уютом и заботой о БЛИЗКИХ... 
УПОТРЕБЛЯЯ воду и пищу с содержанием волокон, белков и жиров, углеводов и приправ – сырую, сушёную, 

пареную, варёную, жареную, копчёную, квашенную, консервированную, приготовленную дома... 
ЖИЛИ, ЖИВЁМ и БУДЕМ ЖИТЬ мы – люди края Дусетa и Сартай; вместе, мы вместе – в реальной и 

виртуальной, соседской и родственной, временной и вечной открываемой близости...  
Принимая и понимая в соответствии с нашими или вашими взглядами (постановлениями) вот такие обстоятельства 

ТВОЕЙ ЖИЗНИ...
СПОНТАННО (естественно) ища и обнаруживая, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО (систематически) исследуя и 

изобретая...
ТЫ ЕСТЬ, ЭТО ЕСТЬ, МЫ ЕСТЬ, Я ЕСТЬ в божественном достоянии (в божественной самости) городка и 

окружающих предметов, растений, животных, людей...
Твои и Тебе БЛАГОСЛОВЕНИЕ вот этих ЧУДОТВОРЕНИЙ, нам и вам ПОЧИТАНИЕ моих (мне) ЗНАНИЙ 

(УВАЖАЯ мою (мне) МУДРОСТЬ)...



-S2

S1

-S1

S2

Pave ldo  e smėvoka
 Tau visuotinis (visuminis, metafizinis,                                         šitoks materialusis (dalinis, fizinis, 
 kosmotopinis, globalinis) paveldas –                                          geotopinis, lokalinis) paveldas – 
 pvz.: ugnies (degimo), žemės (kietieji),                                      pvz.: miškai, laukai, vandenys, 
 oro (dujiniai), vandens (skystieji) gaivalai                                  augalai, gyvūnai, pastatai, daiktai

   mums, jums nematerialusis (idealusis,                                     man asmeninis (realusis, įteisintas,
   nominalusis, kalbinis, kultūrinis, istorinis,                                individualus ar institucinis)
   meninis, religinis, tautinis, žinijos) paveldas –                         paveldas – pvz.: žemės (lauko,
   pvz.: tikriniai žodžiai (asmenvardžiai,                                        miško, pievos) sklypas; vandens
   vietovardžiai: žemėvardžiai, vandenvardžiai)                          telkinių ribos; teritorijos, pastatų,
                                                                                                            daiktų ir kūrinių nuosavybė
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Tavo  a t rad imai . . .
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Tavo  a t rad imai . . .
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